
República Democrática de São Tomé e Príncipe
Avenida 12 de Julho 054 São Tomé Fax +239 2227361 Tel. +239 2227359/ 2227360

Caixa Postal 1047 Nº Contribuinte 451908 site: www.ager-stp.org E-mail ager@cstome.net

AVISO DE CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DA SEGUNDA LICENÇA DE TELECOMUNICAÇÕES E A CESSÃO DE CAPACIDADES
NO CABO SUBMARINO INTERNACIONAL ACE 

O dossiê de concurso completo estará disponível a partir das 10h00 (hora de São Tomé e Príncipe) do dia 21 de 
novembro de 2012 até às 17h00 (hora de Sao Tomé e Príncipe) do dia 17 de janeiro de 2013.

Os investidores interessados são convidados a enviar os respectivos pedidos para:

1. Autoridade Geral de Regulação (« AGER »), São Tomé, República Democrática de São Tomé e Príncipe:
- por e-mail para o seguinte endereço electrónico: diogojgd@yahoo.com e ager@cstome.net ; ou
- por fax para o seguinte número: +239 2 22 73 61.

E PARA:

2. Rémy Fekete, Advogado, Gabinete Gide Loyrette Nouel, Paris, France:
- por email para o seguinte endereço electrónico: lisa.deseure@gide.com; ou
- por fax para o seguinte número: + 33 1 40 75 69 83.

O modelo de acordo de confidencialidade e de procuração será colocado à disposição dos investidores que exprimirem 
o interesse em receber o dossiê de concurso completo.

O envio da versão portuguesa e da versão francesa do dossiê do concurso completo para os investidores interessados 
está condicionada à submissão pelo investidor interessado, por e-mail e para o contactos de e-mail supra mencionados, 
das seguintes informações:

- uma cópia do documento comprovativo da transferencia bancária no valor de 3.000,00 euros para a conta 
bancária da AGER sob o Nº.1691720.10.003 - SWIFT : INOISTST

Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe “BISTP”
                                  Avenida da Independência, Caixa Postal 536
                                 São Tomé - São Tomé e Príncipe
                                   Tel.: +239 224 3100 / Fax : +239 222 2427 / Email : sgeral@bistp.st   

- nome, endereço da sede, contacto telefónico, endereço de e-mail e o endereço designado em São Tomé e 
Príncipe para efeitos do processo de concurso;

- cópias assinadas do acordo de confidencialidade e da procuração, em conformidade com os modelos 
previamente fornecidos. 
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