
REPÚBLICA DE ANGOLA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

PROJECTO DE APRENDIZAGEM PARA TODOS- IDA Crédito 52540     

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA EM AQUISIÇÕES AO-PAT-227091-CS-INDV 

 

O Ministério da Educação de Angola (MED)  recebeu financiamento do Banco Mundial para cobrir o custo 

do Projecto Aprendizagem Para Todos – PAT  IDA número P122700 e pretende aplicar parte dos recursos 

em serviços de consultoria. 

Os serviços de consultoria  inclui: preparar documentos de licitação personalizados e solicitação de 

propostas (RFP) para o projeto, incluindo atividades de apoio de assistência técnica. isso deve incluir 

formulários padronizados a serem usados para a cadeia de processamento de aquisições; garantir que o 

acompanhamento sistemático de trocas em aquisições (STEP) do Banco seja usado em tempo real e permitir 

o devido monitoramento das atividades de aquisição para o projeto; preparar e atualizar o plano anual de 

aquisições do projeto; elaborar os editais de licitação (SPN) e solicitação de manifestação de interesse 

(REoI) quando necessário; estabelecer um cadastro de fornecedores e consultores qualificados e atualizar 

periodicamente com base em novos anúncios e solicitações de consultores; auxiliar na elaboração de termos 

de referência e especificações das atividades de Compras; etc. 

O Projecto Aprendizagem Para Todos agora convida consultores individuais elegíveis para indicar seu 

interesse em fornecer os Serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que 

demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a experiência relevante para executar os Serviços. Os 

critérios de seleção são:  

• Mínimo ensino superior completo (grau universitário) em uma das seguintes áreas: Direito, Gestão 

Financeira, Gestão de Compras, Economia, Arquitetura ou Engenharia, ou outro campo 

relacionado. 

• No mínimo 10 (dez) anos de experiência em aquisições, com 7 (sete) anos em projetos financiados 

pelo Banco Mundial ou instituições multilaterais semelhantes em nível de Especialista / Oficial de 

Aquisições. 

• Experiência na contratação de projetos de grande porte e / ou complexos, incluindo documento de 

licitações, abertura e avaliação de propostas, negociação e gestão de contratos grandes e 

complexos. 

• O especialista em aquisições deve demonstrar experiência internacional em aquisições. 

• Proficiência e habilidade para se comunicar oralmente e por escrito em português e inglês é um 

requisito. 

• Bom relacionamento pessoal e capacidade de trabalho em equipe, a ser comprovada através de 3 

referências profissionais a serem fornecidas pelo candidato. 

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para o parágrafo 1.9 das Diretrizes de Aquisição de 

Mutuários do Banco Mundial para Aquisição de Bens, Obras e Serviços Não Consultivos sob Empréstimos 

do BIRD e Créditos e Subsídios da AID por Mutuários do Banco Mundial datados de janeiro de 2011. Além 

disso, consulte as informações específicas sobre conflito de interesses das Diretrizes para Consultores. 

O Consultor será selecionado de acordo com o método de Seleção de Consultor Individual estabelecido nas 

Diretrizes do Consultor. 

Mais informações podem ser obtidas no  endereço eletrónico abaixo até ao dia 07 de Maio de 2021 as 

15h30. 

As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço eletrónico abaixo até ao dia 07 

de Maio de 2021 as 15h30. 

Projeto Aprendizagem Para Todos-Ministério da Educação 

À atenção de: Arq.Irene Figueiredo / a Gestora do Projeto 

Correio eletrónico: aquisicoes@pat-med.org   Tel: 244 936583739 


