UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS
DIGITAL CABO VERDE PROJECT

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
(SERVIÇOS TÉCNICOS – Seleção de Empresas)
PAÍS: República de Cabo Verde
PROJETO: Digital Cabo Verde
Project ID No.: P171099 | Crédito Nº.: IDA 6792-CV
Ref.: EOI - 25/DCVP/UGPE/2021
Data: 25 de novembro de 2021
Assunto: Elaboração da Estratégia de Comunicação do Manual do Comércio
1. O Governo de Cabo Verde recebeu um crédito da Associação Internacional para o
Desenvolvimento (IDA) do Grupo Banco Mundial, para financiamento do projeto
Digital Cabo Verde (DCVP) e pretende aplicar parte dos recursos para a contratação
de um serviço técnico para a Elaboração da Estratégia de Comunicação do Manual
do Comércio da Direcção-Geral das Alfândegas (DGA).
2. O objetivo deste serviço técnico (“serviços”) será a revisão semântica e gramatical
do manual do comércio bem como produção de materiais gráficos e de divulgação,
além de preparar e efetivar a divulgação e lançamento do mesmo.
3. Informações detalhadas para este concurso são fornecidas nos Termos de
Referência/Informação para apresentação de Cotação e que podem ser requisitados
através dos endereços abaixo indicados, das 8h00 às 16h00 (hora local) ou através do
site www.mf.gov.cv.
4. A Unidade de Gestão de Projectos Especiais (UGPE) convida empresas registadas no
mercado a apresentarem suas cotações para prestarem os serviços, conforme a
Solicitação de Cotação.
5. Chama-se a atenção das empresas identificadas para os parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 das
Directrizes do Banco Mundial: “Procurement Regulations for IPF Borrowers”, dated
July 2016 and revised in November 2017 and August 2018 (“Procurement
Regulations”), definindo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses e
vantagem competitiva desleal.
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6. As empresas podem associar-se com outras empresas para melhorarem suas
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação tem a forma de uma joint
venture e/ou de uma sub-contratado. No caso de uma joint venture, todos os parceiros
da joint venture serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, caso
forem selecionados.
7. Neste concurso a empresa será selecionada em conformidade com o método RFQ –
Request for Quotation (“Solicitação de Cotação”) especificado no “Procurement
Regulations for IPF Borrowers”, dated July 2016 and revised in November 2017 and
August 2018 (“Procurement Regulations”).
8. As empresas identificadas podem obter mais esclarecimentos por escrito apenas nos
endereços de correio eletrónico abaixo, das 8h00 às 16h00 (hora local), durante os dias
úteis.
Email: sandra.lima@mf.gov.cv ; madelene.david@mf.gov.cv
C/c : guevara.cruz@mf.gov.cv;
9. As cotações devem ser entregues em envelope fechado ou por email, com a menção
"Elaboração da Estratégia de Comunicação do Manual do Comércio da DirecçãoGeral das Alfândegas (DGA)" nos endereços abaixo indicados até 9 de dezembro
de 2021, às 16:00 horas local.
Email: sandra.lima@mf.gov.cv ; madelene.david@mf.gov.cv
C/c : guevara.cruz@mf.gov.cv ;
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