ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Trabalhos de Remodelação do Centro de Controlo de Medições de Gamboa e
Instalações Anexas, e Fornecimento de Equipamentos Informáticos e
Mobiliários, para os Centros de Controlos de Medições (CCM) da Gamboa e da
Matiota.

1. ENTIDADE ADJUDICANTE:
Empresa de Electricidade e Água, ELECTRA, S.A.
2. ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECISÃO DE CONTRATAR E ÓRGÃO COMPETENTE PARA
AUTORIZAR DESPESA:
Conselho de Administração da ELECTRA, S.A.
3. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO:
Empresa de Electricidade e Agua, S.A.
Rua Dr. Baltazar Lopes da Silva, Nº10,
CP 137 - Mindelo
São Vicente
Email: electra@electra.cv; Telefone: 230 30 30
4. FINANCIAMENTO:
Banco Europeu de Investimento
5. OBJETO DO CONCURSO:
O presente concurso destina-se ao fornecimento em 3 lotes de equipamentos e materiais e
trabalhos de construção civil, conforme indicados abaixo:
Lote n.º 1: Trabalhos de Remodelação do Centro de Controlo de Medições de Gamboa e
Instalações Anexas.
Lote n.º 2: Fornecimento de Equipamento Informático para os Centros de Controlo de Medições
de Gamboa e Matiota
Lote nº 3: Fornecimento de Mobiliário para os Centros de Controlo de Medições de Gamboa
e Matiota
6. LOCAIS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
Lotes 1 – Centro de Controlo de Medições de Gamboa e Instalações Anexas – Gamboa/Praia
Lotes 2 e 3 – Centros de Controlo de Medições de Gamboa/Praia e Matiota/Mindelo
7. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
O prazo da execução da empreitada de construção civil referente ao lote 1 deverá ser de 8 (oito)
semanas, a contar da data de assinatura do contrato.
O prazo de entrega dos equipamentos e materiais referentes aos lotes 2 e 3, não deverá ser
superior a 6 (seis) semanas, a contar da data de assinatura do contrato.
8. OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONCURSO:
Os documentos concernentes ao concurso poderão ser adquiridos nos endereços de correio
eletrónico (irani.gomes@electra.cv; a.santana@electra.cv), entre as 8:00 e as 16:30 horas, em
dias úteis. Poderão também ser consultados no portal www.electra.cv.

9. PROPOSTAS VARIANTES:
Não é admitida a sua apresentação.
10. REQUISITOS DE ADMISSÃO:
Podem ser admitidas todas as empresas nacionais que não se encontrem em nenhuma das
situações referidas no artigo 70º do Código da Contratação Pública.
11. MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:
As propostas deverão ser apresentadas presencialmente, no endereço abaixo indicado, contra
entrega de recibo, ou por correio registado com aviso de recepção, em sobrescrito opaco,
fechado e lacrado, no rosto do qual deverá ser escrita: Concurso para Trabalhos de Remodelação
do Centro de Controlo de Medições de Gamboa e Instalações Anexas e Fornecimento de
Equipamentos Informáticos e Mobiliares para os Centros de Controlo de Medições da Gamboa
e da Matiota.
As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa, bem como os documentos que as
acompanham.
As propostas deverão ser apresentadas até às 14h00 de 07 de Outubro de 2019, no seguinte
endereço:
ELECTRA SUL
Chã de Areia, CP 209
Praia
Cabo Verde
Os concorrentes ficam vinculados à manutenção de proposta pelo prazo de 60 (sessenta tinta)
dias.
12. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO:
O critério de adjudicação é da proposta economicamente mais vantajosa. Entende-se por
critério da proposta economicamente mais vantajosa, a proposta que tem por base factores
objectivos, tais como o preço, o prazo de entrega, as condições de pagamento, a valia técnica e
o serviço pós-venda, conforme explicitado no ponto 18 das Instruções aos Concorrentes do
Programa do Concurso.
13. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:
Todo e qualquer esclarecimento necessário à boa compreensão e interpretação dos
documentos do concurso, poderão ser solicitados através do e-mail: j.fonseca@electra.cv , c.c.:
a.santana@electra.cv, até ao fim do segundo terço do prazo estipulado para apresentação

de propostas.
Ao(s) adjudicatário(s) é exigida a prestação de uma caução destinada a garantir a celebração do
contrato, bem como o exacto e pontual cumprimento das obrigações, legais e contratuais,
assumidas com a celebração do contrato. Caso haja adiantamentos, o valor da caução deve ser
igual ao dos adiantamentos.
14. ATO PÚBLICO:
O ato público de abertura das propostas terá lugar nas instalações da ELECTRA em
Gamboa/Praia, no dia 07 de Outubro de 2019, pelas 15H00, podendo no mesmo intervir
somente os concorrentes ou os representantes devidamente credenciados.
ELECTRA, SA, 06 de setembro de 2019.

