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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso Nº. PIREP/CONS/TA-21/FCS/2012

Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras de Reabilitação e Expansão do
Centro de Formação Profissional de Electrotecnia de Maputo
1. Este Pedido de Manifestação de Interesse segue-se ao Anúncio Geral de Procurement para este Projecto que
foi publicado "on-line" no “Development Business” a 19 de Junho de 2006, e publicado em forma documental,
na edição Nr. 682, 16 de Julho de 2006.
2. O Governo de Moçambique, recebeu um crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) e
pretende aplicar parte dos fundos deste crédito para efectuar pagamentos no âmbito da Contratação de Serviços
de Consultoria para a Supervisão das Obras de Reabilitação e Expansão do Centro de Formação Profissional
de Electrotecnia de Maputo.
Os serviços de consultoria incluem, mas não se limitam a um acompanhamento e monitoramento dos trabalhos
de obras civis a executar, garantia da efectiva implementação do cronograma, preparação e submissão a tempo
e de forma regular de relatórios de progresso, supervisão e controlo das obras de construção e/ou rehabilitação,
assegurando-se o controle de qualidade, certificação mensal das facturas emitidas pelo empreiteiro e
verificadas pelo engenheiro residente, reportando as autoridades locais e a todos os intervenientes sobre o
progresso das obras, culminando com a emissão dos certificados provisório e final respectivamente.
3. O Secretariado Executivo da COREP, convida consultores elegíveis a manifestar o seu interesse em prestar
serviços acima mencionados. Os consultores devem fornecer informações indicando que estão qualificados
para este tipo de serviços, como sejam (brochuras, descrição de consultorias similares, experiência em
condições similares, pessoal qualificado, etc.). Os consultores são encorajados a associarem-se para reforçarem
a sua capacidade.
4. Os consultores serão seleccionados de acordo com os Procedimentos estabelecidos nos ‘Guidelines’ do
Banco Mundial: Selecção e Emprego de Consultores pelos Mutuários do Banco, Janeiro de 2011. O método de
contratação será Selecção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC).
Os critérios de avaliação das Manifestáções de Interesse são os seguintes:
(i) Actividade principal e número de anos da firma;
(ii) Expeirência da firma em trabalhos similares;
(iii) Estrutura técnica e funcional da firma;
(iv) Número de pessoal chave e suas qualificações gerais.

5. Os consultores interessados podem obter mais informações no endereço abaixo indicado, das 8:30 às 15:00
horas, até uma semana antes da data limite.
6. As Expressões de Interesse deverão ser recebidas no endereço abaixo indicado o mais tardar até 25 de Julho
de 2012.
Secretariado Executivo da COREP
Av. Mao Tsé Tung, Nr. 72, Maputo – Moçambique
Tel. 258 21 484030 / 7 - Fax: 258 21 486127
Cel: 258 82 3043568 / 3209730 / 3209750
E-mail: info@pirep.gov.mz

