Anúncio de Concurso Público Nacional nº 002/ Emprofac / 2018
Aquisição de Cabines de distribuição
Entidade Adjudicante - EMPROFAC - Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, SARL,
com Sede na Cidade da Praia, Santiago, Zona Industrial Tira Chapéu, Caixa Postal n.º 59,
correio eletrónico: geral@emprofac.cv, Telefone:+238 260 15 10, Fax: +238 260 15 47, e
Direção Regional de Barlavento na Cidade do Mindelo, São Vicente, Caixa Postal nº 23,
Telefone:+238 232 33 63, Fax: +238 232 43 93.

Órgão competente para decisão de contratar e Órgão competente para autorizar
despesa: EMPROFAC - Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos SARL.

Entidade responsável pela condução do procedimento : EMPROFAC - Empresa Nacional
de Produtos Farmacêuticos SARL.

Objeto do Concurso: O presente Concurso Público nacional destina-se à aquisição de 5
(cinco ) cabines de distribuição em conformidade com as especificações técnicas elencadas
no programa do concurso.

Local da execução do contrato: O local da execução do contrato será a sede da Emprofac,
na Zona Industrial de Tira Chapéu, cidade da Praia, Santiago – Cabo Verde – Caixa Postal nº
59, Telefone:+238 260 15 10, Fax: +238 260 15 47, em conformidade com o caderno de
encargos.

Prazo de execução do contrato: encontra-se definido no programa do concurso.

Obtenção dos documentos do concurso: Os documentos relativos ao presente Concurso
Público Nacional podem ser obtidos através do site de compras públicas
(www.compraspublicas.cv.), site institucional da Emprofac (www.emprofac.cv.), diretamente
na sede da Emprofac. A Entidade Adjudicante, por solicitação de interessados, pode também
enviar os documentos do presente procedimento, pelo endereço de correio eletrónico indicado
pelo concorrente, entre as 8:00 e as 16 horas.

Requisitos de admissão: Podem ser admitidos todos os interessados que não se encontrem
em nenhuma das situações referidas no artigo 70º do Código da Contratação Pública.

Modo de apresentação das propostas: As propostas devem ser apresentadas de acordo
com os requisitos definidos no programa de concurso, não sendo admissíveis as que não
preencham os requisitos ali elencados.

Esclarecimentos: Os concorrentes interessados, poderão solicitar esclarecimentos, por
escrito, através do endereço eletrónico concurso.cabinesdistribuicao@emprofac.cv até ao dia
18 de Setembro. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão dadas, pela mesma
via, até ao dia 25 de Setembro.

Data de apresentação de propostas: Os interessados devem entregar as propostas no
período compreendido entre 12 de Setembro a 01 de Outubro de 2018 .

Ato público: O ato público de abertura das propostas terá lugar na sede da empresa, no dia
02 de Outubro de 2018, pelas 14 horas, podendo no mesmo intervir todos os concorrentes
ou os seus representantes, devidamente credenciados para o efeito.

Lei aplicável ao procedimento: O presente procedimento será regido por Lei nº 88/VIII/2015
de 14 de Abril, que aprova o Código da Contratação Pública publicado no BO nº24, I Série),
o Regime Jurídico dos Contratos Administrativos (Decreto-Lei. nº 50/2015 de 17 de
Novembro, publicado no B.O. nº 72, I Série) e Portaria nº60/2015, que aprova os documentos
estandardizados de procedimentos pré-contratuais previstos no Código de Contratação
Pública (publicado no BO nº78, I Serie, de 9 de Dezembro).

Praia, 11 de Setembro de 2018

O Conselho de Administração

______________________
Ana Ribeiro Duarte
Administradora Executiva

______________________
Melina MonteiroVeiga
Administradora Executiva

