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ANEXO A

A Betweien – Challenge and Success, Lda. Com sede na Avenida D. João II, lote 1.06.2.5B,
Edifício Mar Vermelho, em Lisboa, depois de ter tomado conhecimento do objeto do
procedimento de aquisição de serviços celebrar na sequência do procedimento por Ajuste
Direto que visa a “Aquisição de Serviços de Apoio à Criação de Emprego e
Empreendedorismo (Apoio Técnico e Formação)”, a que se refere o convite publicitado na
plataforma ACINGOV, obriga-se a executar o referido fornecimento, de harmonia com o
caderno de encargos e ofício convite referido, pela quantia de 27.695,00€ (Vinte e sete mil
seiscentos e noventa e cinco euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.
À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal
em vigor.
A lista de preços unitários constante da lista de artigos submetido na plataforma
eletrónica de acordo com o seguinte:
Código
1
2

3

4

Designação

Descrição

Unidade

Empreendedorismo
Desempregados
Acompanhamento
Pós formação
Gabinete de Apoio
Criação de Micro e
Pequenas empresas

Ação a desenvolver de acordo com a proposta apresentada.
Resultados práticos 50 horas (1 evento final – Uma Ação).
Apoio pós-formação no sentido de promover a implementação
efetiva dos projetos.
Entrevistas de auscultação das necessidades e competências.
Acompanhamento personalizado dos projetos. Atendimento
quinzenal na C.M. de Fafe, desde a assinatura do contrato até 31
de dezembro de 2017. Apoio à concretização de projetos e planos
de negócio.
Apoio na concretização de projetos de empreendedorismo ao
serviço da comunidade em diferentes âmbitos; Criação de
elementos de comunicação coerentes com Fafe, um município
empreendedor. Conteúdo para o público infantil.

2.900,00 €

Consultoria
especializada

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à
execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.
Lisboa, 8 de março de 2017
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2.615,00 €

7.100,00 €

15.080,00 €

