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AVISO DE MANIF'ESTAÇÃO DE INTERESSE

ELABORAÇÃO DE ESTUDO ARQUITECTONICO ESTRUTURAL E
ESPECIAI,IDADES PARA CONSTRUÇÃO DE UM (1) MERCADO NA

REGIÃO AUTONOMA DO PRÍNCIPE

Pedido de Manifestação de Interesse n" 002/PRIASAII/AMI/2017

O Governo da Repirblica Democt'âttca de São Toné e Príncipe obte\ie um empréstimo do

Fundo Afiicano de Desenvolvimento (Ì'AD) para Íìnanciar o custo do Projecto de

Reabilitação das h-rfra-Estruturas de Apoio a Segurança Alimentar II (PRIASA II) do

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Está previsto que uma parte do

montante concedido ao abrigo deste ernpréstimo seja utilizada para efectuar os

pagamentos previslos no âmbito de um contrato para prestação do seguinte serviço:

. Elaboração do Estudo Arquitectónico, Estrutural e Especialidades
para à Construção de um (1) Mercado na Região Autónoma do

Príncipe.

Após a avaliação do aviso lançado no dia 2 do mês de Fevereiro do ano 2017 e não se

tendo atingido o nirmero mínimo de gabir-retes necessários para formação da lista curta

para^apresentação de propostas, a Unidade de Coordenação do Projecto de Reabilitação

das Infi'a-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar II (PRIASA II) vem por este meio

convidar aos Gabinetcs dc Estudo N:rcionais à nT anifestarem seu interesse em prestar os

serviços acima descrjtos. Os Gabinctes devem apresentar informações sobre a sua

capacidade e experiência, dernostrando que estão qualificados para executat tais serviços

(documentações, relèr'ências concementes à execução de contractos similares,

experiências anteriores relevantes em missões similares, disponibilidade de pessoal

qualificado para a rnissão e os respectivos CVs, e outras informações complementates

que entender pertirientes para o supracitado concurso, etc).



Os Gabinetes interessados poderão obter mais informações nas horas normais de

expediente das 07: 30 h às 12h e das 14:00 às l6:00 h, no escritório do Projecto PRIASA

II. sito na Avenida Amílcar Cabral defronte ao Externato Princesinha, CP. 243 Tel: (239)

2226243, email : pri as astp@yaheg,9e&b[.

As manifestações de interesse devem ser enviadas para o endereço acima, o mais tardar

até o dia 28 de Março de 2017 às 11 horas (hora local) e fazer referência específica a

"Manifestação de Interesse para formação de uma lista curtapataelaboração dos estudos

Arquitectónico, Estrutural e Especialidades para à Construção de um (1) Mercado na

Região Autónoma do Príncipe

Feito em S.Tomé, 15 Março2O17.

Ayarra Tr[$rreiros

Avenida Amílcar cabral e caìxa Postal 2435áo Tomé o Tel: +239 2226243 r E-mail: priasastp@Yahoo'com.br


