
 
 

 

 

 

 
 

                 CONCURSO PUBLICO 

 

Sistema Automático de Deteção e Extinção de Incêndio no centro de dados do INIC de 
São Tomé e Príncipe 

 

 
 

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e 

Príncipe, no âmbito do Projecto Modernização do Sistema da justiça pretende instalar um 

Sistema Automático de Deteção e Extinção de Incêndios no centro de dados do INIC. Neste 

contexto, em colaboração com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, 

publica este aviso de acquisição.   

  

As propostas devem ser submetidas antes da data limite de 19 de maio de 2021, indicada na plataforma 

eletrónica e-tendereing, através do link: https://etendering.partneragencies.org, utilizando o seu nome do 

usuário e sua palavra passe. Caso ainda não tenha registo na plataforma, pode registar-se agora acedendo 

através de: 

nome do usuário: event.guest 

palavra passe: why2change 

e seguir os passos para o registo especificados na plataforma eletrónica ou solicitar apoio para o registo 

mediante o envio de uma mensagem para o correio eletrónico: procurement.st@undp.org. 

 

Os documentos submetidos na plataforma como sendo parte da sua proposta, devem estar livres de 

qualquer forma de vírus ou de conteúdo corrompido, sob pena de serem rejeitadas. 

 
Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida na 

plataforma antes ou no prazo estipulado. 

 

 

 

 

 

São Tomé, 03 de Maio de 2021 
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