
 
Plataforma Electrónica Simplificada de Contratação Pública  

 

BIZDIRECT LANÇA BIZGOV FREE COM O 
CUSTO DE 1€ 

 
Lisboa, 10 Novembro 2008 – A Bizdirect – www.bizdirect.pt - player de referência 
nas compras públicas electrónicas lança hoje o BizGov Free, a solução 
economicamente mais vantajosa do mercado para a Contratação Pública Electrónica, 
dirigida a todas as entidades públicas e equiparadas e respectivas empresas 
fornecedoras e que tem o custo de 1 Euro. 
 
A plataforma electrónica BizGov Free é uma solução simplificada do BizGov, que permite 
uma adopção rápida e tranquila às novas regras de contratação pública, cumprindo 
todos os requisitos legais definidos para a fase transitória. Esta solução permite, a 
qualquer momento, evoluir para a plataforma BizGov, com todas as funcionalidades e 
requisitos do Código dos Contratos Públicos (CCP). 
 
O BizGov Free disponibiliza funcionalidades como a disponibilização e consulta das peças 
do procedimento, esclarecimentos, notificações e comunicações electrónicas, 
publicitação dos procedimentos em site de acesso público (www.bizgov.pt), 
apresentação dos erros e omissões do caderno de encargos, disponibilização da lista dos 
concorrentes e das propostas apresentadas, adjudicação e habilitação.  
 
A Bizdirect tem vindo a desenvolver diversos projectos e implementações junto de 
alguns Ministérios e Autarquias, desde 2003, visando principalmente plataformas de 
compras e leilões electrónicos, nas vertentes transaccional e negocial. “O BizGov Free 
vem complementar as soluções já disponibilizadas pela Bizdirect, que permitirá às 
entidades públicas utilizarem um sistema global de compras electrónicas, de forma 
integrada, com outras plataformas electrónicas que foram objecto de generalização nos 
últimos anos”, comenta Pedro Coimbra Costa – General Manager da Unidade de 
Negócios BizB2B da Bizdirect. 
 
A Campanha Pioneiros para a plataforma electrónica, BizGov Free, é praticamente livre 
de encargos, pois custa apenas 1 euro, é livre de compromissos futuros e está 
disponível até dia 29 de Julho de 2009. 
 
Sobre a Bizdirect  
A Bizdirect é uma empresa detida pela Sonaecom, AITEC e BPI e que se posiciona como player 
de referência em serviços de automatização de processos de negócio (BizB2B) e na 
comercialização de soluções multi-marca de IT (BizProducts). Encontra-se estruturada 
verticalmente por duas áreas de negócio:  
 
BizB2B - Unidade responsável pela oferta de soluções de comércio electrónico entre empresas, 
suportada numa plataforma informática que facilita o eSourcing e o eProcurement e disponibiliza 
ainda soluções específicas que permitem a automatização e optimização dos processos da 
empresa. 
 
BizProducts - Unidade responsável pela comercialização de soluções IT multi-marca, suportada 
em parcerias com os principais fabricantes do mercado, e gestão de contratos corporativos, 
baseada em novos modelos de negócio. 
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