REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
GABINETE CENTRAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO - N˚ 13A000241CP10012022
1. O Gabinete Central de Combate à Corrupção convida as empresas de construção civil interessadas e
que reúnam os requisitos de elegibilidade, capacidade técnica e financeira para apresentarem
propostas fechadas para a execução de Empreitada de obras de reparação, manutenção e
requalificação de espaços de trabalho no edifício de serviços.
2. Os concorrentes deverão ser titulares de alvará igual ou superior a 3ª Classe.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso
ou adquiri-los no Departamento de Administração e Finanças, Av. 10 de Novembro, n° 293, cidade
de Maputo, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais).
4. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.
5. As propostas deverão ser entregues na Repartição das Aquisições, até às 9:00Horas do dia 20 de
Maio de 2022, e serão abertas em sessão pública, na mesma data, no endereço acima mencionado,
pelas 9:30 Horas.
6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 67.920,00MT
(sessenta e sete mil, novecentos e vinte meticais), podendo ser substituída, alternativamente, por
uma Declaração de Garantia válida por 90 dias, reconhecida pelo Cartório Notarial, nos termos do
Decreto n° 89/2021, de 29 de Outubro.
7. A visita ao local de execução das obras é obrigatória e terá lugar nos dias 09 e 11 de Maio de 2022,
pelas 10:00 Horas, devendo o concorrente portar uma credencial da empresa.
8. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08
de Março.

Maputo, 28 de Abril de 2022
A Entidade Contratante
Roberto Raimundo Machava
(Chefe de Serviços Central do Ministério Público)

