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Aviso de Concursos Publico

Data: 01 de Setembro de201.7
N" 05/2017 CVPRIASA II
Número do Empréstimo
FAD : 2100150033195

O Governo da Republica Democrática de São Tomé e Príncipe recebeu um
empréstimo do Fundo Africano de Desenvolvimento para o financiamento do

Projecto de Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar na
sua segunda fase (PRIASA-II) do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento
Rural (MADR). Esta prevista, que uma parte deste empréstimo deverá ser utilizado
para efectuar os pagamentos devidamente autorizados para a empreitada N'05/2C)17

para os trabalhos de Reabilitação da Delegação Regional da Agricultura e Construção

da Vedação do Centro Experimental na Região Autónoma do Príncipe, que será

repartida em dois (2) Lotes distintos sendo:

Agricultura incluindo o Sistema de Drenagem;

Construção de um Sistema de Irrigação.

Projecto de Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar
(PRIASA-II) em nome do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
(MADR) convida a todas as Empresas elegíveis a apresentarem as suas melhores
propostas em envelope devidamente lacrado pan os referidos lotes Lote 1:

Reabilitação do Edifício pertencente a Delegação Regional da Agricultura incluindc o

Sistema de Drenagem na Região Autónoma do Príncipe; Lote 2 : Construção da

Vedação do Centro Experimental incluindo a Construção de um Sistema de Irrigação
na Região Autónoma do Príncipe,

Os Caderno de Encargos poderão ser obtidos mediante o pagamento de uma caução,

não reembolsável de 25,00 USD (vinte e cinco dólares americanos por cada lote).

Na Célula de Coordenação do PRIASA II - Projecto de Reabilitação clas

Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar, sita na Avenida Marginal de

Julho S. Tomé- BP. 243. Tél: (239) 2226243. Email:
priasastp@yahoo.com. br;

Na Secretaria Regional para os Assuntos Económicos, sita na Cidade de Santo
António, Edifício dos Correios, Tél : (239) 2251120 ou 2251113.

As Empresas interessadas poderão obter mais informações complementares dirigindo-se
aos escritórios da UGP/PRIASA-II, na Avenida Marginal 12 de Julho S. Tomé- CP.

243 . T éI : (23 9) 2226243 . Email : priasastp@yahoo. com.br.
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As propostas deveram fazer-se acompanhar de uma Declaração de Garantia da

Proposta devidamente assinada e autenticada para cada lote, validas porum
período não inferior à noventa (90) dias a contar dadata de abertura das propostas.

As propostas devem igualmente ser válidas paía um período não inferior à noventa
(90) dias após a data de entrega das propostas.

As ofertas devem ser entregues a Célula de Coordenação do Projecto PRIASA-II,
sito na Avenida Marginal 12 de Julho, S. Tomé, CP.243. Tél: (239) 2226243',o

mais tardar no dia 02 de Outubro de 2017 à 10 horas 30 minutos. As pt'opostas

serão abertas na presença de todos os concorrentes que queiram participar no mestmo

dia pelas 11:00 horas.

O Site Vist será organizado pela UGP no dia 11 de Setembro de 2017, pelas 14:00

horas, com partida na Secretaria Regional prra Assuntos Económicos.
Informamos desde já que o mesmo é obrigatório, entretanto, os concorrentes depois

do site visit podem efetuar outras visitas que entenderem necessárias.

O Certifìcado do Site Visit será passado pela UGP do Projecto PzuASA-II e assinar1os

pela Coordenadora do Projecto. As despesas com deslocações ao site visit são da inti:ira

responsabilidade do s concorrentes.

Para além do acima exposto os conconentes devem apresentar as seguintes peças

administrativas válidas: Cerlidão do Procuradoria Geral da Republica, Certidão dos

Tribunais, Certihcado do Instituto de Segurança Social, Declaraçáo da direção rlos

Impostos, Alvará de Construção (de 3''u classe passado pela DOPU), Declaração de

Honra de Experiencia em Obras Similares jârealtzadas.
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