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MARKET CONSULTATION 

 

 

Guia de utilização 

 

1. Aceder ao link https://www.ibmc.up.pt/market-consultation que contém as listas de bens e/ou 

serviços, em conformidade com as necessidades aquisitivas do IBMC. 

2. Access the link https://www.ibmc.up.pt/market-consultation that contains the lists of goods and/or 

services, according to IBMC's purchasing needs. 

3. Para acederem às listas, os interessados terão de realizar os seguintes passos: 

 Primeiro passo: Aceder a “Consult the List”, para visualização dos artigos; 

 Segundo passo: Os interessados, deverão clicar em “Request access” para poderem submeter a 

sua proposta. O IBMC enviará email com a chave (código) necessária à submissão. Cada lista de 

bens/serviços tem uma chave, distinta, para submissão. 

4. Neste seguimento, irão encontrar a lista de bens/serviços completa para preenchimento (total ou 

parcial). Para esse fim, disponibilizam-se duas opções:  

I. Fazer download da lista de bens/serviços em formato Excel que, posteriormente, poderão fazer 

o seu upload, através da opção “Submit Proposal from excel”; 

Nota: O ficheiro em formato Excel estará bloqueado, tendo apenas livre os seguintes campos de 

preenchimento: “New Reference”, “Proposal Price” e “New Units”. Também, não será possível 

renomear o ficheiro. 

II. Aceder a “Submit Proposal” e preencher a lista (total ou parcial) diretamente no website. 

5. Informamos que, em ambas as opções, os interessados irão encontrar um formulário “Proposal Form” 

(Word) para preenchimento, de cariz obrigatório, nomeado “Anexo_Proposta”. Neste formulário os 

interessados deverão indicar as suas condições comerciais, pelo período, mínimo, de 1 (um) ano. 

6. Salienta-se que os interessados terão ainda a opção de apresentar/submeter/criar catálogos 

comerciais, no máximo de 5 (cinco), fixando desde logo, a percentagem de desconto a aplicar aos preços 

de lista. Se o catálogo for criado especificamente para o IBMC, online, deverá ser facultado o link de acesso, 

login e password, provisória. 

7. O Serviço de Compras do IBMC, validará e/ou negociará a proposta apresentada com o interessado. 
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