MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E
DESENVOLVIIl4ENTO

RURAL

PRIASA II

Anúncio de Manifesto de Interesse

Data: 10 de Novernbro de20ll
Número do empréstimo FAD: 2100150033 195

l. O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe recebeu um
empréstimo do Fundo Africano de Desenvolvimento para fìnanciar as actividades do
Projecto de Reabilitação das Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar
(PRIASA II), do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Espera-se que
parte do montante concedido ao abrigo deste empréstimo será utilizado para
pagamentos elegíveis nos termos do contrato para o Recrutamento de um Consultor
Nacional para Fiscalizaçáo de Obras na Região Autónoma do Príncipe, sendo:
Obras de Amplianção da unidade de transformação de mandiocal
Obras de Reabilitação de duas (2) cantinas escolaresl
Obras de Requalificação da Delegação Regional da Agricultura;

Obras de Construção da vedação e de ums sistema de irrigação no centro
experimental.

2. O Pro.jecto de Reabilitação das Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar
(PRIASA II) em nome do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, convida
todos os Consultores Nacionais interessados a apresentar a sua candidatura em envelope
fechado para execução das fiscalizações para as obras acima citadas.

3. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais no endereço da
Unidade de Gestão do Projecto, sito na Avenida Marginal l2 de Julho, CP.243 Tel: (239)
2226243, E,nrai | : priasastp@yahoo.com. br.

4. As propostas serão submetidas no escritório da Unidade de Gestão do PRIASA II no
endereço acima citado, até o dia 24 de Outubro rJe2017 às 11:00 horas e serão abertas
na presença dos concorrentes que desejarem participar no mesmo dia às 1l:15 minutos
na Unidade de Gestão do Projecto.
5. Os Consultores devem apresentar informações sobre a sua capacidade e experiência.
demostrando que estão qualificados para executar tais serviços (Copia do Diploma de
formação superior nos domínios Engenharia Civil, Arquitetura ou Areas afins
devidamente autenticado, CV, referências concernentes à execução de contlactos
similares. experiências anteriores relevantes em missões similares, disponibilidade e
qualificação pàra a missão, e outras informações complementares que julgar necessária).
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6. A não apresentação da cópia autenticada do Diploma levarâ a desclassificação do
proponente.

São Tomé, 10 de Outubro de2017
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