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Concurso N": 0I/PRIASA II/2018
Nodo empréstimo 2100150033 195

l. A Unìdade de Gestão do Plojecto PRIASA-II no quadro do concurso público
N"01/PRIASAII/2O18 para aquisi,ção dos equipamentos pata o INAE e MADR
dividido em 5 lotes. vem por este' meio informar que foi prorrogado a data de
entrega das propostas do referido concurso para o dia 16 de Novembro pelas
10h30. tendo ern conta o número inLsuficiente das ofertas.

A Unidade de Gestão do Projecto PRIASA-II vem por este meio convidar através
do presente concurso. empresas elegívers a apresentarem as suas propostas em
envelope lèchado para seguintes aquisições: LOTE I : uma (1) carrinha, LOTE
2 : uma (l) retroescavadora, LO'[E 3 : um (1) cilindro compressor, LOTE 4 :

um (1) cilindro compressor manual, e LOTE 5 : dois (2) teodolitos.

As empresas interessadas em concorïer podem obter informações suplementares e

examinar o dossiê do concurso junto da Célula de Coordenação do Projeto de

Reabilitação das Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar Fase II (PRIASA-
II) - Celula de Coordenação do PRIASA II - Projeto de Reabilitação das

Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar sita na Av. Marginal 12 de Julho S.

Tomé- llP. 243. Tei : (2.i9) 22262t13. E-mail : priasastp@yahoo.com.br .

As empresas poderão retirar o dossiê do concurso junto do Projeto de Reabilitação
das Infì'aestruturas de Apoio à Segurança Alimentar F'ase II no endereço acima
indicado, mediante um recibo de pi:Lgamento de cinquenta dólares (50,00 USD).

As disposições quc figuram nas Insrlruções aos Licitantes e em Condições Gerais do

contrato estão fìguradas no d,clssiê de concurso do Banco Africano de

Desenvolvimento relativo à aouisicão de bens íEdicão 2010. revista em2012\.

6. Qualquer atraso registado no dossi,€) do concurso e da responsabilidade da empresa.

7. A proposta deve ser entregue no enrJereço acima mencionado o mais tardar ate o dia
16 de Novembro pelas 10h30 (Hora local) e acompanhada obrigatoriamente de uma
garantia bancaria de STD 40.000,1110 (quarenta mil dobras) para o LOTE 1, STD
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60.000,00 (Sessenta mil dobras) para o LOTE 2 e STD 20.000,00 (Vinte mil
dobras) para os LOTES 3, 4 e 5.

8. Os envelopes serão abertos na presença dos representantes dos candidatos que
queiram estar presentes na abertura, no dia 16 de Novembro do ano em curso às
ll:00h.

Feito em S. Tomé. 01 de Novembro de 20 I 8

A Coordenadora do Projeto,
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