
 
 

 
 
 

      ANÚNCIO DE LANÇAMENTO 

CONCURSO MULHER_OBRAS_01_20211215 

Contratação de Empreitada de Obra para instalação de instalação de 10 sistemas de irrigação alimentados por energia solar  
 
No quadro da parceria de cooperação entre o Governo de Moçambique e o Governo Italiano para o aumento do acesso aos 
serviços de energia eléctrica nas zonas rurais de Moçambique, a Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS)– 
Sede de Maputo lançou o programa “ILUMINA: Acesso à energia para o desenvolvimento local e o empoderamento das 
mulheres - AID 11387”, articulado em dois projectos a serem implementados pelas ONG nas províncias da Zambézia e de Cabo 
Delgado. A ONG COSV – Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario, foi contratada pela implementaçao da no 
âmbito da componente desenvolvida na Provincia da Zambézia, denominada MuL↔ER Zambezia - Mudança Local através 
Energias Renováveis, a ONG COSV no âmbito da implementação das actividades do projecto acima referido, solicita concorrentes 
elegíveis e qualificados para a apresentação de propostas para o fornecimento, instalação, ensaio e colocação em serviço de 
instalação de 10 sistemas de irrigação alimentados por energia solar. 

 
1. Para este concurso é solicitado o seguinte alvará: 

Class
e 

Categoria 

4ª 1ª, 4ª e 
6ª 

2. O concurso será regido de acordo com os procedimentos de Contratação de Empreitada de Obras, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços da Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS) em vigor no âmbito do Programa 
ILUMINA e inspirados aos do Fundo de Energia (FUNAE). 

3. Os documentos de concurso poderão ser obtidos através da COSV em formato electrónico, no endereço mail abaixo indicado, a 
partir do dia 15/12/2021 a partir das 8:30h. Os interessados poderão obter informações adicionais através do mesmo endereço 
electrónico até o dia 7/1/2022 às 15:30h. 

4. As propostas devem ser apresentadas em PORTUGUÊS. 
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até 15:30h locais do dia 11 de Fevereiro de 2022e válidas por 

um período mínimo de 30 dias de calendário, a contar da data limite de submissão das mesmas. 
6. Todas as propostas devem ser acompanhadas de uma Garantia Provisória conforme solicitado no documento de concurso. 
7. Para o presente concurso não será obrigatória a visita ao local da obra. Os concorrentes que estejam interessados em fazê-lo, 

podem contactar a COSV através do e-mail indicado no documento. As propostas serão abertas no endereço abaixo, às 16:00h 
locais do dia 11 de Fevereiro de 2022,  

8. Não é’permitida apresentação de propostas por via electrónica. Propostas entregues para além da data e hora limite 
(11/02/2022, 15:30h) serão rejeitadas. A proposta deve ser entregue em formato cartáceo e em formato electonico através de 
um flash USB- 

9. Os candidatos podem obter informação adicional no endereço abaixo: 

 
COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario 
Avenida Ahmed Sekou Touré, 1971 - Maputo 

 Tel. +258 21 325 133 Fax + 258 21 322264  
  mozambique@cosv.org 

  


