Prefeitura Municipal de Ara çatuba
Estado de São Paulo

Secretaria da Cultura
;
rOcti No
Araçatuba, 05 de dezembro de 20.1-7,—

Tendo em vista o documento enviado pela empresa Lam TI Tecnologia
Ltda., devidamente qualificada nos autos, cujo objetivo é a de impugnação dos itens 2 e 4 do
Pregão Presencial n° 074/2017, para a aquisição de leitor autônomo, display Braile e
equipamentos de informática, passamos ás considerações necessárias:
Ao contrário do que alega a empresa, a secretaria solicitante não ignora o
fato dos equipamentos de tecnologia assistiva listados no presente processo„ necessitarem de
um software adequado para realizarem efetivamente os serviços propostos.
Ocorre que a aquisição destes equipamentos está financeiramente
vinculada aos recursos do Convênio 2014CV00014 firmado com o Governo do Estado de São
Paulo, por intermédio de sua Secretaria da Cultura, cujo objeto é a modernização da
Biblioteca Municipal "Rubens do Amaral", sendo vedada a utilização desses recursos
financeiros para a aquisição de "materiais de consumo" e "serviços", como são considerados
os softwares.
Na primeira proposta de Plano de Trabalho (anexada a este oficio)
apresentada para a Secretaria da Cultura do Estado, constava na relação de equipamentos a
serem adquiridos com os recursos do convênio, os softwares necessários para o pleno
funcionamento dos equipamentos em discussão, o que foi formalmente rechaçado pela
convenente, conforme podemos constatar na cópia do e-mail que anexamos.
A Secretaria de Estado da Cultura entende que softwares são
classificados como "serviço", despesas essas não podem ser financiadas com os recursos do
convênio.
Desta maneira, a Administração aguarda a finalização da compra dos
equipamentos para poder realizar adequadamente, com recursos próprios, a aquisição do
software compatível com modelo do equipamento adquirido através do processo licitatório.
O impugnante afirma diversas vezes que os serviços realizados pelos
equipamentos dependem do software, e não especificamente do produto, não cabendo desta
maneira a afirmação de que estamos direcionando a compra para um único fornecedor, já que
muitas ações serão realizadas pelo software que será posteriormente adquirido. Se tais
Rua Anita Garibaldi, n° 75 - Centro - CEP: 16010-280 - Fone: 18- 36361270
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especificações fossem realizadas em um processo de licitação para compra dos so#wares,
ro!1-,.3, No
talvez seriam pertinentes, mas não são cabíveis para a aquisição dos equipamentos.
Todas as especificações realizadas pelo requisitante levam em
consideração a intenção da Administração de oferecer mais facilidade e eficiência nos
serviços oferecidos para a população, especialmente para as pessoas com deficiência, usuárias
dos equipamentos descritos.
O impugnante, em uma de suas colocações afirma que apenas o leitor
autônomo do fabricante Freedom Scientific é capaz de "reconhecer automaticamente uma
nova página". No entanto, juntamos aqui, o descritivo técnico do leitor autônomo ReadEasy
Move que possui função para captura de tela automática.
Desta maneira, entendendo que os questionamentos do impugnante se
referem basicamente às funções dos softwares que ainda serão adquiridos e não propriamente
dos equipamentos hora licitados, solicitamos o prosseguimento do presente processo com o
objetivo de concluirmos a fase de modernização de nossa biblioteca municipal.

Tieza Lemos Marques
Maria Teresa Assis Lemos Marques de Oliveira

Secretária da Cultura

04/12/2017
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Fwd: Programa de Modernização de Bibliotecas SISEB - Pendências tio-Plarif:Cd- .'
Trabalho
Biblioteca Municipal Rubens do Amaral de Araçatuba <aracatubabibmun@gmail.com> 4 de dezembro de 2017 15:51
Para: Vanessa <vanessamanarelli@gmail.com>
Atenciosamente,
Renato Ribeiro de Lima
Bibliotecária-chefe
Biblioteca Pública Municipal "Rubens do Amaral"
Prefeitura Municipal de Araçatuba
(018) 3622-5559
Mensagem encaminhada
De: <ligiacastro@sp.gov.br>
Data: 4 de junho de 2014 13:34
Assunto: Programa de Modernização de Bibliotecas SISEB - Pendências no Plano de Trabalho
Para: aracatubabibmun@gmail.com
OBS: Por favor, confirme o recebimento desta mensagem para qua tenhamos certeza da ciência do conteúdo
Prezados,
Estamos conferindo os Pianos de Trabalho enviados pelos municípios selecionados no Programa de Modernizaçao
de Bibliotecas Públicas vinculadas ao SISEB e encontramos a(s) seguinte(s) pendência(s) em relação ao município
de Araçatuba:
•
- Incluiu itens não permitidos (serviços e material de consumo) no "plano de aplicação" e na "planilha
orçamentária": Não podem ser adquiridos: panfletos e banner para divulgação (material de consumo), capacitação
dos funcionários para tecnologia assistiva (serviço); se o item Boardmaker Speaking Dynamically Pro for um
software, ele também é categorizado como serviço e não pode ser adquirido com recursos deste convênio.
Sugerimos que a somatória dos recursos alocados nestes itens seja repassada para outros equipamentos do plano
de aplicação (na aquisição de acervo bibliográfico, por exemplo), alterando os dados das planilhas "plano de
aplicação" e "planilha orçamentária". Não é necessário alterar os orçamentos enviados no anexo I.
- Valor total da planilha "plano de aplicação", do "cronograma de desembolso" e da "planilha orçamentária"
não alcança o valor do convênio: O valor deve ser exatamente igual a R$200.000,00, valor com o qual o município
foi contemplado. Não pode haver nenhuma diferença de valor, nem mesmo de centavos. Recomendamos incluir o
valor da diferença até alcançar a soma em um ou mais itens. Não é necessário substituir os orçamento enviados Qp
anexo I.
- Não incluiu a prestação de contas como fase final nas planilhas "etapas de execução" e "cronograma
execução": Recomendamos que a prestação de contas seja apontada como última etapa nas duas planilhas.
- Cronograma de execução tem menos de 18 meses: Todos os 27 convênios que estão sendo firmados com o
SISEB deverão ter a mesma duração - 18 meses. Favor alterar as datas na planilha "etapas de execução" e a
planilha "cronograma de execução", assinalando como data final janeiro de 2016.

Favor encaminhar o arquivo do Plano de Trabalho com as correções apontadas por email para:
ligiacastrogsp.gov.br

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ac95640c55&jsver=ciVi7xnrm-8.pt_BRAview=pt&msg=16022de57ded82e4&search=inbox&sim1=1602... 1/2
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Meta 1 = mobiliário:
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DESCRIÇÃO

QUANTID
ADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

INÍCIO DA
EXECUÇÃO

FIM DA
EXECUÇÃO

04

R$ 1.591,40

R$ 6.365,60

agosto/2014

fevereiro/2015

02

R$ 1.200,00

R$ 2.400,00

agosto/2014

fevereiro/2015

02
100

R$ 760,20
R$ 226,75

R4 1.520,40

agosto/2014

fevereiro/2015

R$ 22.675,00

agosto/2014

fevereiro/2015

agosto/2014

fevereiro/2015

agosto/2014

fevereiro/2015
fevereiro/2015
fevereiro/2015

'

Expositor dupla face 2,00m para livros e periódicos duplo,
confeccionados em chapa de aço.
Estante multmeios simples face 2,00m confeccionada em
chapa de aço
Carrinho para transporte de livros e s confeccionado em chapa
de aço.
Cadeira
biblioteca
empilhavel
sem
braço
pintada
confeccionada em tubo redondo 3/4 , com espessura de
1,20mm.
Mesa quadrada para biblioteca 02 lugares
Mesa quadrada para biblioteca 04 lugares
Mesa quadrada para biblioteca 06 lugares
Mesa infantil circular 03 (três) lugares
Cadeira escolar infantilconfeccionada com tubo 3/1 e parede
1,06. assento e encosto em compensado multilaminado
revestido.
Expositor infantil para livros face simples base fechada com 3
prateleiras confeccionadas em aço
Estante biblioteca infantil face simples base fechada com 3
prateleiras confeccionadas em aço
Almofada infantil gigante, lavável, anti-alérgica com enchimento
em fibra siliconada em forma de centopéia
Estofado 01 lugar com assento e encosto fixo estruturado
totalmente em madeira estofado com espuma soft 28.
Estofado 02 lugares com assento e encosto fixo estruturado
totalmente em madeira estofado com espuma soft 28.
Estofado 03 lugares com assento e encosto fixo estruturado
totalmente em madeira estofado com espuma soft 28.

convênio
convênio
convênio

04
10
06

R$ 301,70
R$ 432,46
R$ 474,70

convênio

R$ 1.206,80

convênio

R$ 4.324,60

convênio

R$ 2.848,20

convênio

R$ 765,00

R$ 4.590,00

agosto/2014
agosto/2014

R$ 160,20

R$ 4.806,00

agosto/2014

fevereiro/2015

R$ 433,20

R$ 2.166,00

agosto/2014

fevereiro/2015

20

R$ 457,80

R$ 9.156,00

agosto/2014

fevereiro/2015

01
02

R$ 1.291,00

R$ 1.291,00

agosto/2014

fevereiro/2015

R$ 1.665,90
R$ 1.976,80

R$ 3.331,80
R4 1.976,80

agosto/2014

fevereiro/2015

agosto/2014

fevereiro/2015

agosto/2014

fevereiro/2015

agosto/2014

fevereiro/2015

06
30

05

convênio
convênio

convênio
convênio
convênio

01
01

convênio

R$ 2.508,05

convênio

R$ 2.508,05
R$

VALOR TOTAL DA META

ORIGEM
DO
RECURSO

71.166,25

* Os valores apresentados foram baseados no orçamento enviado pela empresa Biccateca e estção anexados a este orçamento.

convênio
_,..—
coriv6hio 4
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Meta2 , Acervo
41
.7)

4

, Aquisição de livros e obras nas áreas de:

—

l
lminitração
s
Biologia/Medicina
Gramática
Direito
Engenharia
Agronomia
Concursos
Estrangeira
Brasileira
Infantil
Auto-ajuda
Religião
Audiolivros
Braille
VALOR TOTAL DA META
•
•
•

QUANTIDADE(exe
mplares/unidade)

VALOR MÉDIO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

INÍCIO DA
EXECUÇÃO

FIM DA
EXECUÇÃO

ORIGEM
DO
RECURSO

60
90
50
100
70
40
50
70
90
100
130
60
60
200
200

R$ 80,00
R$ 100,00
R$ 180,00
R$ 40,00
R$ 150,00
R$ 120,00
R$ 60,00
R$ 80,00
R$ 40,00
R$ 30,00
R$ 50,00
R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 40,00

R$ 4.800,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 4.000,00
R$ 10.500,00
R$ 4.800,00
R$ 3.000,00
R$ 5.600,00
R$ 3.600,00
R$ 3.000,00
R$ 6.500,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 6.000,00
R$ 8.000,00

agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014
agosto/2014

agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015
agosto/2015

convênio
convênio
convênio
convênio
convênio
convênio
convênio
convênio
convênio
convênio
convênio
convênio
convênio
convênio
convênio

R$ 81.400,00

a média orçamentáia dos audilivros foi feita através do site: www.livrariafalada.com.br.
a média orçamentária dos livros em braille foi feita através do site: www.livraria.folha.com.br.
A média orçamentária das demais áreas foi feita através dos sites: www.submarino.com.br e www.livrariasaraiva.com.br .

convênio

Meta 3- Tecnologia Assistiva
QUANTIDADE

VALOR MÉDIO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

INÍCIO DA
EXECUÇÃO

FIM DA
EXECUÇÃO

ORIGEM
DO
RECURSO

1#iiiiitdrLCD com tela de toque EloTouch 17"
ositiyo áída de computador que exibe
dinamicamente em Braille a informação da tela Braille Brailiant BI 40
Leitor autônomo para pesoas cegas

01

R$ 2.740,00

R$ 2.740,00

março/2015
março/2015

agosto/2015
agosto/2015

convênio
convênio

01

R$ 10.860,00

R$ 10.860,00

01

R$ 19.000,00

R$ 19.000,00

março/2015
março/2015

agosto/2015
agosto/2015

convênio

Programa de computador que possui voz sintetizada -,
floardmaker com Speaking Dynamically Pro
Computador All in One 3.3GHZ 4GB RAM Tela 20"
Capacitação de funcionários

02

R$ 1.460,00

R$ 2.920,00

02
02

R$ 3.540,00
R$ 800,00

R$ 7.080,00
R$ 1.600,00

março/2015
agosto/2015

agosto/2015
set./2015

,.....,
Descrição:

,

.,
«k

VALOR TOTAL DA META
•
•

convênio
convênio
convênio

R$ 44.200,00

segue em anexo os orçamentos dos equipamentos de tecnologia assistiva.
O valor dos computadores e suas especificações técnicas estão disponíveis na ata de registro de preço 163/2013 da Prefeitura Municipal de Araçatuba, anexada
a este orçamento.

Meta 4- Divulgação
QUANTIDADE
Descrição
Panfleto 10cmx15cm confeccionado em paple couchê
180 gr em 04 cores
Banner 1,5mx2m confeccionado em lona 380g,
impressa em 04 cores.
VALOR TOTAL DA META

65.000

VALOR
UNITÁRIO
R$ 0,05

VALOR
TOTAL
R$ 3.250,00

02

R$ 227,00

R$ 454,00
R$ 3.704,00

INÍCIO DA
EXECUÇÃO
agosto /2014

FIM DA
EXECUÇÃO
outubro/2015

ORIGEM
DO
RECURSO
convênio

agosto /2014

outubro/2015

convênio

os valores dos panfletos, banners e suas especificações técnicas estão disponíveis na ata de registro de preço 240/2013 da Prefeitura Municipal de Araçatuba,
anexada a este orçamento.

Total de recursos provenientes do Governo do Estado por meio da celebração de convênio: R$ 200.470,25

kontrap ida da Prefeitura Municipal de Araçatuba

CIimatjz ção da Biblioteca:

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

INÍCIO DA
EXECUÇÃO

FIM DA
EXECUÇÃO

ORIGEM
DO
RECURSO

-

-

R$
113.000,00

julho/2014

agosto/2014

Governo
municipal

ORIGEM
DO
RECURSO

Descrição

Climatização da bilioteca municipal Rubens do Amaral

2 — Contação de histórias:

Descrição
Contratação de profissionais para realizarem contação
de histórias dentro do projeto "Mundo Mágico da
Leitura"

QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

INÍCIO DA
EXECUÇÃO

FIM DA
EXECUÇÃO

30

R$ 500,00

R$ 15.000,00

julho/2014

julho/2015

Total de recursos provenientes do Governo Municipal a título de contrapartida: R$ 128.000,00

Governo
municipal

VA

1

TecnologiaS
TE
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esibl
ilidade

São Paulo, 14 de AbAlLde-2-0:1

PROPOSTA COMERCIAL PARA:

Biblioteca Municipal Araçatuba
A/C Sra. Renata Ribeiro

A empresa TECASSISTIVA - Tecnologia Assistiva, Comercialização, Importação e Exportação
de Programas e de Equipamentos de Informática Ltda., estabelecida na Av. Dr. Altino Arantes, .4)
345 - VI. Clementino - São Paulo/SP - CEP 04.042-032, inscrita no CNPJ n 08.804.180-000176, propõe fornecer os equipamentos descritos abaixo:
•

Tecassistiva - Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino - CEP 04042-032 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3266-4311 / 3171-2098 - www.tecassistiva.com.br

•

TECASSISTIVA

r-ol54 N°

Tecnologia & Acessibilidade

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

Leitor Autônomo para Pessoas Cegas
Marca: POET COMPACT 2+

1

Fabricante: BAUM

,

VALOR

QUANT

R$

1

19.000,00

TOTAL

R$
19.000,00

a.

• Leitor/Ditador autônomo de textos impressos;
• Equipamento
eletrônico
autônomo
com
captura,
reconhecimento do texto impresso, e leitura através
sintetizador de voz em português fluente;
• Possui reconhecimento automático colunas no texto;
• Permite a leitura de livros de lombada grossa de tamanho A4;
• Possuir botões liga/desliga, controle de volume, controle de
velocidade de leitura e navegação dos menus e texto,
independentes e identificáveis ao toque;
• Possuir saída VGA com ferramenta de controle de ampliação e
imagem ampliada;
• Permiti armazenar no mínimo 100 (cem) livros de 1.000
páginas cada, identificados por nomes ditados pelo operador e
organizados por temas;
• Compatível com pistolas leitoras de código de barras para
identificação de objetos por leitura de código de barras.
• Permite conexão por entrada USB para pe.ndrive;
• Possui recurso para transferência dos textos para outro leitor
ou computador;
• Permite acesso Surdo-Cegos para as informações disponíveis
em Braille;
• Possui porta para linha Braille, este componente deverá
funcionar simultaneamente com a leitura e navegação dos
menus;
• Permite o reconhecimento do texto impresso e leitura através
de sintetizador de voz em português, inglês, francês e espanhol
fluente;
• Possui Manual em Português;

,

Imagem meramente ilustrativa

Tecassistiva - Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino - CEP 04042-032 São Paulo - SP
Telefone: (11) 3266-4311 / 3171-2098 - www.tecassistiva.com.br

SiVIA

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade
Garantia:
•

Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos os componentes e peças de todos os
produtos;

Suporte Técnico e Serviços - Laboratório São Paulo:
•

Serviços de avaliação;

•

Assistência técnica e manutenção;

•

Serviço de capacitação e treinamento.

Prazo de entrega:
•

Devido ao prazo de importação, o prazo de entrega para todos os produtos é de até 60 dias.

Pagamento:
•

À Vista

Validade da Proposta:
•

Proposta válida por 30 (Trinta) dias.

•

Sem mais.

Atenciosamente,

Wagner Bispo
Representante Comercial
11 3266-4311

Tecassistiva - Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino - CEP 04042-032 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3266-4311 / 3171-2098 - www.tecassistiva.com.br ,

e

TECASSIST1VA
Tecnologia & Acessibilidade
#h•R ANP

São Paulo, 20 de •Ãiõih:;# dé 2

PROPOSTA COMERCIAL:

MUNICIPIO DE ARACATUBA
Biblioteca Municipal de Araçatuba
A/C Sra. Renata

A empresa TECASSITIVA — Tecnologia Assistiva, Comercialização, Importação e
ExpprtarAo de Programas e de Equipamentos de Informática Ltda., estabelecida na Av.
Dr. Altino Arantes, 345 — VI. Clementina são Paulo/SP — CEP 04,042-032, inscrita no
CNPJ rig 08.804,180-0001-76, propõe fornecer os equipamentos descrit0s abaixo:

Ay,. pr AitArares: 345 • Vija;CleOr, á • Q0.12-032 . São Pau!O . SP
3266-41.i 3.!7i.-20.9 • wvvbv«Iecasistiva.corn

cgs%

S

a

TECASS1STIVA
Tecnologia & Acessibilidade
LEITOR AUTÔNOMO E INSTANTÂNEO PARA PESSOAS CEGAS
Marca: SARA CE
Fabricante: FREEDOM SCIENTIFIC
• Opera independente de utilização de computador;
o Deted movimentos que automaticamente •reconhece uma nova página. Deve
capturar nova irnagem a qualquer momento que vitár a folha;
o Suporta o funcionamento integrado diretamente corn Linha Braille, sem intervenção
de software leitor de telas;
• 4).páginas por minuto, leitura continua multi-páginas;
"

'Vales e idiomas OCR incluso - não precisa;cornprar idiomasadicionais;

• Conecte linha Braille— tento Braille abreviado quanto não abrevia00;
• Conecte o monitor - saída VGA;
• 35 combInactes de cores de fiord° de monitor e textopara baixa visão.
• Gestão de arquivos OBX, ARK, RTF, TXT, DOC, PDF, HTMI4 XLM e DAISY;

http://ymktv.lecnoluela-assIstivgAnOriczm
Imagem meramente Ilustrativa

uct 4927oroitutt id=52

•.
Av D. Apno A ;<•3n 345 • Vii4lenienting 4O4ZO2 o 1kaUQ ;: SP
n1,.. (1r) 3261)-43.11 /3V7 .20,98 Vvvvw.tectiv,4p1
,,
f

• -• • • • " • "

•

^•

TECASSISTIVA
Tecnologia &Acessibilidade
Garantia:
•

Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos os componentes e peças de
todos os produtos;

Prazo de entrega:
•

Produtos a pronta entrega (conforme estoque do dia);

•

Para os produtos que no constam em estoque o prazo de entrega é de até 60

(sessenta) dias.
•

Frete incluso.

Pagamento:
•

A combinar.

Sem mais.
Atenciosamente,

Danielle Farinho
Assistente Comercial
11 3266-4311 / 3171-2098

rb8 804.180/0001-7-1
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EMPRESA LARATEC (11) 3660-6458
Dispositivo saída de computador que exibe dinamicamente em Braille a
informação da tela - Braille Brailiant BI 40
DISPLAY BRAILLE BRAILLIANT BL 40. Características: 40 celas Braille de alta
qualidade com 40 cursores de toque. Sistema de botões e teclas que permite
emular teclado QWERT completo, permitindo controlar inteiramente tanto o
computador quanto o leitor de tela diretamente do display. 8 teclas de entrada
estilo Perkins para digitação em Braille de 6 ou 8 pontos; 6 teclas de comando
dispostas em duas colunas de três, nos extremos esquerdo e direito do display.
Compatível com leitores de tela NVDA, Jaws e Windows Eyes. Conexão
simples ao PC ou laptop via cabo USB ou Bluetooth. Bateria de 20 horas de
autonomia com conexão Bluetooth. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

TECASSISTIVA
Leitor autônomo para pessoas cegas
(11) 3266-4311 Vagner Bispo

Lora rsZ
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Linha Braille Brailiant BI 40
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A linha Braille, ou display Braille, é um dispositivo de saída de computador que exi
dinamicamente em Braille a informação da tela. Consiste em um sistema eletromecânico d
celas Braille ligado a uma porta de saída do computador. Cada cela tem uma superfície
plana com 8 furos dispostos no formato e tamanho de uma cela Braille padrão e 8 pino.s que
podem ser levantados o descidos através dos furos para formar caracteres Braille. Sob 9
comando do usuário do computador, um leitor de telas (software) transforma os dados
exibidos na tela em sinais elétricos que são enviados à linha Braille. O sistema interpreta
esses sinais e faz com que cada pino das celas seja levantado através de o furo ou fique
escondido para formar assim caracteres Braille que podem ser lidos pelo tato por um
deficiente visual.
Características
•
•

40 celas Braille de alta qualidade.
Sistema de botões e teclas que permite emular teclado QWERTY completo,
permitindo contralar inteiramente tanto o computador quanto o leitor de tela
diretamente do display.
• 8 teclas de teclas de entrada estilo Perkins para digitação em Braille de 6 ou 8 pontos
• 6 teclas de comando dispostas em duas colunas de três, nos extremos esquerdo e
direito do display.
• Compatível com leitores de tela NVDA, Jaws e Window Eyes.
• Conexão simples ao PC ou laptop via cabo USB ou Bluetooth.
• Bateria de 30 horas de autonomia com conexão Bluetooth.
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São Paulo, 20 de agosto de 2015

De: Luiz Carlos Xavier
Tel.: (11) 3660- 6491
E-mail: Ixavier • laramara.or br

Para: Biblioteca Municipal de Araçatuba
•
Contato: Renata
Tel.: (18) 3622 - 5559 8 •
E-mail: aracatubabibmun • • mail.com

Orçamento
Descrição
Display Braille Brailliant BI-40
Leitor Autônomo Read Easy Move

Preço

Quantidade
01
01

Unitário R$
14.905,00
13.750,00

Total R
14.905,00
13.750,00

Forma de Pagamento: Depósito em conta corrente (Banco ltaú, Bradesco ou Banco do Brasil).
Condição de pagamento: À Vista ou até 30 dias
Validade da Proposta: 30 dias após a data de emissão da proposta.
Prazo de entrega: em até 07 dias úteis (incluindo prazo de entrega dos correios) em caso de
disponibilidade em estoque ou 60 dias úteis caso seja necessário efetuar a importação do(s)

I

prod uto(s).

Laramara Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual
CNPJ 67.640.441/0007-14 I Inscriçao Estadual 116587.257.117
Rua Conselheiro Brotero, N° 341 - Barra Funda - Sao Paulo - SP - CEP 01.154-001
Tel.: (11) 3660-6458/ 6491 / 6435 I Fax: (11) 3666-2767
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São Paulo, 20 de agosto de 2015

De: Luiz Carlos Xavier
Tel.: (11) 3660 - 6491
E-mail: Ixavier@laramara.org.br

Para: Biblioteca Municipal de Araçatuba
Contato: Renata
Tel.: (18) 3622 - 5559
E-mail: aracatubabibmun@gmail.com

Orçamento
•

Descrição
Display Braille Brailliant BI-40
Leitor Autônomo Read Easy Move

Preco
—

Quantidade
01
01

Unitário R
14.905,00
13.750,00

Total R$
14.905,00
13.750,00

Forma de Pagamento: Depósito em conta corrente (Banco Itaú, Bradesco ou Banco do Brasil).
Condição de pagamento: À Vista ou até 30 dias
Validade da Proposta: 30 dias após a data de emissão da proposta.
Prazo de entrega: em até 07 dias úteis (incluindo prazo de entrega dos correios) em caso de
disponibilidade em estoque ou 60 dias úteis caso seja necessário efetuar a importação do(s)
prod uto (s).

Laramara Associação Brasileira de Assistência è Pessoa com Deficiência Visual
CNPJ 67.640.441/0007-14 Inscrição Estadual 116387.257.117
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ReadEasy Move
Leitor de textos autônomo

O ReadyEasy Move é um leitor de textos autônomo rápido, acurado e fácil de usar. Lê em voz alta
praticamente qualquer tipo de texto tipografado impresso em questão de segundos, com uma
qualiade de voz quase humana. Basta alinhar seu documento rente à borda do ReadEasy Move e
apertar o botão "Captar"; em questão de segundos o material impresso começará a ser lido em voz
alta para você. O design do ReadEasy Move é tátil e intuitivo, ideal para pessoas tanto com baixa
visão quanto cegueira.
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempo até começo da leitura: 4 segundos
Botões de aumento e diminuição da velocidade da fala
Botões para avanço e retrocesso por frase ou parágrafo
Captura rápida de imagens: 20 páginas por minuto
Resolução da câmera: 5 megapixels
Sintetizador de voz: Nuance Vocalizer
Detecção automática de línguas (na aquisição de pacotes de voz adicionais)
Fone de ouvidos
Dimensões (L x P x A): 19,3 x 7,9 x 21 cm
Peso: 1.85 kg
Esteira de alto contraste para colocação precisa e rápida dos documentos
Estojo para transporte

Módulos de Funções Avançadas
É possível acrescentar módulos de funções avançadas que acrescentam a precisão na navegação
do documento capturado e facilitem a leitura de textos grandes e complexos; permitem que
usuários com baixa visão vejam o texto ampliado numa tela com distintas formas de visualização
Laramara Assoc.Bras.Assistência ao Def ic.Visual *CNPJ 67.640.441/0007-14 *IE 116587.257.117
R: Conselheiro Brotero 341* Barra Funda * sao Paulo * SP * CEP 01154-001
Tel.: (11) 3660-6485/6480 Fax: (11) 3666-2767/3662-0551
Email: laratec@laramara.org.br * SITE: www.laramara.org.br

ou até possibilitam o uso de telas touch para a navegação do documento. São três os módulos
disponíveis:
1) Módulo Navegação Aprimorada

ReaciEz „i

E

Esse módulo consiste em um teclado que acrescenta funções adicionais, como controle mais
preciso de navegação, documentos de múltiplas páginas, salvar, carregar, importar, exportar,
marcação e edição de documentos.
Especificações do Módulo de Navegação Aprimorada:
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Tecla para criar documentos de múltiplas páginas: apertando essa tecla permite
acrescentar novas páginas ao documento que já está aberto. É possível assim digitalizar
um livro inteiro.
Tecla para captura de imagem automática: depois de capturar a imagem da página de um
livro, o usuário pode virar a página. O Readit Move detectará que tem uma nova página e a
capturará automaticamente, continuando desse modo até o usuário parar.
Tecla para separação automática de páginas de livro: se estiver digitalizando um livro,
permite ordenar as páginas captadas simultaneamente com a câmera.
Tecla de orientação da página: informa a orientação da pagina (se estiver de ponta cabeça
ou não)
Salvar/abrir documentos: Documentos capturados podem ser salvos na memória do Readit
Move e abertos para leitura em outro momento. O nome dor arquivo pode ser selecionado
automaticamente pelo aparelho usando as primeiras palavras do documento ou gravando
com a própria voz do usuário um nome de sua escolha.
Exportação de arquivos para formatos Adobe PDF, Imagem (BMP. JPEG, PNG, TIFF),
Microsoft Word (DOC e DOCX), MP3, Open Docuemento Format (ODF), Texto, Rich Text
Format (RTF)
Importação de arquivos dos formatos Adobe PDF, Imagem (BMP, JPEG, PNG e TIFF)
Teclas de navegação fina: navegação por página, parágrafo, frase, palavra e caractere
Marcadores de páginas: tecla para inserir marcadores de páginas e navegar diretamente
até eles
Edição de páginas: permite apagar, reordenar, girar ou recapturar páginas

Laramara Assoc.Bras.Assistência ao Defic.Visual *CNPJ 67.640.441/0007-14 *IE 116.587.257.117
R: Conselheiro Brotero 341* Barra Funda * Sao Paulo * SP * CEP 01154-001
Tel.: (11) 3660-6485/6480 Fax: (11) 3666-2767/3662-0551
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•

•
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•

Tecla Ajuda: aperte essa tecla para ativar o sistema de ajuda. Em seguida, ao apertar
qualquer outra tecla, sua função será falada sucintamente. Se desejar usar a função
dessa tecla, basta apertá-la de novo.
Troca automática de idioma. Se tiver adquirido outros pacotes de idiomas, o ReadEasy
Move detectará automaticamente o idioma e fará o reconhecimento e sua vocalização no
idioma correto. O reconhecimento de idioma é feito em unidades de frase.
Armazenamento: aproximadamente 40.000 páginas (Disco SSD de 64GB)
Velocidade de captura de imagens: 20 páginas por minuto

2) Módulo Baixa Visão

Para usuários com baixa visão, esse módulo permite ambos escutar e ver o documento com o
nível de ampliação de que você precisar.
Está incluso um TrackBall com botões grandes para selecionar confortavelmente na tela o ponto
de começo da leitura do texto.
Características do Módulo e Baixa Visão:
•
•
•

Ampliação com aumento praticamente ilimitado de texto capturado e seleção do tipo de
fonte
Ampliação em tempo real com nível de aumento de até 40x, semelhante à função de um
vídeo-ampliador
Oito esquemas de visualização aprimorada
o Visualização de Imagem — mostra a imagem original do documento. Esse
esquema é apropriado para documentos manuscritos ou imagens, que não podem
ser convertidos em documentos digítalizados. Existem três modos nesse esquema:
• Cores: imagem em cores original, com a possibilidade e alterar sua
saturação para melhorar a legibilidade

Laramara Assoc.Bras.Assistência ao Defic.Visual *CNPJ 67.640.441/0007-14 *IE 116587.257.117
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•

•
•
•
•
•

Níveis de Cinza: substitui as cores originais com apenas duas cores, cuja
combinação pode ser personalizada. É útil para ler documentos
manuscritos ou outro texto que não foi possível reconhecer pelo software
• Binário: semelhante á opção de Níveis de Cinza, ele aumenta o contraste
em documentos em que a cor do fundo e o texto é parecida.
Visualização Sobreposta — Essa opção permite preservar o layout e imagens
originais, sobrepondo neles o texto capturado e digitalizado. Permite selecionar
com agilidade as seções ou trechos do texto do documento a serem lidos.
Visualização em Coluna — esse modo reorganiza o texto na tela em função do
tamanho de ampliação selecionado, jogando para a próxima linha o texto que não
couber na linha anterior, evitando a necessidade de fazer o scroll horizontal na
leitura.
Visualização horizontal — coloca o texto na tela em uma única linha para evitar
confusão que pode haver quando várias linhas são mostradas na tela.
Visualização vertical — exibe apenas uma palavra em cada linha, permitindo o scroll
vertical para avançar e voltar no texto
Visualização por palavra — exibe apenas uma palavra por vez, no centro da tela

Avança e retrocesso de tela — permite avançar ou voltar uma tela inteira de texto
instantaneamente, sem precisar do uso do scroll, poupando tempo e não embaçando texto
na tela
Realce do texto — realça a palavra sendo falada, com opções do realce sublinhado, com
moldura retangular ou inversão de cores
Barra de ferramentas — uma barra de ferramentas com ícones grandes e intuitivos facilita a
seleção de configurações e navegação
Nível de ampliação (imagens ao vivo): até 40x (depende do tamanho da tela)
Nível de ampliação (imagem capturada): praticamente ilimitada
Cores e contrastes alternativos: personalização com 64 combinações

3) Módulo Touch

On behalf of your local
SCr os, we thank you for
continued support and
y
k forward to working with
u next year.
Kaur.wwwwswoffluvir~er~a~~~~1~
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Esse módulo permite que pessoas com baixa visão aproveitem as telas touch para fazer a
navegação dos documentos exibidos na tela.
Característica do Módulo Touch:
•
•
•

Apertar duas vezes sobre o ponto no documento onde deseja começar a leitura
Usar pinçamento com dois dedos para fazer aumento e diminuição do nível de ampliação
Aperte com um dedo e arraste para movimentar o documento ampliado através da tela.
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