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AVISO DE MANIFESTAÇAO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIAS PARA REALIZAÇÃo oo ESTUDo E CoNTRoLo
PARA CONSTRUçÃO NO MURRO DE VEDAÇÃO NO CIAT E REABILTTAçÃO NO
ABRIGO;
ESTUDO E CONTROLO PARA RBABILITAÇÃO DE UM SECADOR DE TIPO
CARROSSEL
Pedido de Manifestaçáo de Interesse n"004/PRIASA/AMI 12016

t.

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 eRfASA) do
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Está previsto que uma pafte do
montante concedido ao abrigo deste donativo seja utilizada para efectuar os pagamentos
no âmbito de um contrato para prestação de serviços:

a) Lote 0l-Estudo e Controlo para Construção do Murro de Vedação do CIAT
Reabilitação de um Abrigo;
b)

e

Lote O2-Estudo e Controlo para Reabilitação de um Secador do Tipo
Carrossel no CIAT"

2. A Coordenadora do Projecto

de Reabilitação das Infra-E,struturas de Apoio a Segurança
Alimentar ll (PRÌASA iI) convida os Consultores Nacionais à manifestarerrÌ seu
interesse etn prestar os servìços descritos acima. Os Consultores devem apresentar
informações sobre a sua capacidade e experiência demostrando que estão qualificados
para executar tais serviços (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 no endereço abaixo durante
as horas normais de expediente das 07: 30 h às 12h e das 14:00 às 16:00 h, no escritório

do Projecto PRIASA, sito na Avenida Amílcar Cabral clefronte ao Externato Princesinha,
CP" 243 Tel: (239) 2226243 - Emaìl: priasastp@yahoo.com.br.

4,

As manifestações de interesse devem ser enviadas para o endereço acima, o mais tardar
até o dia 25 de Julho de 2016 às 11 horas (hora local) e fazer reÍèrência específìca a
"Manifestação de Interesse do Serviço de Consultorias para Realização do Estudo e
Controlo para Construção do Murro de Vedação do CIAT e Reabilitação de um
Abrigo, e o Estudo e Controlo para Reabilitação de um Secador de Tipo Carrossel".

estabelecida no final do convite à
manifestação de interesse e a consulta será de acordo com as Regras e Procedimentos do
Banco para o uso de consultoria (Edição Maio de 2013).

5. Uma lista de seis Consultores lndividuais será

Nota: O interesse demonstrado por um consultor, não implica qualquer obrigação por parte do
PRIASA para inclusão na lista.

Feito em S. Tomé 14 de Julho de2016
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