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Equipa de Procurement do MCA-CV II

O Sistema de Aquisições de Bens,
Serviços no MCA-Cabo Verde II
Notas da equipa do Procurement do MCA-Cabo Verde II
procurement - Significa o processo de aquisição
de bens, serviços e obras, desde o aparecimento da
necessidade até à sua completa satisfação, incluindo,
a especificação das necessidades, a definição
da estratégia de fornecimento, a negociação do
fornecimento, a elaboração e negociação do contrato,
sua gestão e encerramento.
Para aquisições de bem, serviço e obras é elaborado
e aprovado semestralmente o Plano de Procurement
(PP), que inclui todas as actividades de Procurement a
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serem lançadas pelo MCA-CV II nesse período. Durante
esse período, sempre que se justificar, é actualizado o
PP. Após a aprovação do PP, é elaborado e publicado
o Aviso Geral de Procurement - General Procurement
Notice (GPN), indicando as actividades de Procurement
programadas para o período em questão. O GPN é
sempre publicado no website do MCA-CV II pelo que
se recomenda aos interessados a consulta permanente
do mesmo.
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Os anúncios específicos do Procurement do MCA-Cabo Verde II, são publicados à medida
que se tornam disponíveis, no site do MCC (http://www.mcc.gov/), Development
Business Online (http://www.devbusiness.com/), no Development Gateway Market
(DgMarket: http://www.dgmarket.com/ e http://mcc.dgmarket.com/index), no site do
MCA-CV II (www.mca.cv) e da ARAP (www.arap.cv) e nos meios de comunicação social,
caso necessário.

Procedimentos de Aquisições
do MCA-Cabo Verde II
Os processos de Aquisições do MCACabo Verde II financiados no quadro
do Compacto são implementados
com base nos princípios, normas
e procedimentos estabelecidos
nas Directrizes de Aquisições do
Programa do Millennium Challenge
Corporation (MCC), denominado
Program Procurement Guidelines
(PPG), disponível no website www.
mca.cv. Os princípios, regras e
procedimentos
estabelecidos
no PPG regem a conduta e
administração pela entidade MCA
(excluindo o MCC) dos processos de
aquisição dos bens, obras, e serviços
de consultoria e não-consultoria
que precisam ser adquiridos
para implementar os projectos

financiados pelo MCC no âmbito do
Compacto e Subvenção.

O que é adquirido pelo MCACabo Verde II
Bens (designadamente equipamentos/software informáticos e
de geo-referenciação), Obras Hidro-Sanitárias, Serviços de Consultoria (Estudos) e Serviços de Não-Consultoria (designadamente prestação
de serviços nas áreas de higiene e
limpeza, vigilância e segurança, fotocópia/scanning, etc). Os serviços
de consultoria constituem grande
parte das actividades do Compacto, destinadas à implementação dos
projectos de Água, Saneamento e
Higiene (WASH) e de Gestão de Propriedade para a Promoção de Investimento (LMI).
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Quem pode participar nos
concursos promovidos pelo
MCA-Cabo Verde II, com o
financiamento do MCC
Qualquer pessoa ou empresa
poderá participar nos concursos
para fornecimento de bens,
obras e serviços de consultoria
e não consultoria de projectos
financiados
pelo
Millennium
Challenge Corporation - MCC,
excepto as empresas e indivíduos
de qualquer país sujeitos a sanção
ou restrição por lei ou política dos
Estados Unidos. Todas as condições
para a participação serão limitadas
àqueles que são essenciais para
garantir a capacidade da empresa
de cumprir o contrato em questão.
Estão igualmente impedidas
de participar nos concursos as
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O Sistema de
Aquisições de Bens,
Serviços
no MCA-Cabo Verde II

empresas estatais, salvo se elas forem
i) legal e financeiramente autónomas,
ii) operem sob a lei comercial e iii)
não serem uma agência dependente
da entidade MCA.

A participação das empresas
nacionais
Tem-se registado muito pouca
participação das empresas nacionais
nos concursos promovidos pelo
MCA-Cabo Verde II. Em alguns
concursos para contratação de
firma para assistência técnica, tem
havido participação das empresas
nacionais em consórcio/associação
com as empresas internacionais.
É de realçar que a publicação dos
anúncios de concursos promovidos
pelo MCA-CV II é feita de forma
aberta, transparente e amplamente
divulgados através dos sites do
MCA-Cabo Verde II e da Autoridade
Reguladora de Aquisições Públicas ARAP, jornais locais assim como em
jornais internacionais a saber: UNDB
e DgMarket, quando necessário.
Em casos mais específicos, os
anúncios são partilhados com as

Ordens Profissionais, Associações
Empresariais entre outros para uma
maior divulgação. O MCA-Cabo
Verde II tem recebido solicitações
para envio dos cadernos de
encargos por parte das empresas e
indivíduos de toda parte do mundo
o que prova que a divulgação dos
anúncios tem sido eficiente.

Como reclamar os concursos
O MCA-Cabo Verde II dispõe, desde
Abril de 2014, de um Sistema
de Gestão de Reclamações,
denominado Bid Challenge System
(BCS) que foi aprovado pelo MCC
e que faculta aos concorrentes
e potenciais concorrentes a
possibilidade de requerer a
revisão imparcial dos processos de
aquisição de bens, serviços e obras
promovidos no quadro do Segundo
Compacto. Caso os concorrentes
entendam que houve violação
dos princípios e procedimentos
das Directrizes de Aquisições do
Programa do MCC podem reclamar
à luz do estipulado no documento
BCS, disponível no website www.
mca.cv.
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Quais os mecanismos de
controlo
Todo o processo de procurement,
desde a elaboração dos Termos de
Referencia,
anúncios, cadernos
de encargos, relatórios técnicos
e financeiros das propostas
submetidas e contratos, é revisto
pelo Departamento de Procurement,
aprovado pelo Director da Unidade
(controlo interno) e nas situações
em que é exigido, pelo MCC e pelo
Conselho Coordenador do MCACabo Verde II. Trimestralmente,
é elaborado o Relatório de
Desempenho de Procurement Procurement Performance Report
(PPR), instrumento de gestão
através da qual o MCA-Cabo Verde
II faz a supervisão das atividades
das Aquisições e que permite ao
MCC, na qualidade do financiador
e ao Conselho Coordenador, fazer o
seguimento da abordagem utilizada
na implementação e prossecução
das metas estipuladas no processo
de aquisições.

www.mca.cv
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Princípios básicos do
Procurement
Procedimentos abertos ao
público, justos e competitivos
•

As solicitações devem basear-se
numa descrição clara e precisa dos
bens, obras ou serviços a serem
adquiridos;

•

Os contratos serão adjudicados
somente a fornecedores e
empreiteiros qualificados;

•

O preço a pagar deverá estar
dentro dos limites comercialmente
razoáveis.

Situações de conflitos de interesse
•

Atividades de consultor e aquisição de bens, obras ou serviços de não consultoria;

•

Relações familiares com os colaboradores do MCA-Cabo Verde II;

•

Serem membros do Conselho Coordenador;

•

Estar afecto aos serviços da entidade implementadora

Processo de aquisições em incumprimento
O MCC não financia despesas para bens, obras ou serviços de consultoria ou não-consultoria que não foram
adjudicados em conformidade com as disposições acordadas, conforme detalhado no Segundo Compacto,
em qualquer Acordo Suplementar, nas Directrizes e nos Planos de Aquisição aprovados. O MCC declarará um
processo de aquisições em incumprimento e poderá cancelar essa parte do Compacto afecto a este contrato.
Situação de Fraude e Corrupção
•

O MCA-Cabo Verde II, concorrentes, fornecedores, empreiteiros e subempreiteiros em situação contratual
com financiamento do MCC, devem observar os mais elevados padrões de ética durante o processo de
aquisição e execução dos contratos.

•

A Política do MCC relativa à prevenção, detecção e correcção da Fraude e Corrupção nas Operações do MCC
é aplicável a todos os contratos.
Informações adicionais
Millennium Challenge Account – Cabo Verde II
Achada Santo António C.P. 330-A
Praia, Santiago, República de Cabo Verde
Telefone: (238) 2621425
Email: MariaA.Silva@mca.cv; concurso@mca.cv
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