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CONVITE PARA LICITAÇÕES (CPL)

Data: 16 de junio de 2019
Fonte de financiamento: Governo da República Cooperativa da Guiana - Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
IFB No.:02-EX/2019

1. O Governo da República Cooperativa da Guiana - Ministério dos Negócios Estrangeiros
(AMF), a seguir denominado “o Empregador”, convida os licitantes elegíveis a apresentarem as
suas propostas para a execução de [nada consta]
Construção da Embaixada da Guiana, Residência do Embaixador e Membros da Diplomacia
Bairros, a ser localizado na Avenida das Nações, o Sector Embaixadas (SES) Quadra 813,
Lote 51, Brasília DF, Brasil.
2. Os licitantes interessados poderão obter mais informações, familiarizar-se e adquirir um
conjunto completo dos documentos de licitação após o pagamento de uma taxa não
reembolsável no valor de Dez mil dólares da Guiana (GYD 10.000) ou Cinquenta dólares dos
Estados Unidos (USD 50) no seguinte endereço:
- Ministério das Relações Exteriores, Takuba Lodge, 254 South Road e Shiv Chanderpaul Dr.,
Georgetown, Guiana. Telefones para contatos: 592-226-1606 / 301, 592-223-7072. Email:kemsingh@minfor.gov.gy or
- Embaixada da República Cooperativa da Guiana, SHIS QI 05 Conj. 19 Casa 24, Lago Sul Brasília DF, 71615-190, República Federativa do Brasil. Número de telefone: (+55) 61 32480875. Email: jrodrigues@minfor.gov.gy, embguyana@embguyana.org.br
3. Uma reunião de pré-lance será realizada no dia 3 de julho de 2019, às 10:00 horas, para
examinar as condições em que o local está localizado e seus arredores.
4. Todos os licitantes devem enviar suas propostas juntamente com a garantia do lance pelo
valor de
USD 125.000 na forma de seguro ou garantia bancária ou cheque administrativo de uma
instituição financeira reconhecida no endereço abaixo:
- Presidente do Conselho Nacional de Administração de Licitações, Main & Urquhart Streets,
Georgetown, Guiana, em ou antesde 9 julho de 2019, às 9:00 da manhã.
5. Todas as propostas atrasadas serão rejeitadas e devolvidas aos licitantes não abertas.
6. As propostas devem ser válidas durante 180 dias a partir da data de abertura das propostas.
7. Envelopes etiquetados incorretamente não serão abertos.
8. As Propostas serão abertas na presença dos representantes dos licitantes que desejarem
comparecer no endereço abaixo:
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- Administração Nacional de Aquisições e Licitações, Main & Urquhart Streets, Georgetown,
Guiana, no dia 9 de julho de 2019, às 9 horas.
9. Todos os custos associados à reunião pré-licitação e preparação e apresentação de propostas
serão feitos na conta dos proponentes.
Diretor Geral
Ministério das Relações Exteriores

