UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES
ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 47A002741/CP/O/0001/22
EMPREITADA PARA A EXPANSÃO DO SAA DE MUEDA A
PARTIR DOS FUROS DE ETHINO E CHUDE
1. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de
Água (FIPAG), convida as empresas interessadas e que reúnam os
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas para
a Empreitada de Expansão do SAA de Mueda a partir dos furos de
Ethino e Chude.
2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará da 7ª classe, Categoria I, Subcategoria 1ª a 14ª.
3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los no escritório
do FIPAG-Sede, sito no endereço abaixo, de segunda à sexta-feira
no período das 8:00h ás 15:30h pela importância não
reembolsável de 1.000,00 MT (mil meticais) a serem depositados
nos seguintes dados bancários: Banco: BIM, Beneficiário: FIPAG, Nº de Conta: 8992580, NIB: 000 100 000 000
899 258 057.
4. O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e
vinte) dias.
5. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até as
10:30h do dia 07 de Fevereiro de 2022 e ser ão aber tas em
sessão Pública, no mesmo dia e local, às 10:35h na presença dos
Concorrentes e público que desejar.

6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 400.000,00Mt (quatrocentos mil meticais), válida
pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias. O concorrente pode
alternativamente, apresentar a Declaração de Garantia,
reconhecida pelo Cartório Notarial conforme o modelo constante nos Documentos de Concurso.
7. A visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o
efeito, o concorrente poderá efectuar a visita no dia 21 de Janeiro
de 2022 pelas 8:00h.
8. O anúncio do posicionamento, está previsto para 10:30h do dia 25
de Fevereiro de 2022, no ender eço abaixo.
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