
MINISTERIO DA AGRICULTURA
E DESENVOLVIMENTO RURAL PRIASA

Projecto de Reabilitação de
Infraestruturas de Apoio à

Segurança Alimentar

SANCe ÁFRtcAi!0 p{:
DE$ ENVOLV'I\4ENTO

AVISO DE MANIF'F.:.qTAÇÃO DE INTERESSE PARA SERVIÇoS DE C9NSULT6RIA
PARI\ ELABORAÇÃO DE ESTUDO B CONTROLO QUE VISA A CONSTNUCÀO NTI

UMA SALA DE FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO TVA NNNçÃO IAS PESCAS

Pedido de Manifestaçã,o de Interesse n" O07/pRIASA/AMI12016

l' o (ioverno da República Democrâtica de São Torné e Príncipe obteve um empfestimo clo
Fundo africano de desenvolvimento (FAD) parafinanciaro custo do projecto de Reabilitação
das Infra-Estruturas de Apoio a Segurança Alimentar II (PRIASA ll) do Ministério cla
Agricultura, e Desenvolvimento Rural, pretende-se que paúe do financiamento previsto ao
abrigo deste empréstimo seja Lrtilizado para efectuar os pagamentos no âmbito de um contrato
para prestação de serviço:

a) ì0studo e Controlo para Construção de uma
ìDirecção das Pescas

sala de formação/sensibilização na

2' A Cioordenadora do Projecto de Reabilitação clas Ìnfra-Estrr-rturas de Apoio à Segurança
Alimentar II (PRIASA II) convida aos Consultores Individuais para manifestarem interesse
em prestar o serviço acima descrito. Os interessados devem apresentar infornrações que
demonstram a sua capacidacle profissional e experiência, e que estão quaÌificados para
executar tal serviço (Curriculum Vitae detalhado com referências à execução de contratos
similares, e qualquer outra informação que se considere relevante).

3' Os Consultores interessados poderão obter mais informações durante as horas normais de
expediente das 07: 30 h às 12h e das l4:00 às l6:30 h, no escritório do projecto pRIASA, cito
na Avenida Amílcar Cabral defronte ao Externato Princesinha, CP. 243 Tel: (23g) 2226243 -
Emaiil : priasastp@yahoo. com. br.

As manifestações de interesse devem ser enviadas para o endereço acima, o maiis tardar até o dit4
28 de Setembro de 2016 às ll:30 horas (hora local) e fazer referênci,uro as rr:JU noras (nora local) e lazer refbrência específica a í,AVISO DIìMANIFFJST{ÇÃO DE INTERESSE PARA SERVIÇoS DE CoNSULToRIA PAÌìAELABOIìA,ÇÃo ln ESTUDo E coNTRoLo euE vrsA A rcorusinubío nB urnra sAr,A DLIFoRMÁÇÃo/sENSIBrLrzAç^o NA DrREÇÃò nas PESCAS ,,.

Aveni'CaAmílcarcabral r caixaPostal 243sãoTomé o Tel:+2392226243 e E-mail: priasastp@yahoo,com.



4' Urna lista de seis Consultores Individuais será estabelecida no final do convite à rnanifèstação
de interesse e a consulta será de acordo com as Regras e Procedimentos do BAD para o uso
de consultoria (Edição Maio de 2013).

Nota: O interesse demonstrado por um Consultor não implica qualquer obrigação por parte clo
PRIASIA para inclusão na lista

Feito em S, Tomé 14 de Seternbro de 2016

Trigueiros

Avenida Amílcar Cabral r Caixa Postal 243 São Tomé r Tel: +239 222 62 43 r E-mail: priasastp@yahoo,com.rrr


