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Anúncio Convite 

Aquisição ao abrigo do Decreto-lei n.º 60/2018, de 3 de agosto 

 

(Português) 

Referência (indicar na proposta):   2022-05 

Entidade Adjudicante:  UNINOVA – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias PT501797173 

Projecto:     i4Q - 958205 - Industrial Data Services for Quality Control in Smart Manufacturing  

Data da Publicação:   3 de Março de 2022  

Prazo final da proposta:   3 dias úteis após a data da publicação 

Objeto do contrato:  Contratação de Serviços técnicos de suporte a Modelos de Negócio e de suporte ao 

Piloto RiaStone. 

Características Técnicas:   

• Apoio técnico na elaboração dos Modelos de Negócio associados às soluções a desenvolver; 

• Análise à evolução desses Modelos de Negócio; 

• Apoio na definição e implementação de medidas correctivas; 

• Análise contabilística e financeira dos impactos do projecto na optimização da qualidade na produção do piloto; 
• Apoio na avaliação e análise do impacto da implementação de medidas para redução de defeitos no produto 

final, i.e. "scrap rate". 
 
 

Critério de Adjudicação:   Critério da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade monofactor: 

    preço.  

Critério de desempate:   Nos termos da alínea c), do n.º 5 do artigo 74.º do CCP, em caso de empate, o  

    sorteio, a desenrolar presencialmente com o júri do concurso e com os  

    interessados, em data, hora e local a comunicar com a antecedência mínima de três 

    dias, do qual será lavrada ata por todos os presentes.  

Preço base (sem IVA):  13 500 euros (Sem IVA, 380 horas) 

Condições de pagamento:   Pagamento mediante apresentação de fatura 

Enviar proposta para:   compras@uninova.pt ou entregar toda a documentação no edifício do UNINOVA 

Responsável pela avaliação de propostas:   Ruben Costa 

Gestor do Contrato:  Ruben Costa 

Audiência prévia:    3 dias úteis após data notificação da proposta de adjudicação 

ANEXOS    N/A  

mailto:compras@uninova.pt


 

UNINOVA – FCT Campus, 2829-516 Caparica 
Tel.: (+351) 212 948 527 | NIF: 501797173 

 

 

Invitation Announcement 

Acquisition under Decree-Law n.º 60/2018, of 3 de August 

 

(English) 

Reference (indicate in the proposal): 2022-05 

Contracting Authority:  UNINOVA – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias PT501797173 

Project:    i4Q - 958205 - Industrial Data Services for Quality Control in Smart Manufacturing  

Publication Date:   3rd March 2022 

Proposal Deadline:   3 business days after the publication date 

Subject of the contract:  Contracting of Technical Services to support Business Models and support the 

RiaStone Pilot 

Technical Characteristics:   

• Technical support in the preparation of Business Models associated with the solutions to be developed; 

• Analysis of the evolution of these Business Models; 

• Support in the definition and implementation of corrective measures; 

• Accounting and financial analysis of project impacts on quality optimization in pilot production; 

• Support in the evaluation and analysis of the impact of the implementation of measures to reduce defects in the 
final product, i.e. "scrap rate”. 
 
 

Selection criteria:    Criteria of the most economically advantageous proposal in the single-factor  

    modality: lowest price. 

Tiebreaker criteria:   Under the terms of subparagraph c), of paragraph 5 of article 74 of the CCP, in the 

    event of a tie, the draw, to be carried out in person with the competition jury and 

    with the interested parties, on a date, time and place to be communicated with at 

    least three days in advance, of which minutes will be drawn up by all those present.  

Base Price (VAT not included): 13 500 euros (VAT not included, 380 hours in total)  

Payment Conditions:  Payment upon presentation of invoices. 

Send proposals to:   compras@uninova.pt or deliver all documentation to the UNINOVA building 

Person in charge of proposals analysis:  Ruben Costa 

Contract manager:    Ruben Costa 

Prior hearing:    3 business days from the date of notification of award proposal 

Annex:    N/A 
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