
 

 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

 
  

PORTO DA BAÍA DE TIBAR PPP  
 

CONVITE PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
 
O Governo de Timor-Leste, representado pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério dos 
Transportes e Comunicações, pretende implementar uma Parceria Público-Privada (PPP) para 
o desenho, construção, financiamento e operação do Porto da Baía de Tibar numa Concessão 
na modalidade de BOT (Construção, Operação e Transferência) através de um procedimento 
de concurso internacional, limitado por pré-qualificação, em conformidade com as leis de 
Timor-Leste e as melhores práticas internacionais e está convidando as partes interessadas e 
elegíveis a apresentarem uma proposta de pré-qualificação. 

 

Este documento é um anúncio de pré-qualificação e os critérios de elegibilidade para a 
apresentação de uma proposta de pré-qualificação, bem como os critérios técnicos e 
financeiros a serem cumpridos para a pré-qualificação com sucesso para o projeto estão 
definidos nos documentos de pré-qualificação. A participação neste procedimento de pré-
qualificação é aberta a todos os candidatos interessados nacionais e internacionais. Os 
candidatos interessados devem observar os requisitos de qualificação descritos nos 
documentos de pré-qualificação. 

 

O Porto da Baía de Tibar deverá ser construído na baía de Tibar, Timor-Leste, e espera-se que 
a construção esteja completa e as operações iniciem em 2016-17. 

 

Os documentos de pré-qualificação estão disponíveis em inglês, gratuitamente, na Comissão 
Nacional de Aprovisionamento e pode também ser feito o seu download a partir dos seguintes 
websites: 

 

http://timorpppinvestor.wordpress.com/  
http://www.mof.gov.tl/  
 
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações através de: 
 

A Entidade Pública: 

Sr. Aniceto do Rosario 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO DE PROJECTOS 

 

Comissão Nacional de Aprovisionamento 

Avenida dos Direitus Humanos 

Dili, Timor-Leste  

Tel. +670 77327543 

Email: adorosario@npc.gov.tl 

Ou através de: 

Sr. Chris Bleakley 

Transaction Leader  

 

International Finance Corporation (IFC) 

Level 18, 14 Martin Place  

Sydney NSW, Australia  

Telephone: +612 9235 6513  

Mobile: +61 404 893 335  

http://timorpppinvestor.wordpress.com/
http://www.mof.gov.tl/


Copy to: rrillo@npc.gov.tl (Charles Kendall) 

Copy to: cbleakley@ifc.org 

Email: cbleakley@ifc.org 

Copy to: dratnanayagam@ifc.org 

 
 
As propostas de pré-qualificação deverão ser recebidas na Caixa Postal localizada em: 
Comissão Nacional de Aprovisionamento, Avenida dos Direitos Humanos, Dili, Timor-Leste, o 
mais tardar até às 15:00 horas, hora local, do dia 25 de Novembro de 2013. As propostas 
entregues posteriormente à hora e data indicada serão rejeitadas. 
 
As propostas de pré-qualificação serão avaliadas pela Equipa de Avaliação de Projetos. 
Espera-se que o anúncio dos resultados da pré-qualificação seja em 12 de Dezembro de 2013. 
 
Feito em 21 de Outubro de 2013, em Dili e autorizado pela Comissão Nacional de 
Aprovisionamento, em nome da Equipa de Avaliação de Projectos do Porto da Baía de Tibar 
PPP. 
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