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1. SOLUÇÃO PROPOSTA
1.1.
A solução apresentada nesta proposta, resulta do trabalho de desenvolvimento e produção do protótipo
de um totem para reparação de bicicletas, de instalação no campus da Universidade de Aveiro.
1.2.
O resultado final e objecto de fornecimento da presente proposta, não deverá ser entendido como um produto
acabado e testado na sua versão final para comercialização, mas sim será entendido como um primeiro
protótipo de um futuro produto com vista à comercialização exclusiva pela Lanterne Rouge ®.
1.3.
Fruto do ponto anterior, e na procura em dar resposta a uma necessidade específica que o NBICLA – AAUAV
nos terás apresentado, o valor orçamentado presente nesta proposta, apenas visa cobrir os custos de
produção do protótipo, passando este a ser propriedade do NBICLA – AAUAV, não incluíndo os custos de
desenvolvimento e demais componentes de preço de comercialização futuro.

1.4. CARACTERÍSTICAS
A prosposta de totem para reparação de bicicletas aqui apresentado contempla os seguintes pontos:
1.4.1. Fixação à parede e ao solo por aprafusamento (duas partes fixas);
1.4.2. Fixação de carroçaria às duas partes fixas por aparafusamento (1);
1.4.3. Possibilidade dupla no modo de utilização, em ambos os casos existirão borrachas de proteção ao
contacto:
1.4.3.1. Suspenção da bicicleta;
1.4.3.2. Sustentação da bicicleta em posição vertical no solo;
1.4.4. Disponibilização de modos de fixação de ferramentas(2) pela inclusão de cabos (até 8)(3) em que:
1.4.4.1. Numa das extremidades as ferramentas serão crimpadas;
1.4.4.2. Na outra extremidade será colocado um travão no cabo, com acesso apenas pelo interior da
carroçaria, permitindo a substituição do cabo sempre que necessário;
1.4.5. Inclusão de bomba de ar lateral accionada por pé(4) ;

1.5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS(5 )
Largura: 400mm;
Altura: 1700mm;
Profundidade:
250mm; Apoios de
suspenção:
Diâmetero: 50mm;
Cumprimento útil:
300mm;
Abertura de sustentação:
Largura:
60mm;
Altura:
700mm;
Acabamento:
Galvanização;
Pintura electroestática (6);
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NOTAS:
(1)

Dado o estado de protototipagem no qual o totem será forncecido, reserva-se o direito de não considerar um
sistema de aperto antifurto(7);
(2)

Reserva-se o direito de não inclusão das ferramentas na presente proposta orçamental (7);

(3)

O cumprimento dos cabos, será definido durante a produção do protótipo, considerando a optimização no

manuseamento das ferramentas em situação real;
(4)

A bomba está incluída na presente proposta. Reserva-se o direito não disponibilizar o respectivo
manómetero em parte visível para o utilizador(7);
(5)

Estas medidas poderão sofrer alguns pequenos ajustamentos durante a produção;

(6)

A pintura poderá ser substituida por vinil autocolante para decoração se assim o cliente preferir;

(7)

Todas as situações indicadas com esta nota, serão ainda alvo de procura de um solução técnica para as

mesmas, contudo dado o estado de prototipagem e consequente ausência de fase de teste, reserva-se o
direito de vir a incluir esses desenvolvimento apenas numa futura versão final do produto para
comercialização;
1.6. IMAGENS

1.

2.

3.

4.
1.

Modo de utilização por sustenção da bicicleta no solo;

2.

Modo de utilização por suspenação da bicicleta;

3.

Vista geral da peça com a suspenção lateral dos cabos para as ferramentas (poderá existir um ajustamento na
posição do rasgo para a roda, descentrando-o, de modo a melhor acomodar a bomba no interior do totem);

4.

Vista do interior da peça;
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5.

6.
5.

Vista de pormenor da inclusão da bomba (não presente nos restantes renders). Reserva-se o direito a que o

6.

aspecto final não corresponda excatamente ao apresentado na figura;
Vista explodida da peça e sua fixação;

7.

8.
7.
8.

Simulação no espaço (modo de utilização 1);
Simulação no espaço (modo de utilização 2);

A mancha branca visível nas duas imagens de simulção no espaço, representa uma proposta nossa, em
se criar uma área de trabaho demarcada. A ideia é essa área ser caracterizada com alguma informação,
cor, ícones, instruções, etc... Mas esse é um trabalho à parte que deixamos em aberto e que não se
encontra contemplado nesta proposta orçamantal.

8

2. PROPOSTA FINANCEIRA
2.1. ITEMS INCLUÍDOS
- Concepção e desenho do produto (oferta);
- Produção e assemblagem de estrutura e peças metálicas;
- Acabamento;
- Fornecimento de cabos;
- Fornecimento de bomba de ar;
- Assemblagem das diversas partes;
- Acompanhamento de produção e instalação (oferta);
2.2. ITEMS NÃO INCLUÍDOS
- Instalação;
- Ferramentas;
- Decoração/caracterização do produto;
- Decoração/caracterização da envolvente (demarcação de área de trabalho);

3. CONDIÇÕES GERAIS
3.1. IMPOSTOS
Aos valores apresentados acresce taxa de IVA à taxa legal em vigor.
3.2. FORMAS E PRAZOS DE PAGAMENTO
50% na adjudicação;
50% na entrega
final;
3.3. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA.
A presente proposta é válida por 30 dias.
3.4. PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIAS.
A definir conjuntamente.
3.5. OUTRAS CONDIÇÕES
Os documentos e objectos resultantes deste projecto serão propriedade do cliente, reservando a
propriedade intelectual e de comercialização para os seus autores.
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