4 INOVA.PT 2
4 INOVA.PT 2, Operação POCI-02-0853-FEDER-046445, AAC 02/SIAC/2019, Sistema
de Apoio a Ações Coletivas-Qualificação, PO Competitividade e Internacionalização –
COMPETE 2020
O AGRUPAMENTO DA PARCERIA constituída pelo NERGA – Associação Empresarial da Região da
Guarda (Beneficiário Líder A), AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa (Entidade
Beneficiária B), AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu (Entidade Beneficiária C) e
NERVIR – Associação Empresarial (Entidade Beneficiária D), torna público para efeitos de
publicitação:
Considerando a execução do Projeto designado 4 INOVA.PT 2, Operação POCI-02-0853-FEDER046445, AAC 02/SIAC/2019, Sistema de Apoio a Ações Coletivas-Qualificação, PO
Competitividade e Internacionalização – COMPETE 2020.
Considerando que os Copromotores, atentos às orientações emitidas pelos diversos
Organismos, no sentido do dever de assegurar e evidenciar o cumprimento das boas práticas na
contratação dos serviços e bens a imputar aos projetos financiados, salvaguardando os
princípios da transparência, da igualdade, concorrência e da não discriminação, efetuaram o
processo de consulta ao mercado de forma a garantir o cumprimento dos prazos e termos
definidos na referida candidatura, com convite a efetuar em cada processo a três empresas da
especialidade.
Decidiu-se a contratação e outorga dos contratos nos termos que se seguem:
- Procedimento de consulta ao mercado 01/2020: Serviços de eventos das Atividades 1.1 Jantares debate; 3.3 Sessões apresentação das candidaturas e entrega de prémios Regionais;
3.4 Cerimónia final com prémios finais; 4.1 Conferência Internacional e 4.2 Mostra de inovação,
contratação à empresa Training Partners, Lda., pessoa coletiva n.º 508 123 070, pelo valor total
de 96.952,72€ (noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e dois euros e setenta e dois
cêntimos), valor ao qual acresce o IVA, nos termos constantes da proposta respetiva e em
conformidade com os requisitos técnicos.
- Procedimento de consulta ao mercado 02/2020: Serviços técnicos de análise ou consultoria
das Atividades 1.4. Ação de sensibilização especializadas para angariação de novas empresas
para o sistema digital 4INOVA; 3.1. Preparação, gestão e avaliação do concurso; 3.2. Avaliação
das candidaturas concurso e 4.3. OFICINA SISTEMA DIGITAL 4INOVA 2.0, contratação à empresa
Gestepeople, Lda., pessoa coletiva n.º 513 410 554, pelo valor total de 44.000,00€ (quarenta e
quatro mil euros), valor ao qual acresce o IVA, nos termos constantes da proposta respetiva e
em conformidade com os requisitos técnicos.

