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Anúncio de concurso

1.

ata: 221071 2014
ON no .. "01 I 2014

oNúmero do dom FAD: 210U55019668

O Fundo Africnno de Desenvolvimenlo atribui ao Governo da Repúlllica
Democrática de São Tomé e Príncipe um donativo a fim de cobrir o custo do
Projecto cle Reabilitação das Infraestr.uturas de Apoio à segurança
Alimentar (PRIASA) do Ministério cla Agricultura, Pesca e Desenvolvimento
Rural' Prevê-se que uma parte dos montantes atlibuídos a título deste dorn seìa
tttrltzada' paru efetuar pagamentos autorizaclos a título do ,orr..r.ro
N'01/AON/PRIASA/FAD,para os trabalhos de construção c1e um mercaclo cle
peixe na cidade de São Tomé.

o Projecto de Reabilitação das rnfraestruturas de Apoio à segurança
Alimentar (PRTASA) agindo em nome e para a conta do Ministério cla
Agricultura, Pesca e I)esenvolvimento lÌural, convida os empresár.ios elegíveis
a aplesentalem plopostas em envelopes fechados para os trabalhos de
construção de um mercado de peixe na cirlade de São Tomé

O processo de concurso pode ser obtido mecliante um pagamento cle 50 USD
(cinclyenta Dólares Americanos) não reembolsável à Célula de Coorclenação
do PRTASA - Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio à
scgurança Álirnentar situado na Avenidn Amilcar cabral, s. Tomé. c"lr.
2{3. Tól : (239)222(t213" Email : priiì,qastpúàyahqo.çolllbr.

Os candidatos interessados podem obter informações complementares junto do
Coordenador do PRIASA.

As propostas serão válidas paÍa um período de cenÍo ç vinte (120) clias após a
abefiura das envelopes e a garantra de propostas será vâlidacento e cinquenta
(150) dias após o fim do ptazo cle entrega das propostas, e devem ser
acompanhadas de uma garantia de proposta ou caução cle proposta no montante
de srD 90"000.000,00 (noventa milhões de dobras), As plopostas são
entregues à célula de coordenação do pRIASA - projecto cle Reabilitação
das Infra-cstruúuras de Apoio à Segurança Alimentar situado na Avcnicla
Amilcar cabral, S. Tomé, c.P" 243. Tét: (239) 2226243. Email:
pri4sastp@yahoo.com.br, no dia22 de Agosto clez0l4 às 11 horas ou antes
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desta data. Os envelopes fechados serão então abertos na pïesenea dos
candidatos que desejarem estarpresentes, no mesmo dia às lt::00 horas"

As visitas das instalações terão lugarno dia 30 de Julho deZ0l4 às 08: 00 horas,
são obrigatólias para todos os candidatos e não sáo organrzadas de acordo com
neúum plano paru o conjunto dos candidatos" Os Candidatos podem efetuar as
visitas de acordo com as datas ou dias úteis que lhes convêm.
O Certificado de visita das instalações deve ser assinado conjuntamente pelo
Presidenle da Càmara ou seu respectivo Representante da localidade interessada,
As despesas desta visita çstarão sob a responsabilidade exclusiva clos Canclidatos.

Além disso os candidatos são-tomenses fornecerão, além da gar.antia de
proposta as peças administrativas válidas seguintes (exigíveis antes da
conclusão do contrato): celtificados do INSS (Instituto Nacional de Segurança
Social), Identificações fiscais, serviço de contribuições diversas, Certidão de
liquiclação fiscal, Registo de comércio e da Direcção clas obras públicas
(DOP).

São Tomé,22 cle Julho de2014
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O Coordenador do P

Avenida Amílcar cabral c caixa postal 243 são Tomé c Tel: +239 22262 43 o E-mail: priasastp@yahoo.com.br


