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FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOSMETEOROLÓGICOS

ICB Nº: 01-ICB/Bens/NDF/INAM-UGEA/2021

 Este Anúncio segue o Aviso Geral de Concursos para Aquisições deste Projecto publicado no
“Development Business”, em 08 de Outubro de 2013.

 O Governo de Moçambique recebeu um Financiamento do Fundo de Desenvolvimento
Nórdico para custear o Projecto de Transformaçãodos Serviços Hidrológicos e Meteorológicos
(Hydromet) e pretende aplicar parte dos fundos para pagamentos, mediante contrato para
fornecimento de instrumentos meteorológicos para o Instituto Nacional de Meteorologia de
Moçambique, IP (INAM, IP), conforme detalhado na tabela de requisitos.

 O Instituto Nacional de Meteorologia, IP (INAM, IP) convida concorrentes elegíveis e
qualificados a submeter propostas lacradas para o fornecimento de instrumentos
meteorológicos: para medição temperatura do ar, temperatura do solo, pressão, para cerca de
155 estações de observação, em substituição de instrumentos à base de mercúrio.

 A validade da proposta será de 120 dias e o prazomáximo de entrega do equipamento é de 90
dias.

 O Concurso será regido pelos Procedimentos de Concurso Competitivo Internacional (ICB),
conforme especificado nas Directrizes do Nordic Development Fund; Directrizes Gerais de
Aquisições para Projectos; Secção 4 - Aquisição de Bens, Obras e Serviços que não sejam de



Consultoria.

 O Concorrente deverá demonstrar ter experiência no fornecimento de bens similares e ou
quantidades similares até dois contratos nos últimos 3 (três) anos, com as informações
necessárias para a sua verificação.

 Os concorrentes elegíveis interessados podem obter mais informações no Instituto Nacional
de Meteorologia, IP; Atenção: Francisco Raul Nostado, email: fnostado@gmail.com com cópia
para ugeainam@gmail.com e consultar os Documentos de Concurso, no endereço abaixo
indicado das 8h30 às 15h00.

 Um conjunto completo de Documentos de Concurso, em inglês, pode ser adquirido pelos
concorrentes interessados mediante a apresentação de uma carta por escrito para o endereço
abaixo e mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 2.000 MZN ou equivalente
em moeda estrangeira. A forma de pagamento será por depósito bancário em Millennium
BIM, Instituto Nacional de Meteorologia, número da conta: 90664931; NIB:
000100000009066493157; CÓDIGO SWIFT: BIMOMZMX. Os Documentos de Concurso serão
enviados por e-mail para os concorrentes estrangeiros, mediante solicitação e após
confirmação do pagamento.

 As propostas devem ser entregues no endereço abaixo até às 09:30 do dia 11 de Junho de
2021. Não será permitida a submissão via electrónica. As propostas entregues fora do prazo
serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença dos representantes
designados pelos proponentes e de qualquer pessoa que opte por comparecer no endereço
abaixo às 09:40 do dia 11 de Junho de 2021.

 Todas as propostas devem ser acompanhadas por um Garantia Bancária de USD 5.000,00
(cinco mil dólares americanos) ou equivalente em Metical.

 O endereço acima referido é:

 Rua de Mukumbura, 164, CP 256, Maputo - Moçambique

 Telefone:+258 82 305 6518

 Fax: +258 21 491 150

 Site: www.inam.gov.mz

 Endereço de e-mail:mozmet@inam.gov.mz copiado para ugeainam@gmail.com
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