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Comité de Coordenação do Combate à SIDA 

 

Aviso de Concurso N.º 01/SE-CCSSIDA/2023 
 

República de Cabo Verde 
 

Aquisição de Equipamentos Informáticos 
(Subvenção Nº CPV-Z-CCSSIDA) 

 

País: República de Cabo Verde 

Nome do Programa: “Investindo para alcançar a eliminação do Paludismo e o Impacto contra TB e 

VIH”, em Cabo Verde  

Subvenção Nº: CPV-Z-CCSSIDA 

 

1. A República de Cabo Verde recebeu um financiamento do Fundo Global de Luta contra a SIDA, 

Tuberculose e Paludismo, e tenciona aplicar parte dos fundos deste financiamento em 

pagamentos ao abrigo do contrato de aquisição de equipamentos informáticos. 

2.  O Secretariado Executivo do Comité de Coordenação do Combate à SIDA (SE-CCS-SIDA), 

aceita propostas de oferta de equipamentos informáticos (lotes 1; lote 2), em envelopes fechados 

de concorrentes elegíveis.  

3.  O concurso será realizado através de procedimentos de concurso conforme especificações no 

Manual de Operações de Procedimentos Administrativos e Financeiros do SE-CCS-SIDA. 

4.  Os Requisitos de qualificação: os concorrentes devem ter no mínimo cinco anos na atividade de 

fornecimento de bens semelhantes aos deste concurso; É obrigatório a apresentação de catálogos 

(ou fotocópia colorida) dos produtos propostos pelo licitante.  

5.  Os concorrentes elegíveis interessados podem obter mais informações no Secretariado Executivo 

do CCS-SIDA e analisar os documentos do concurso no endereço adiante indicado.  

6.  Um conjunto completo de documentos de concurso em português pode ser adquirido pelos 

concorrentes interessados através da apresentação de um pedido por escrito para o endereço 

adiante indicado pelo preço de 10.000$00 (dez mil escudos).  

7.  As propostas devem ser entregues no endereço adiante indicado até às 10:00 do dia 09/02/2023. 

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 10H30  

09/02/2023.  
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