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Adenda ao Programa do Concurso Público Nº 02/UGA/MS/2021
....................................................................
A Unidade de Gestão das Aquisições do Ministério da Saúde no uso de suas
atribuições, tendo em vista o disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 53º do Código da
Contratação Pública, e nos termos do ponto 5.4 e 5.5 do Programa do Concurso faz
saber aos interessados que o Programa do Concurso no âmbito do Concurso
Público Nº 02/UGA/MS/2021, se processará com as modificações que se seguem:

**********
Ponto nº5 do Programa do Concurso
Esclarecimentos e retificação dos documentos do Procedimento
1. Os interessados poderão solicitar, por escrito através do site www.mf.gov.cv
ou através dos seguintes endereços eletrónicos: carinac.lima@ms.gov.cv
edna.fernandes@ms.gov.cv; emilia.monteiro@ms.gov.cv
lenira.ortet@ms.gov.cv, esclarecimentos relativos à boa compreensão e
interpretação dos Documentos do presente Procedimento, até o dia 15 de
novembro de 2021.
2. Os esclarecimentos solicitados deverão ser prestados, por escrito, até o dia 25

de novembro de 2021 (termo do segundo terço do prazo) fixado para a
apresentação das Propostas, sem identificação de quem os solicitou.

**********
Ponto nº12 do Programa do Concurso
Prazo e Modo de Apresentação das Propostas
1. As Propostas e os documentos que as acompanham devem ser entregues
até as 10h:00 do dia 30 de novembro de 2021, diretamente no
Ministério da Saúde da República de Cabo Verde, através da Direção
Geral do Planeamento Orçamento e Gestão (DGPOG), sito no Palácio
do Governo, Avenida Cidade de Lisboa, C.P. n.º 47, Praia – Cabo Verde,
entre as 8h:00 e as 15h:00, ou enviadas por correio registado para mesma

morada, desde que a receção ocorra dentro do prazo fixado, não sendo
consideradas as propostas que cheguem depois de expirado o prazo e
sendo os concorrentes responsáveis por todos os atrasos que por ventura
se verifiquem.
**********
Ponto nº13 do Programa do concurso
Ato Público
1. O Ato Público será realizado pelas 14h:30mm do dia 30 de novembro
de 2021, na sala de reunião do Ministério da Saúde da República de Cabo
Verde sito no Palácio de Governo procede-se, em ato público, à abertura
dos invólucros recebidos.
Permanecem inalteradas as demais disposições do Programa do Concurso no âmbito
do Concurso Público 02/UGA/MS/2021

Ministério da Saúde, Direção Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão, Praia,
10 novembro de 2021.
A Directora Geral,
/Rosário Correia/

