REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Inclusão e Estabilidade Financeira (FISP)
Unidade de Implementação do Projecto (UIP)
CONCURSO PÚBLICO
(Regime Especial)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISAS DE CURTA DURAÇÃO
Donativo IDA N.o D4050-MZ, Projecto N.o P166107
Identificação do Contrato No: MZ-MEF-DNT-253734-NC-RFP
1. O Governo de Moçambique, recebeu um donativo da Associação
Internacional de Desenvolvimento (IDA) para financiar os custos do Projecto
de Inclusão e Estabilidade Financeira (FISP) e pretende utilizar parte dos
fundos para cobrir pagamentos elegíveis nos termos do Contrato para a
aquisição de Serviços de Pesquisas de Curta Duração.
2. Os Documentos do Concurso poderão ser adquiridos pelos concorrentes
interessados mediante solicitação escrita para o endereço abaixo, contra o
pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos
meticais) ou o equivalente em moeda livremente convertível ao câmbio do
Banco de Moçambique. O pagamento deverá ser por depósito directo ou
ainda transferência bancária para o Ministério da Economia e Finanças Direcção Nacional do Tesouro - Projecto de Inclusão e Estabilidade
Financeira (FISP), conta em Meticais N.º5455513001, Banco de
Moçambique, código Swift BMOCMZMA e NIB 000002210545551300160.
Os Documentos de Concurso poderão ser levantados no endereço abaixo ou
enviados por correio expresso por conta dos concorrentes interessados. Os
concorrentes interessados poderão obter mais informações e apreciar os
Documentos de Concurso no endereço abaixo, entre as 8H:00M às
15H:30M (horas).
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10:30 horas
do dia 11 de Novembro de 2021. Propostas em versão electrónica não
serão aceites. As propostas serão abertas na presença dos representantes
dos concorrentes que desejarem assistir e a mesma será feita no endereço
abaixo indicado.

4. As propostas deverão ser válidas pelo período de 120 (cento e vinte) dias e
devem ser acompanhadas por uma Garantia Bancária Provisoria para no
valor de 66.150,00MT (sessenta e seis mil e cento e cinquenta meticais),
validas pelo período de 150 (cento e cinquenta dias).
5. O Concurso será regido pelos procedimentos de Aquisições do Banco
Mundial para Mutuários sob Financiamento de Projectos de Investimento,
aprovado em Julho de 2016, revistos em Novembro de 2017 e Agosto de
2018 e as disposições estipuladas no Contrato de Financiamento e o mesmo
esta aberto a todos concorrentes de países elegíveis conforme estabelecido
nos Documentos de Concurso.
O endereço acima referido:
Ministério da Economia e Finanças

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Unidade de Implementação do Projecto
Av Ahmed Sekou Toure, N.o 21, 2o Andar, Flat 21
Telemovel:+ 258 847689994
Email: procurement.fisp@tvcabo.co.mz
Maputo
Moçambique

