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1. A presente solicitação de Manifestação de Interesse segue o Anúncio Geral de Licitação para
este Projecto publicado no “ Development Business” de 4 Dezembro 2015.

1. This Request for Expressions of Interest follows the General Procurement Notice for this Project
that appeared in Development Business of 4th December 2015.

2. O Governo de Moçambique submeteu uma aplicação para um financiamento, junto ao Banco
Mundial para pagamento dos custos de desenvolvimento do Projecto de Abastecimento de
Água e Apoio Institucional II (WASIS II), e tenciona aplicar parte do mesmo para o pagamento dos Serviços de Consultoria para a Verificação do Projecto e Supervisão das Obras de
Reabilitação e Construção de Condutas Adutoras em Pemba.

2. The Government of Mozambique has applied for financing from the World Bank towards the
cost of development of the Water Supply and Institutional Support Project II (WASIS II),
and intends to apply part of the proceeds toward payments under the Consultancy Services for
the Design Check and Supervision of Rehabilitation and Construction of Transmission
Mains in Pemba.

3. Os serviços de consultoria incluem:

3. The services include:

 Revisão e aprovação do projecto a ser elaborado pelo Empreiteiro, desenhos e outras propos-

 Reviewing and approval of the Contractor’s design, drawings and other proposals for the

tas para os trabalhos e em conformidade com as salvaguardas ambientais e sociais do Projecto
e legislação nacional;

works and in accordance with the Project environmental and social safeguard documents and
local legislation;

 Supervisão das obras de construção, testes e recepção das obras de reabilitação da conduta

 Supervision of the construction, commissioning and hand-over for the rehabilitation of the

adutora existente de diâmetro 450 mm em ferro fundido dúctil e construção de 50 km de conduta adutora de 500 mm de diâmetro em ferro fundido em conformidade com as especificações e os desenhos (elaborados pelo Empreiteiro e aprovados pelo Consultor responsável pela
Supervisão) e em conformidade com as salvaguardas ambientais e sociais do Projecto e legislação nacional.

450 mm diameter existing ductile iron transmission main and construction of 50 km of 500
mm diameter ductile iron transmission main in accordance with the specifications and the
drawings (prepared by the Contractor and approved by the Supervision Consultant) and in
accordance with the safeguard documents and local legislation.

4. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG) como agência de
implementação do Governo de Moçambique, convida as empresas de consultoria elegíveis, a
manifestar o seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão apresentar
informação demonstrando qualificações para execução dos serviços (brochuras, descrição de
serviços similares, experiência em condições similares, implementação dos projectos de acordo
com os procedimentos específicos de protecção ambiental e social, disponibilidade de pessoal
qualificado, etc.).
5. O Consultor deve ser uma empresa de Consultoria em Engenharia Civil respeitável com pelo
menos 20 anos de experiência em Abastecimento de Água, incluindo a elaboração de projectos e supervisão de condutas adutoras baseado em sistemas de abastecimento de água urbanos de
água. Experiência específica em verificação de projectos é necessária. Em particular, o Consultor
deverá estar completamente familiarizado com os documentos de aquisição do Banco Mundial,
com as Condições do Contrato do FIDIC e projectos de construção em países em desenvolvimento.
6. A atenção dos Consultores interessados é direcionada ao parágrafo 1.9 das Directrizes do Banco
Mundial: Selecção e Contratação de Consultores pelo Mutuário do Banco Mundial para créditos IBRD, e IDA e donativos, de Janeiro 2011 e revisto em Julho de 2014 "Directrizes do Consultor", que estabelecem a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.
7. O Consultor será selecionado de acordo com os procedimentos de Selecção de Consultores baseada na Qualidade e Custo estabelecido pelas Directrizes do Consultor.
8. Os Consultores interessados podem obter informações adicionais entre as 08:30h e 12:00h e das
14:00h e 16:00h durante os dias normais de trabalho.

4. The Fundo de Investimento e Patrimonio do Abastecimento de Água (FIPAG) as implementing
agency of the Government of Mozambique, now invites eligible consultants to indicate their
interest in providing the services. Interested consultants must provide information indicating that
they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions and implementation of projects in accordance with environmental and
social safeguard’s framework, availability of appropriate skills among staff, etc.).
5. The Consultant shall be a reputable Civil Engineering Consultancy firm with at least 20 years
experience in Water Engineering, including design and supervision of transmission mains
based Urban Water Supply Systems. Specific experience in design check is necessary. In particular, the Consultant shall be fully conversant with World Bank procurement documents, FIDIC
Conditions of Contract and construction of projects in developing countries.
6. The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants
by World Bank Borrowers, dated January 2011, revised July 2014 (“Consultant Guidelines”),
setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
7. A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection set out in
the Consultant Guidelines.
8. Interested consultants may obtain further information at the address below from 8:30h to 12:00h
and 14:00h to 16:00h during weekdays.
9. Expressions of Interest must be delivered, in English to the address below by 14:30h on 17th
March 2016.

9. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues, em língua inglesa, no endereço abaixo até
14:30h, do dia 17 de Março 2016.
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