ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
AUDITORIA CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA DO PROJETO DE APOIO AO RECENSEAMENTO GERAL DA
AGRICULTURA DE CABO VERDE

SETOR: AGRICULTURA
Donativo Nº: 5500155008203
Nº de Identificação do Projeto: P-CV-KFO-05
1. Este anúncio de manifestação de interesse vem na sequência do anúncio geral de aquisições para o
projecto acima referido publicado no « United Nations Development Business » Online no dia 29
de
maio
de
2019,
sob
a
referência
AfDB724-05/19
(https://www.devbusiness.com/ProjectViewer.aspx?ProjectType=1&ProjectID=185565)

2. O Governo da República de Cabo Verde recebeu um donativo do Grupo do Banco Africano de
Desenvolvimento, afim de cobrir o custo do projeto em apreço e pretende utilizar parte dos
montantes concedidos ao abrigo deste donativo para financiar os serviços de consultoria para a
"Auditoria contabilística e financeira do projeto de apoio ao recenseamento geral da agricultura de
Cabo Verde / Exercícios de 2015 e 2016".
3. Os serviços a serem prestados no âmbito deste contrato incluem a auditoria contabilística e
financeira e os procedimentos do projeto de apoio ao recenseamento geral da agricultura de Cabo
Verde.
4. O âmbito da auditoria cobrirá os seguintes anos: Exercícios de 2015 e 2016.
5.

O presente Anúncio de Manifestação de Interesse tem como objetivo constituir uma lista restrita de
consultores ou empresas qualificadas para executar os serviços.

6. O Ministério da Agricultura e Ambiente, através da Direção-Geral de Planeamento, Orçamento e
Gestão, convida os consultores elegíveis (escritórios de consultoria, gabinetes ou empresas)
a
manifestar seu interesse em fornecer os serviços descritos abaixo. As empresas
interessadas devem
fornecer informações sobre a sua capacidade técnica e profissional e experiência, mostrando que elas
estão qualificadas para a prestação dos serviços em questão: brochuras/ documentos, experiência em
tarefas idênticas, referências relativas à execução de trabalhos similares (descrição das referências
mostrando anos de implementação, os locais, os
clientes, os custos, os serviços realizados
individualmente ou em associação, etc.), a experiência na sub-região
da
África
Ocidental,
disponibilidade de pessoal (lista, qualificações, experiência), logística e meios materiais, recursos
informáticos (softwares especializados), etc. Os consultores podem associar-se para aumentar suas
hipóteses de qualificação.
7. Os critérios de elegibilidade, a lista restrita e o procedimento de selecção estarão em conformidade
com as "Regras e Procedimentos para a utilização de Consultores" do Banco Africano de
Desenvolvimento, Edição de maio de 2008 - revista em julho de 2012, que estão disponíveis no site
do Banco em: http://www.afdb.org.

8. Os consultores interessados podem obter informações adicionais no endereço mencionado abaixo
durante o horário de expediente seguinte: de segunda a sexta das 09:00 às 16:00.
9. As manifestações de interesse devem ser depositadas no endereço abaixo mencionado, o mais
tardar no dia 14/06/2019, às 17:00 horas de Cabo Verde, e mencionar explícitamente "AUDITORIA
DO PROJETO DE APOIO AO RECENSEAMENTO GERAL DE AGRICULTURA DE CABO VERDE".
10. Os consultores interessados podem apresentar as manifestações de interesse por via eletrónica.
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