INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
CONCURSO PÚBLICO PARA O INVESTIMENTO NA REFINARIA DO LOBITO
A Sonangol E.P. informa que o Acto Público de Validação das Propostas, referente ao Concurso
Público para o Investimento na Refinaria do Lobito, no qual a Sonangol E.P. irá proceder a abertura
e validação das propostas e anunciará as empresas cujas propostas estejam em conformidade, para
passarem a fase de avaliação de propostas, realiza-se a 15 de Outubro, em Benguela, no edifício da
Administração Municipal do Lobito, às 10 horas.
Atendendo às restrições impostas pela Covid-19, solicitamos que as empresas indiquem apenas um
representante para participar presencialmente no acto público de validação das propostas.
O período para a submissão de propostas, referente ao concurso, termina a 14 de Outubro, pelo que
todos investidores inscritos e interessados deverão submeter as propostas, até ao prazo
estabelecido, de acordo com as instruções abaixo apresentadas:
Conteúdo e Formato das Propostas
As propostas devem ser submetidas na Língua Portuguesa e/ou Inglesa.
O pacote das propostas deve incluir um (1) documento físico original e duas (2) cópias, bem como
uma cópia digital em uma “Pendrive”, dos seguintes documentos:
•
•
•
•
•

Modelo de apresentação de propostas preenchido (disponibilizado no website:
https://refinariadolobito.sonangol.co.ao/concurso/ );
Proposta Empresarial (vide critérios de avaliação disponíveis na área restrita);
Proposta Técnica (vide critérios de avaliação disponíveis na área restrita);
Proposta Financeira (vide critérios de avaliação disponíveis na área restrita);
Documentos de Habilitação (vide termos de referência)

Submissão de Propostas Físicas:
As propostas devem ser entregues, em envelope selado e lacrado, até as 17h00, do dia 14 de Outubro
de 2021, para o endereço:
SONANGOL E.P.
Att.: Coordenador da Comissão de Avaliação/Refinaria do Lobito
Rua Rainha Ginga n.º 29-31
18.º andar
Caixa Postal 1316
Luanda - República de Angola
Mais informações em:

Edifício Sede da Sonangol, Rua Rainha Ginga, nº 29 – 31, Ingombota,
Postal nº 1316, Luanda, Angola

Alternativamente, atendendo às restrições impostas pela Covid-19, as propostas poderão ser
enviadas em formato digital, para o e-mail: lobitoref.project@sonangol.co.ao, devendo no assunto
da mensagem de email ser descrito “Apresentação de Proposta”.
Nenhuma proposta, ou parte dela, será aceite após o prazo estabelecido para o efeito. De igual
modo, não serão aceites propostas que não sigam o conteúdo e formato estabelecidos, ou
documentos que estejam em mau estado de conservação na altura da sua entrega.
A Sonangol E.P. não se responsabilizará por quaisquer custos incorridos pelos Investidores na
elaboração e apresentação das suas propostas, incluindo os custos associados à realização de due
diligence, condição irrefutável para os concorrentes que remetam propostas de investimento.

Para questões adicionais, os investidores interessados deverão contactar a Comissão de Avaliação,
através do e-mail lobitoref.project@sonangol.co.ao.

Mais informações em:

Edifício Sede da Sonangol, Rua Rainha Ginga, nº 29 – 31, Ingombota,
Postal nº 1316, Luanda, Angola

