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Anúncio de concurso
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AON n'01 12016

1

O Banco Africano de Desenvolvimento atribui ao Governo da República Democrática
de São Tomé e Príncipe um donativo a fim de cobrir o custo do Projecto de Reabilitação

das Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar (PRIASA) do Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural. Prevê-se que umaparte dos montantes atribuídos
a título deste donativo seja utilizadapara efetuar pagamentos autorizados a título do concurso NoO1 12016 sobre as obras de Construção de Mercado de peixe em Bôbô Forro.
2.

O Projecto de Reabilitaçáo das Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar
(PRIASA) agindo em nome e por conta do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, convida os empresários elegíveis a apresentarem propostas em envelopes
fechados para obras de Construção de Mercado de Peixe em Bôbô Forro"

3.

O processo de concurso pode ser obtido mediante o pagamento de 100 USD (cem dólares

americanos) não reembolsáveis à Célula de Coordenação do PRIASA - Projecto de
Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio à Segurança Alimentar situado na Avenida

Amilcar Cabral, S. Tomé, C.P. 243. Tél z Q39) 2226243. Email : priasastp@vahoo.com.br.
4"

As empresas interessadas podem obter informações complementares junto da Coordenadora
do PRLASA.

5.

As propostas serão válidas para um período de cento e vinte 120 dias após a abertura dos
envelopes e agarantia de propostas será vâlida cento e oitenta (180) dias após o fim do
pÍazo de entrega das propostas, e devem ser acompanhadas de uma garantia de proposta
ou caugão de proposta num montante de STD 250.000.000, 00 (duzentos e cinquenta
milhões de dobras). As propostas são entregues na Unidade de Gestão do Projeto
(UGP) PRIASA - Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio à Segurança Alimentar situado na Avenida Amilcar Cabral, S. Tomé, C,P,243, Tél : (239)
2226243, Email : priasastp@yahoo.com.br, no próximo dia 22 de Março de 2016 às
llhoras ou antes desta data, Os envelopes fechados serão então abertos na presença dos
representantes das empresas que desejam estar presentes, no mesmo dia às 1 1:30 m

A visita

às instalações terá lugar no

AvenidaAmílcarCabral

c

CaixaPostal 243SãoTomé

próximo dia 01 de Março de2016 às 09: 00 horas e são

o Tel:+2392226243

r

E-mail:priasastp@yâhoo.com.br

de caracter obrigatório para todas as empÍesas concorrentes e não são organizadas de acordo
com neúum plano parao conjunto das empresas. As empresas podem efectuar outras visitas
de acordo com as datas ou dias úteis que thes convirem.

O Certificado de visita às instalações deve ser assinado pela Coordenadoru da Unidade de
Gestão do Projecto- PRIASA. As despesas desta visita estarão sob a responsabilidade
exclusiva das empresas.

7.

As empresas fornecerão, além da Garantia da proposta, as peças administrativas válidas
seguintes: Certidão do INSS (lnstituto Nacional de Segurança Social); Cartão de Identificação Fiscal; Alvará de 4u classe actualizado e emitido pela Direcção das Obras Públicas e Urbanizaçáo (DOPU), Certidão de liquidagão fiscal e outros documentos constantes na Secção II - Dados particulares do Dossier do concurso.

São Tomé. 22 de Fevereiro
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