REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
−

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Communications Sector Reform Project (Cr. 3577 – MOZ)

Segundo Convite para Licitação (IFB)

Fornecimento de Equipamento de Rede e Serviços de Internet para as Zonas de
Acesso Universal em Moçambique (Zambézia e Nampula)
IFB Nº02/CSRP-ICB/2007
1.
Este convite segue-se à publicação de licitação geral para este projecto que aparece no
Development Business Nr.561 datado de 30 de Junho de 2001 e actualizado on-line no dia 03 de
Junho de 2003.
2.
O Governo de Moçambique (GoM) recebeu um crédito da Associação Internacional de
Desenvolvimento (AID) para financiamento do Projecto de Reforma do Sector das Comunicações e
pretende aplicar parte dos recursos do Crédito para pagamento do fornecimento de equipamento de
Rede e Serviços de Internet, para as zonas de Acesso Universal em Moçambique (Zambézia e
Nampula)
3.
Em Fevereiro de 2007 foi lançado um processo de licitação, sem sucesso. O Ministério dos
Transportes e Comunicações com o apoio de Consultores levou acabo um extensivo processo de
consultas junto dos operadores, do sector publico e privado, para melhor entender as razoes da
limitada participação. O presente concurso reflecte as contribuições recebidas durante esse
processo.
4.
O Ministério dos Transportes e Comunicações convida concorrentes elegíveis a apresentar
propostas lacradas para fornecimento de equipamento e serviços para o Projecto Piloto de Acesso
Universal a Internet, incluindo provisão de Serviços de Internet no âmbito das obrigações de Acesso
Universal e a Infra-estrutura relacionada de transmissão e redes de acesso nas zonas de Acesso
Universal em Moçambique (Zambézia e Nampula).Os concorrentes deverão possuir experiência
comprovadas e conhecimento em provisão de Serviços e Redes de Internet demonstrados no
fornecimento de sistemas similares em Moçambique e/ou em outros países.
5.
O concurso será regido pelas regras de Concurso Público Internacional, definidos nas
directrizes do Banco Mundial para Aquisição no âmbito de Créditos da AID (edição actual) e esta
aberto a todos concorrentes elegíveis.
6.
Os Concorrentes elegíveis poderão obter informações adicionais no Ministério dos
Transporte e Comunicações no endereço abaixo indicado, durante os dias úteis das 08:30h ás
15:30h.
7.
Os documentos de concurso em Inglês poderão ser adquiridos pelos concorrentes
interessados mediante solicitação por escrito no mesmo endereço abaixo indicado e pagamento de
uma taxa não reembolsável de US$150,00(Cento e Cinquenta dólares americanos ). O pagamento
poderá ser em numerário ou deposito no Banco Austral, Centro de Negócios em nome da UGPTC
(conta nº 0038155002594/USD).Os documentos poderão ser enviados por correio Expresso ou
entregues localmente a um agente indicado pelo concorrente.
8.
As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia bancária no valor de US$ 14,000
ou equivalente em moeda livremente convertível no endereço abaixo até 14:30 no dia 20 de
Novembro de 2007.As propostas serão abertas no mesmo local na presença dos representantes dos
concorrentes que desejarem estar presentes. As propostas entregues depois do prazo limite serão
rejeitadas.
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