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Projecto de Reabilitação de
Infraestruturas de Apoio à
Segurança Alimentar

Anúncio do concurso
Data: I4l08l 2014
CI no . ..03 12014
Número do dom FAD: 2100155019668

L O Governo da República Democrâtica de São Tomé e Príncipe obteve um
donativo do Fundo africano de desenvolvimento (FAD) para financiar o custo do
Projecto de Reabilitação das Infra-Estruturas de Apoio a Segurança Alimentar
(PRIASA) do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural.
Espera-se que parte do dinheiro concedido ao abrigo deste donativo será
:utilizada para efectuar os pagamentos para prestação de serviço, e neste âmbito
convida-se os Consultores Individuais interessados a apresentarem as
propostas técnica e financeira em envelopes separados e fechados para a
avaliaçáo do impacto do meio percurso do PRIASA.
2.

Os interessados devem apresentar informações sobÍe a sua capacidade e
experiência mostrando que estão qualificados para executar tais serviços
(documentação, as referências à execução de contratos similares, experiência
anterior relevante em missões similares e qualquer outra informação.

3.

Os Consultores Individuais interessados poderão obter mais informações no
endereço abaixo durante as horas normais de expediente das 07: 30 h às 12h e
das 14:00 às 15:30 h, no escritório do Projecto PRIASA, cito na Avenida
Amílcar Cabral defronte ao Externato Princesinha. CP. 243 TeI: Q3q 2226243 Email : priasastp@yahoo. com. b r.

4.

As propostas deverão ser enviadas para o endereço acima, o mais tardar ate
Segunda-feira próxima, dia 25 de Agosto de 2014 às 10 horas (hora local) e
(úPropostas
fazer rcferência específrca a
técnica e financeira para serviços de
consultoria acima citado""

ria\

Apresentamos os nossos melhores compriment
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E-mail: priasastp@yahoo,com.br

