
 

 

 

 

 
 

 
 

INFORMAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO  

DE AQUISIÇÃO DE BENS 

 
 

REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO: ABM 0009/2012 

 

1. ENTIDADE ADJUDICANTE:  

INESC Porto – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto, pessoa 

coletiva e contribuinte fiscal nº 504441361, com sede no Campus da FEUP, Rua Dr. 

Roberto Frias, nº 378, no Porto. 

 

2. OBJETO DO CONTRATO: 

Aquisição de bens – Equipamento para Laboratório de Microrredes 

 

Descrição do Equipamento Quantidade 

Carregador doméstico de baterias de veículos elétricos  1 (um) 

Diverso equipamento de controlo, comando e proteção 
(interruptores, contactores, fusíveis e disjuntores).  

Definido no esquema unifilar do 
Quadro de Comando 

Equipamento de Sincronização Automática para efetuar 
o paralelo da Microrrede com a rede local de baixa 
tensão e para efetuar o paralelo entre diversas 
unidades no laboratório.  

1 (um) equipamento, de acordo com 
as indicações do  esquema unifilar 
do quadro de comando do 
laboratório constante do Caderno 
de Encargos 

Equipamento de medida e registo de grandezas 
elétricas (tipo de grandezas definidas no documento de 
especificações adicionais para o Quadro de Comando).  

30 (uma ‘Central de Medida’ por 
saída do Quadro de Comando) sem 
mostrador, juntamente com pelo 
menos 7 (sete) pontos de medida de 
frequência e tensão com mostrador. 

Software e cartas de comunicação relativamente à 
comunicação entre o Sistema SCADA e o Quadro de 
Comando e RTUs. 

As necessárias de acordo com o 
esquema de princípio definido no 
Caderno de Encargos 

Remote Terminal Units (RTU) 2 (dois) 

Quadro de barramentos e respetivo painel de controlo e 
comando (com sinótico e sinalizações a projetar)  

1 (um) 

Sistema SCADA para automatização do laboratório e 
respetivo software de configuração de base de dados  

1 (um) 

 



 

 

 

 

 
 

   

 

3. PREÇO BASE: 199.000,00 € (cento e noventa e nove mil euros)  

 

4. PRAZO DE ENTREGA: Até 8 semanas após comunicação do INESC Porto 

 

5. LOCAL DE ENTREGA: Campus da FEUP, Edifício I, piso -1, sala I-111, Rua Dr. Roberto 

Frias, 4200-465 Porto, Portugal  

 

6. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: Mais baixo preço. 

 
7.  PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Até às 19:00 do dia 6 de julho de 2012. 

 

8. CONTACTOS: As entidades interessadas em apresentar proposta poderão solicitar o 

envio das peças do procedimento através do e-mail: dil-aj@inescporto.pt. 
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