
 
Anúncio de Concurso Nº 03 / NOSI - PT / 2015 

 
 República de Cabo Verde 
 
 Projecto do Parque Tecnológico de Cabo Verde  
 
 FORNECIMENTO DE 02 VIATURAS  

Uma viatura 4X4 e um pick-up 
 

 Concurso Publico Nacional  

 Data 13./Fevereiro / 2015  

 Empréstimo – 2000130010633  

 Projecto N°: P-CV-G00-002 

 Procurement Plan–CV/TPP/Goods/NCB/006–Project implementation–Lot 1-NCB 

 
1. Este anúncio de concurso segue o anúncio geral de aquisições para este projecto que foi 

devidamente divulgado no Développement Business do BAD – Banco Africano 
Desenvolvimento. 

 
2. A República de Cabo Verde recebeu um empréstimo do Banco Africano de Desenvolvimento 

para o custo do Projecto de Construção e Equipamento do Parque Tecnológico de Cabo 
Verde, e tenciona aplicar parte do produto deste crédito para efetuar pagamentos ao abrigo 
do contrato de aquisição de duas viaturas, sendo um 4X4 e um pick up.  

 
3. A Agencia de execução do projecto, NOSI – EGP - Equipa de Gestão do Projecto aceita 

propostas de oferta de uma viatura 4X4 e um pick up, em envelopes fechados de 
concorrentes elegíveis.  

 
4. O concurso será realizado através da comparação de propostas usando os documentos 

padrão traduzidos, para aquisição de bens com financiamento do BAD. Para o concurso 
estão convidadas todas as firmas devidamente instaladas no mercado.   

 
5. Os concorrentes elegíveis interessados podem obter mais informações no NOSI-EGP os 

documentos do concurso, no endereço adiante indicado. O levantamento do dossier de 
concurso é feito mediante apresentação de talão de depósito de 10,000$00 ECV na conta 
bancaria "Projecto Parque Tecnológico"; Projecto Parque Tecnológico – Numero: Em Euro – 
Conta n. 04089657 -- NIB: 00100110408965712203- NIF – 569725402.    

 
6. As propostas devem ser entregues no endereço adiante indicado ate às 10:00 do dia 25 de 

Marco de 2015. Todas as propostas devem ser acompanhadas por uma garantia de proposta 
de 100.000,00 ECV. As propostas entregues com atraso serão rejeitadas. As propostas serão 
abertas na presença dos representantes dos concorrentes que decidirem participar no 
endereço adiante indicado às 10:30 do dia 5 de Maio de 2015 numa das salas de reuniões 
do NOSi.   
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