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Anúncio de Concurso Público

Dataz l0l0ll20l9
Concurso N": 03/PRIASA IIl2018
Nodo empréstimo 2100150033195

l. No âmbito do anuncio para contratação de uma empresa para aquisição de uma (l)
viatura de cargapara PNASE e um (1) Planímetro paraMAPDR, a Unidade de Gestão
do Projecto PRIASA-II, não tendo recebido o número suficiente da proposta, vem
informar que foi prorrogado a data para entrega das propostas até o dia 25 d,e

Janeiro de 2019 pelas 10h:00 no escritório do PRIASA-II.

O Ministério da Agricultura Pescas e Desenvolvimento Rural da República de S. Tomé
e Príncipe, por meio do Projeto de Reabilitação das Infraestruturas de Apoio à
Segurança Alimentar Fase II (PRIASA-II), convida através do presente concurso,
empresas elegíveis a apresentarem as suas propostas em envelope fechado para a
aquisições acima referida.

As empresas elegíveis interessadas em concorrer podem obter informações
suplementares e examinar o dossiê do concurso junto da Celula de Coordenação do
Projeto de Reabilitação das Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar Fase II
(PRIASA-II) sita na Av. Marginal l2 de Julho S. Tome- BP.243. Tel : (239) 2226243.
email : priasastp@yahoo.com.br .

As empresas poderão levantar o dossiê do concurso junto ao escritório do PRIASA-II
no endereço acima indicado, mediante um recibo de pagamento de cinquenta dólares
(50,00 usD).

As disposições que figuram nas Instruções aos Licitantes e em Condições Gerais do
contrato estão figuradas no dossiê de concurso do Banco Africano de Desenvolvimento
relativo à aquisição de bens (Edição 2010, revista em2012).

6. Qualquer atraso registado no dossiê do concurso é da responsabilidade da empresa.

7. As propostas deverão ser depositadas no endereço acima mencionado o mais tardar ate
o dia 25 de Janeiro de 2019 pelas 10h:00 (Hora local). A proposta deve fazer
acompanhar obrigatoriamente de uma garantia bancaria de STN 40.000,00 (quarenta
mil dobras) para o Lote I e STN 10.000,00 (Dez mil dobras) para o Lote II.
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8. Os envelopes serão abertos na presença dos representantes dos concorrentes que
queiram estar presentes na abertura, no dia 25 de Janeiro de 2019 às l0h:30. no
escritório do PRIASA-II.

Feito em S. Tomé, 10 de Janeiro de 2QI9
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