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DELPAZ - Manica and Tete Sub-Programme 

 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O DESENHO E A CONSTRUÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DIVIDIDOS EM 2 LOTES 

CIG Z26380D3FB 

 

PERGUNTAS FREQUENTES / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  

 

(atualizado até 16 de Novembro de 2022 – pergunta mais recente no início da lista) 

 

1. Pedia por favor saber como poder receber os documentos completo do concurso em anexo. 

Ver a resposta à pergunta n. 4. 

 

2. Relativamente ao concurso cujo objecto é o Desenho e construção de instalações de 

abastecimento de água, divididos em 2 lotes, cuja referência de publicação é:  

AID 012300 – CIG Z26380D3FB 

DELPAZ Manica e Tete Sub-programma 

DESENHO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento – Gabinete de Maputo 

Solicito os mapas de quantidades para os seguintes lotes: 

Lote 1 - Manica: 20 Furos Positivos Multiuso, alimentados por Energia Solar, na Província de 

Manica assim distribuídos: Distrito de Báruè (4), Distrito de Gondola (4), Distrito de Guro (4), 

Distrito de Macossa (4) e Distrito de Tambara (4); e 

Lote 2 – Tete: 36 Furos Positivos de Captação de Água subterrânea por uso potável equipados 

com bomba manual, na Província de Tete assim distribuídos: Distrito de Doa (12), Distrito de 

Moatize (12) e Distrito de Tsangano (12). 

Tendo a contratação em referência, como objectivo, o desenho e a construção de instalações de 

abastecimento de água (Ver 2.3 das Condições de referência) espera-se que os mapas de 

quantidades constituam, entre outros, um dos produtos a serem finalizados pelas contratadas, 

conforme ilustrado no ponto “4.2.2. Desenho, perfuração e equipamento dos furos mecânicos” das 

Condições de referência e com base dos modelos contidos no VOLUME 4. 
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3. Pedido para fornecimento de informações: Neste momento temos dúvida sobre a 

apresentação das propostas, será que as propostas podemos enviar via endereço eletrônico ou 

físico seladas nos envelopes? Estamos pedir nos fornecer esta informação para melhor 

planificar o tempo durante este processo da elaboração das propostas. 

Como especificado na pasta CIG Z26380D3FB_Volumes anexos ao Convite, subpasta VOLUME 1 

– Sessão 1_Instrucoes aos proponentes, file V1_s1 Instruções aos proponentes, no paragrafo “17. 

Apresentação das propostas” (pag.15) os participantes podem optar por apresentar a proposta por 

correio ou por serviços de entrega ou em mão nas instalações da Agência Italiana de Cooperação 

para o Desenvolvimento, Gabinete de Maputo, Rua Damião de Gois, 381 Maputo. 

Não são aceites propostas enviadas por correio eletrónico (email).  

 

4. Pedido de Termos de Referências e Documentos de Concurso CIG Z 26380D3FD: Servimos 

deste meio para solicitar os termos de referências e documentos de concurso em epigrafe, para 

Manica e Tete, escopo desenho e construção de instalação de abastecimentos de água. 

O processo completo do concurso é publicado e pode ser consultado na página web da Agência 

Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento – Gabinete de Maputo, no seguinte endereço 

https://maputo.aics.gov.it/pt/home-por/oportunidades/concursos-para-fornecimentos. 

 

 

 

 

https://maputo.aics.gov.it/pt/home-por/oportunidades/concursos-para-fornecimentos

