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1. OBJETIVO DA PROPOSTA 

No seguimento da V. consulta, promovida em nome de INDELAGUE, vimos por este meio apresentar a nossa 

melhor proposta para Implementação QMSiTech®_On Premises, de acordo com os pressupostos definidos no 

presente documento. 

 

2. SERVIÇOS E VALORES 

2.1 Âmbito e Componentes do projeto 

Divididas em duas grandes áreas de atuação, Gestão Laboratorial e Gestão da Qualidade, a Ambidata® 

implementa soluções de software para organização e gestão global da informação, de forma a apoiar a tomada 

de decisão e deteção de pontos críticos, assim como promover a competitividade organizacional, enriquecendo 

as práticas de gestão e conferindo vantagens e mais valias à organização.  

Esta proposta assenta na implementação das seguintes funcionalidades: 

 

Módulo Incluído no Âmbito da Implementação 

Atributos e Fórmulas de Cálculo Sim 

Configurações gerais Sim 

Constatações Sim 

Agenda Sim 

Gestão Documental  Sim 

Gestão Documental Web Sim 

Inquéritos  Sim 

Ambidata API Sim 

Qualificação de fornecedores Sim 

Recursos humanos Sim 

Gestão de atividades Sim 

Sistema de notificações Sim 

Auditorias Sim 

Autenticação e Acessos Sim 

Formação Sim 

Gestão de equipamentos Sim 

Serviços importação documentos Sim 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Implementação QMSiTech_On Premises 
INDELAGUE 

4 

 

2.2 Investimentos 

Os valores a investir estão detalhados na seguinte tabela: 

CLIENTE 

Item  Quant. Unit. Desconto Total 

QMSiTech® Standard (On Premises _3Lic) 01 8500€ 20% 6800€ 

Licença QMSiTech® Standard (On Premises) 12 487,5€ 20% 4680€ 

Implementação de software (horas) 173 55€ 0% 9515€ 

Deslocações e estadias 05 59,4€ 100% 0€ 

     

Custo Total Projeto     20995€ 

      

   

Nota: Valores sem IVA incluídos. A todos os valores indicados nesta proposta, acresce IVA à taxa legal em 

vigor. 

 

 

2.3 Reports Específicos 

No âmbito desta proposta, a Ambidata® desenvolverá os seguintes reports: 

• Indicadores e estatísticas base 

• Reports Específicos: não foram considerados desenvolvimentos de reports específicos, mas será dada 

a formação para que os sistemas de infomação possam desenvolver tais reports. 

 

 

2.4 Validade da Proposta 

A proposta apresentada tem uma validade de 60 dias, contados a partir da data de submissão da proposta. 
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2.5 Condições de Pagamento 

A nossa oferta é baseada no seguinte faseamento de faturação: 

• 30% após adjudicação 

• 10% com o kick-off projeto 

• 10% com a instalação do software 

• 20% com a configuração/implementação do software, ou até 60 dias após a instalação do software 

• 20% com a configuração/implementação do software, ou até 90 dias após a instalação do software 

• 10% com o acompanhamento ao arranque, ou até 120 dias após a instalação do software 

 

O pagamento deverá ser feito no prazo de 30 dias após a receção da fatura e depois da validação do(s) 

serviço(s).  

A Ambidata® emitirá em contrapartida o respetivo recibo da quantia transferida. 

Nota: No caso de atraso nos pagamentos incidirão, sobre os mesmos, juros de mora, sobre o valor 

da fatura, à taxa legal em vigor. Persistindo o atraso, por mais de 90 dias, a Ambidata® reserva-

se ao direito de suspender imediatamente a execução dos serviços até à regularização dos 

pagamentos, eximindo-se e qualquer responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo Cliente em 

decorrência da suspensão do projeto. 

 

2.6 Estrutura do Projeto 

As horas previstas para a implementação do QMSiTech®_ On Premises ao abrigo desta proposta, estão 

identificadas na tabela 2.2. Investimentos. 

As horas / período de implementação previstas no âmbito desta proposta foram dimensionadas tendo em 

conta as seguintes premissas: 

• Gestor QMSiTech®_ On Premises (cliente): o cliente afetará um recurso com disponibilidade total para 

a implementação do software 

• Substituição de software: o cliente não possui nenhum outro software que será substituído pela 

solução apresentada no âmbito desta proposta 

• Importação de dados para a base de dados: a proposta apresentada prevê que a Ambidata efetue 

importações de dados para a base de dados da solução proposta 

As atividades do projeto, a sua duração, data de início e data de conclusão, bem como os intervenientes nas 

mesmas, deverão ser, posteriormente à aprovação da proposta, planeadas em sede de reunião de âmbito de 

projeto (kick-off). As relações de dependência entre as diferentes tarefas são críticas para a eficaz execução 

do projeto.  

O projeto será implementado tendo por base um cronograma macro, onde posteriormente serão definidos os 

principais objetivos de cada fase do projeto, incluindo os respetivos milestones e deliverables, fazendo 

referências às condições necessárias a reunir para avançar para a fase seguinte. 

Incluída a oferta de um leitor de código de barras e de uma impressora de etiquetas. 
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2.7 Prazo de Garantia 

A garantia de todos os equipamentos de hardware é de 1 ano. 

Todos os componentes de Software desenvolvidos pela Ambidata® têm uma garantia que cobre a correção 

dos erros de programação detetados pelo período de 1 ano, a contar da data da instalação da aplicação nas 

máquinas do cliente. 

 

3. CONTRATO DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 

Depois de concluída a implementação da solução, a Ambidata® garante a manutenção corretiva e evolutiva 

do software, enviando para o efeito, um Contrato de Atualização, Manutenção e Assistência Técnica (CMA) da 

Solução cujo valor anual estimado será de: 

INDELAGUE 

Item Quant. Unit. Total 

QMSiTech®_Standard_ On Premises _Licenças 19% 14350€ 

 

2726,5€ 

 

Manutenção e Assistência Técnica (horas) 20 55€ 1100€ 

    

Custo Total Contrato Anual 
 

             3826,5€ 

 

Nota: Valores sem IVA incluídos. A todos os valores indicados nesta proposta, acresce IVA à taxa legal em 

vigor. 

Durante este período o Cliente já deverá ter implementado um sistema que permita a assistência remota. O 

valor de atualização, renova-se automaticamente, por iguais períodos de tempo e nas mesmas condições, 

acrescido no seu valor de acordo com o IPC (índice de preços ao consumidor), se nenhuma das partes decidir 

em contrário, informando por escrito a outra parte, até 15 dias do seu termo. 
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Contactos: Ambidata® Portugal | Renata Medeiros 

Rua Leira da Relva, 145 | 4410-155 S. Félix da Marinha | Tel. +351 220 120 813 | Tlm. +351 913 590 188 

www.ambidata.com | renata.medeiros@ambidata.com  

 

Este Documento pertence à Ambidata Lda. Toda a informação contida no mesmo é confidencial e todos os 

direitos estão reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzido ou transmitido a nenhuma 

entidade externa sem a autorização expressa da Ambidata Lda. 

A Ambidata Lda. é detentora do registo do software na Assoft Nº 993/D/03, sendo proprietária de toda a 

documentação, código fonte e binários do software. 

http://www.ambidata./
mailto:renata.medeiros@ambidata.com

