
AVISO 
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Reabilitação e Apetrecho de um Centro de Agro-negócios  
no Distrito de Lobata 

No âmbito do contrato petrolífero do Bloco 1 celebrado com o Estado São Tomense, em que se inserem 

compromissos para a execução de projetos sociais em benefício da comunidade e na sequência da 

assinatura dos Memorandos de Entendimento assinados, a TotalEnergies EP Sao Tome and 
Principe B.V. – Sucursal em São Tomé e Príncipe, Lda., (“TotalEnergies”) irá executar um projecto 
de Reabilitação e Apetrecho de um Centro de Agro-negócios no Distrito de Lobata (“Projeto”), 
o qual abrangerá a reabilitação do edíficio existente e o apetrechamento do mesmo, incluindo mobiliário 

e equipamentos. 

A TotalEnergies convida as empresas presentes em São Tomé e Príncipe a manifestarem o seu 

interesse na prestação de serviços para o Projeto, para efeitos de qualificação e seleção, em relação 

à totalidade dos seguintes serviços e fornecimento de bens: 

1. Realizaçã de obras de reabilitação do edificio 

2. Fornecimento de equipamentos e mobiliário para o apetrecho do Centro 

3. Prestar os serviços alinhados ao Programa do Governo – Crescimento Economico Robusto 

e Crescimento Acelerado de Emprego e o YOUTHCONNEKTSTP – Programa Estratégico 

de Fomento do Empreendedorismo 

As empresas interessadas deverão enviar as suas manifestações de interesse em participar no 

concurso a realizar para o efeito, indicando o respetivo nome e objeto social (acompanhado de 

comprovativo do referido registo), endereço postal, endereço de correio eletrónico, número 
de telefone, e pessoa de contacto, com o assunto: Reabilitação e Apetrecho do Centro de 
Agro-negócios, para os seguintes endereços: 

Email: EP-AO-DT.CPACT@totalenergies.com  

A manifestação de interesse, em português, deve ser enviada até ao dia 02 de Setembro de 2022 
às 17.00 horas (hora local de São Tomé e Príncipe), apenas sendo consideradas as respostas 

recebidas até esta data e hora. 

Após receção das manifestações de interesse, será remetida aos interessados qualificados uma 

carta-convite para apresentação de proposta(s), bem como os documentos relevantes contendo as 

informações necessárias para a preparação e apresentação das referidas propostas. 
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