Pedido de Manifestação de Interesse
Sub-Concessão dos Estaleiros Navais de Cabo Verde - CABNAVE
COUNTRY: Republica de Cabo Verde
PROJECT NAME: Unidade de Privatizaçõe e Parcerias Publica Privada – UPPPP
REF.: EOI# 7/UPPPP/2015

O Governo de Cabo Verde tem manifestado interesse em envolver o sector privado na reabilitação,
manutenção e operação dos Estaleiros Navais de Cabo Verde - CABNAVE durante um período de
20 anos ou mais. O estaleiro é uma instalação de reparação de navios de dimensão média, situada na baía
em frente ao Porto Grande, no Mindelo, na ilha de São Vicente, que é o epicentro do cluster do mar
emergente da nação. Este facto, por si só traz uma grande vantagem para a empresa.
O estaleiro foi projetado e construído em 1982 e iniciou as suas operações em 1983. Ocupa 10 hectares e
está equipado com uma plataforma de rampa transversal capaz de ancorar navios com deslocamento até
2800 toneladas, 110 metros de cumprimento total e 16 metros de profundidade. Possui também seis
canais para passagem dos navios com 110 metros de comprimento e várias oficinas. Existe espaço mais
do que suficiente para expansões, caso seja necessário. Oferece atualmente serviços de reparação naval
para pequenas e médias embarcações nas águas entre o Leste-Norte e do Atlântico Leste-Sul, bem como
uma gama diversificada de serviços de reparação naval, incluindo:


Pintura, blasting e revestimento de tanque.



Reparação e instalação de equipamentos.



HVAC e obras de chapa.



Encaixe de Tubulação



Manutenção e reparação do motor; e



Corte das chapas, produção e reparação do eixo.

Os interessados deverão slicitar o Request for Expession of Interest (Pedido de Manifestação de
Interesse) através do e-mail upppp@minfin.gov.cv.
As empresas ou consórcios interessados em participar neste concurso devem expressar seu interesse
enviando um e-mail para a Unidade de Privatizações e Parcerias Publico Privadas – Ministério das
Finanças e Planeamento, ate às 16:00 horas do dia 30 de Novembro de 2015, para o seguinte e-mail:
E-mail: upppp@minfin.gov.cv (with cc to cvtender@rebelgroup.com)
O e-mail deve conter os seguintes dois anexos em formato pdf:


A apresentação do candidato, incluindo o perfil da empresa e/ou gestão do estaleiro e frota marítima e
experiência da propriedade (cinco páginas no máximo).



Demonstrações Financeiras auditadas nos últimos 3 anos.

Outros anexos não serão tidos em conta pela Equipa de Transação.
Ministry of Finance and Planning
Privatization and Public Private Partnership Unit
Av. Amilcar Cabral n.º , CP 102 - Praia
TEL.: (+238) 2607556
E-mails: upppp@minfin.gov.cv / cvtender@rebelgroup.com

