
  
  

 

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  

PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA VILA DE NAMAACHA 

ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE NEGOCIAÇÃO 

CONCORRENCIAL 

 

 

Solicitação de manifestação de interesse – CIG 79630569AF 

ASSUNTO: Procedimento simplificado de negociação concorrencial em conformidade com o Practical Guide for 

Procurement and Grants (PRAG) da União Europeia1, para a execução de obras de reabilitação do Centro de 

Saúde da Vila de Namaacha pela duração de 14 (catorze meses). Solicitação pela aquisição de uma manifestação 

de interesse 

 

O DIRECTOR DA AICS MAPUTO 

CONSIDERANDO a Determinação a contratar n. 122 de 02/07/2019  

TENDO EM CONTA que rende-se necessário executar obras de reabilitação do Centro de Saúde da Vila de 

Namaacha; 

TENDO EM CONTA, portanto, a necessidade de activar um p rocedimento simplificado de negociação concorrencial 

em conformidade com o PRAG, para garantir a execução de obras de reabilitação do Centro de Saúde da Vila de 

Namaacha pela duração de 14 (catorze meses); 

FAZ CONHECIDO 

Que a Administração pretende individuar operadores económicos a ser convidados em participar num p rocedimento 

simplificado de negociação concorrencial para a execução de obras de reabilitação do Centro de Saúde da Vila de 

Namaacha. 

As empresas que são interessadas em participar deverão apresentar uma manifestação de interesse a ser transmitida ao 

seguinte endereço de posta electrónica Maputo maputo@aics.gov.it entre as 12:00 horas do dia 28/08/2019, utilizando 

os modelos em anexo (Anexo 1, Anexo 2 e Anexo 3), que são parte integrante do presente aviso. 

Para eventuais esclarecimentos è possível entrar em contacto com o Gabinete da Agencia Italiana de Cooperação para 

o Desenvolvimento, sita em Rua Damião de Góis, 381 – Maputo (Mozambique) ou contactar os seguintes números de 

telefone +258 21498513 - 21491782 - 21491787/8. O Gabinete está aberto nos seguintes horários: de segunda-feira até 

quinta-feira das 8:00 as 13:00 horas e das 14:00 as 16:30 horas; na sexta-feira das 8:00 as 14:00 horas. 

As empresas participantes devem possuir os seguintes requisitos: 

 

1) requisitos de ordem geral que deverão ser certificados nas declarações do Documento Único dos Requisitos 

(Anexo 2); 

2) ter executado, nos últimos cinco anos, pelo menos três projectos da mesma natureza/ complexidade/ montante 

que os da obra objecto do concurso – declarações no Anexo 1 e documentação comprovante (portfólio); 

3) ter realizado, nos últimos três anos, uma facturação media anual pelo menos igual a 12.000.000,00 Meticais 

(IVA excluída) – declarações no Anexo 1 e documentação comprovante; 

4) possuir alvará de empreiteiro de obras públicas de 5ª classe ou superior – declarações no Anexo 1 e 

documentação comprovante (copia do alvará); 

 

Os operadores económicos serão convidados no procedimento simplificado na base da documentação apresentada nos 

                                                      
1 Adjudicação de contratos e subvenções para as acções externas da União Europeia. Um Guia Prático. (Versão 2018.0 - 2 de agosto 

de 2018). 
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termos e de acordo com as modalidades estabelecidas. 

As características técnicas das obras que pretende-se realizar são as seguintes: 

- Reabilitação do edifício principal (500 m2) 

- Construção de um bloco sanitário (24 m2) e demolição do bloco sanitário existente (20 m2). 

- Construção de um passeio e rampa exterior/acessibilidades (passeio 161 m2, rampa 39 m2) 

 

O contrato terá uma duração máxima de 14 meses a decorrer da data de assinatura do contracto. 

 

O orçamento máximo é igual a 11.764.083,00 Meticais (IVA excluída).  

Propostas financeiras que ultrapassem o orçamento máximo serão automaticamente excluídas. 

 

O único critério de adjudicação será o preço. A proposta economicamente mais vantajosa é a proposta tecnicamente 

conforme com o preço mais baixo. 

 

O Responsável único do procedimento è o Sr. Davide Valentino. 

 

 

Assinala-se que este aviso é meramente um convite à manifestação de interesse e não implica qualquer 

obrigação para a Administração de assumir quaisquer obrigações com o operador económico. A entidade 

adjudicante reserva-se o direito de não dar seguimento ao processo em questão. 

 

Este aviso é publicado no website da Agencia Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento – Gabinete de Maputo 

https://maputo.aics.gov.it/pt/home-por/oportunidades/concursos-para-fornecimentos/, na secção "Oportunidades" / 

"Concursos para fornecimentos". 

 

Anexos: 

- Anexo 1 – Declaração de manifestação de interesse  

- Anexo 2 – Modelo Único dos Requisitos  

- Anexo 3 – Informação sobre a protecção das pessoas físicas 

 

Maputo, 08.08.2019 

O Director 

Fabio Melloni 
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