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AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

RECRUTAMENTO DE UM (1) GABINETE PARA ELABORAÇÃO NN ESTUDO ARQUITECTONICO
PARA CONSTRUÇÃO IN UM (1) MERCADO NA REGIÃO AUTONOMA DO PRÍNCIPE

Pedido de Manifestação de Interesse n" 001/?RIASAII/AM[/2017

O Governo da RepúblicaDemocrífiica de São Tomé e Príncipe obteve um empréstimo do Fundo
Africano de Desenvolvimento (FAD) para financiar o custo do Projecto de Reabilitação das Infra-
Estruturas de Apoio a Segurança Alimentar II (PRIASA II) do Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural. Está previsto que uma parte do montante concedido ao abrigo deste
empréstimo seja utilizada para efectuar os pagamentos previstos no âmbito de um conüaro para
prestação do seguinte serviço:

o Recrutamento de um (1) gabinete para elaboração de estudo arquitetónico
para construção de um (1) mercado na Região Autónoma do príncipe

A Unidade de Coordenação do Projecto de Reabilitação das Infra-Estruturas de Apoio a
Segurança Alimentar II (PRIASA II) convida os Gabinetes de Estudo Nacionais à
manifestarem seu interesse em prestar os serviços descritos acima. Os Gabinetes devem
apresentar informações sobre a sua capacidade e experiência, demostrando que estão
qualificados para executar tais serviços (documentação, referências concernentes à execução de
contractos similares, experiências anteriores relevantes em missões similares, disponibilidade de
pessoal qualificado para a missão, e outras informações complementares, etc).

Os Gabinetes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo durante as horas
normais de expediente das 07: 30 h às l2h e das 14:00 às 16:00 h, no escritório do projecto
PRIASAII, sito na Avenida Amílcar Cabral defronte ao Externato Princesinha, CP. 243 Tel:
(239) 2226243, email:priasastp@yahoo.com,br.

As manifestações de interesse devem ser enviadas para o endereço acima, o mais Íardar até o dia
15 de Fevereiro de 2017 às 11 horas (hora local) e fazer referência específica a "Recrutamento
de um (1) gabinete para elaboração de estudo arquitetónico para construção de um (l) mercado
na Região Autónoma d'o Príncipe.

Feito em S.Tomé,2 de Fevereiro de2017
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