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Anúncio Público 
 

 “Concurso público internacional para contratação de uma empresa  para 

realizar uma ação de auditoria à segurança de informação do BCV.” 

 

Entidade Adjudicante:  
O Banco de Cabo Verde, representado pelo Departamento de Património, Segurança e 

Administração – DPA, sito na Avenida Amílcar Cabral, nº 27 – CP n.º 101, Praia – 

Cabo Verde, Tel: (+238) 2607000, faz saber que se encontra aberto, a partir da 

publicação do presente anúncio, o Concurso Público Internacional para contratação de 

uma empresa  para realizar uma ação de auditoria à segurança de informação do BCV. 

 

 

Objeto do concurso:  

O principal objetivo da auditoria externa é a emissão de um parecer profissional sobre a 

gestão e operacionalização dos Sistemas de Informação (SI) do BCV. 

 

Local de execução do contrato: 

Instalações do Banco de Cabo Verde. 

 

Requisitos de admissão:  

São admitidas as empresas nacionais e internacionais que preencham os requisitos 

estabelecidos nos documentos do concurso. 

 

Modo de apresentação das propostas:  

As propostas devem ser apresentadas de acordo com os requisitos definidos nos 

documentos do concurso. 

 

Prazo de manutenção das propostas:  
As propostas devem manter-se válidas durante 90 dias após a data de submissão. 

 

Critério de adjudicação:  

O critério de adjudicação é o economicamente mais vantajoso.  

 

 

Obtenção dos documentos do concurso: 

Os documentos referentes ao presente concurso podem ser obtidos através dos 

endereços eletrónicos svarela@bcv.cv e  dulcetavares@bcv.cv 

 

 

Data de obtenção dos documentos do concurso:  

Os documentos do concurso podem ser obtidos a partir da data do anúncio do concurso. 
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Data de apresentação das propostas: 

As propostas devem ser submetidas o mais tardar até o 30 de junho de 2018, às 

16:30h, e qualquer informação complementar deve ser enviada para o endereço 

indicado. São eliminadas as propostas entregues fora do prazo definido. 

 

 

Ato público: 

O ato público de abertura das propostas tem lugar na Sede do BCV, no dia 01 de julho 

de 2018, às 15 horas, podendo no mesmo participar todos os concorrentes e 

representantes dos concorrentes devidamente credenciados para o efeito. 

 

 

Língua a utilizar na apresentação de candidaturas e na comunicação com a 

Entidade Adjudicante:  

 

As propostas devem ser elaboradas em língua portuguesa, língua que será igualmente 

usada para as comunicações de e para a entidade adjudicante. 

 

Esclarecimentos:  

Podem ser solicitados esclarecimentos sobre os documentos do concurso até o dia 11 de 

junho de 2018.  

 

Os pedidos de esclarecimento devem ser expedidos, por meio eletrónico para os 

endereços svarela@bcv.cv e dulcetavares@bcv.cv 
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