Anúncio de Concurso
Aquisição de equipamentos Informáticos
Concurso Público nº 019/2017
Publicação 19.07.2017

1. O Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, Entidade Publica Empresarial –
NOSi EPE, sito na Avenida Cidade de Lisboa – Cidade da Praia - Telefone 238 - 260
7987 (Edifício BES). C.P 620, contato concurso@nosi.cv
2. Objeto do Concurso: O presente concurso destina-se ao fornecimento de
equipamentos informáticos para suporte ao processo de informatização do registo
comercial e automóvel, adiante designados SIRC e SIRA, respetivamente, no âmbito do
PASP-PALOP/TL, projeto esse cofinanciado pela União Europeia e por Portugal,
conforme o Caderno de Encargos.
3. Obtenção dos documentos do concurso: Os documentos relativos ao presente
concurso, caderno de Encargos e Programa de Concurso, podem ser obtidos no
endereço físico ou eletrónico, referido no número 1, e ainda no site www.nosi.cv
4. Data de apresentação de propostas: Os interessados devem entregar as respetivas
propostas até 10.00 horas do dia 10 de Agosto de 2017, na Sede do NOSi, sito na
Avenida cidade de Lisboa, Edifício BES, Cidade da Praia.
5. As propostas devem ser entregues pessoalmente, e é emitido recibo de entrega.
São eliminadas as propostas que não sejam entregues dentro do prazo definido.
6. Modo de apresentação das propostas: As propostas devem ser apresentadas de acordo
com os requisitos definidos no Programa do Concurso.
Não são admitidas propostas para o fornecimento de parte dos bens objeto do
presente procedimento, nas condições definidas no Programa do Concurso e Caderno
de Encargos. Não são admitidas propostas com variantes ou condicionadas.
7. Esclarecimentos: Podem ser pedidos esclarecimentos sobre os documentos do
concurso até ao dia 1 de Agosto de 2017, através do endereço eletrónico
concurso@nosi.cv. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos, também para o
correio eletrónico indicado pelo interessado até ao dia 3 de Agosto de 2017.
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8. Acto Público: O ato público de abertura das propostas tem lugar na Sede do NOSi, no
endereço referido no número 1, no dia 11 de Agosto de 2017, pelas 10.30 horas,
podendo no mesmo intervir todos os concorrentes devidamente credenciados para o
efeito.
9. Critério de adjudicação: A avaliação é feita de acordo com o critério do preço mais
baixo, para cada lote, de entre as propostas que respeitem as especificações técnicas
requeridas.
10. Prazo de manutenção das propostas: Os concorrentes ficam vinculados à manutenção
das respetivas propostas pelo prazo de 90 dias.
11. Contrato: O presente concurso é sujeito a contrato escrito. A assinatura do contrato tem
lugar nos 5 (cinco) dias subsequentes à comunicação da adjudicação.
12. Local da entrega dos bens: Os bens deverão ser entregues no Núcleo Operacional da
Sociedade de Informação, sito na Avenida Cidade de Lisboa – Cidade da Praia Telefone 238 - 260 7987 (Edifício BES). C.P 620.
13. Prazo de Entrega: Os bens deverão ser entregues num prazo máximo de 30 dias de
calendário a contar da data de assinatura do contrato.

14. Para mais informações contatar: concurso@nosi.cv
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