ANP-STP
AG~NCIA

NACIONAL

DO PETRÓLEO DE 5. TOME E PRj NCIP E

Gabinete do Director Executivo

ANÚNCIO N° 0112014
SOLICITAÇÃO

À MANIFESTAÇÃO

DE INTERESSE

PARA O BLOCO N° 1

1. A Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe ("ANP-STP"), na
sequência dos pedidos apresentados pelo Grupo Blue Skies World e pela
empresa London Global Energy, Limited e em conformidade com a Resolução
do Conselho de Ministros, reunido na sua l S" Sessão Extraordinária, realizada
no dia 31 de Dezembro de 2013, convida pessoa (s) elegíveis para manifestarem
seu interesse na área do Bloco n." 1 da Zona Económica Exclusiva da República
Democrática de São Tomé e Príncipe, nos termos do artigo 21.° e seguintes da
Lei-Quadro das Operações Petrolíferas - Lei n° 16/2009.
2. A manifestação de interesse deverá ser efectuada através de correspondência
dirigida ao Director Executivo da ANP-STP com menção expressa do bloco e
acompanhada das seguintes informações:
a)
b)
c)
d)

Razão Social;
Endereço, telefone e telefax;
Director/Responsável; e
Se houver representante em São Tomé e Príncipe, o nome, endereço,
telefone e telefax, apenas com o propósito de facilitar o contacto.

3. Deverão ainda ser anexados à correspondência os seguintes documentos:
a) Breve apresentação da (s) pessoa (s). Esta apresentação deve incluir
informações sobre recursos financeiros e de capital, a lista dos mais
importantes accionistas/grupos de accionistas com a indicação das
respectivas
participações
e informação
dos administradores,
consoante o caso';
b) Certidão de registo comercial e estatutos actualizados ou outro
documento legal conforme a natureza da(s) pessoa (s);
c) Declaração de não se encontra em situação de impedimento legal;
d) Credit Rating de acordo com a Standard and Poors ou Moodys
standard, se aplicável;
e) Balanço patrimonial e demonstração contabilística da( s) pessoa (s)
dos últimos três exercícios fiscais apresentado de acordo com os
princípios de contabilidade geralmente aceites, se aplicável;
f) Declaração periódica de rendimentos da(s) pessoa (s);
g) Breve relação da experiência
em projectos
de exploração,
desenvolvimento e produção, incluindo informação dos principais
responsáveis técnicos da organização e consultores";

h) No caso de consorcio, declaração de intenção de constituição do
consórcio, com definição dos participantes e o operador, assinado por
todos os signatários legalmente autorizados de todas as partes.
4. A manifestação de interesse, não deve conter quaisquer propostas de termos
contra tu ais e fiscais, uma vez que não serão considerados nesta fase.
5. As pessoas interessadas poderão obter esclarecimentos
8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h.

no endereço abaixo, das

6. A manifestação de interesse e os seus anexos, em Português ou Inglês, deverão
ser enviadas até 30 de Janeiro de 2014 às 17 horas (hora local de São Tomé e
Príncipe) por endereço eletrónico ou por correio num envelope fechado com a
menção assunto "Manifestação de interesse - Anúncio n° 01/2014" em
concordância com as seguintes coordenadas:
Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe
Avenida das Nações Unidas, n.? 225 A
Caixa Postal n" 1048
São Tomé
República Democrática de São Tomé e Príncipe
Tel.: +2392226940
Fax: +2392226937
E-mail: anp_geral@cstome.net
Web: www.anp-stp.gov.st
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A apresentação é restr a a um máximo de 15 páginas
A apresentação é re rita a um máximo de 15 páginas

