
 

 

 

 
 

República de Moçambique 

TRIBUNAL SUPREMO 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

 

Anúncio de Concurso 
 

1. O Tribunal Supremo, convida pessoas colectivas nacionais ou estrangeiras, interessadas 

para apresentarem propostas em cartas fechadas para Requalificação das Infraestrutura de 

Redes de dados e voz no Tribunal Supremo, Palácio da Justiça e Tribunal Judicial da 

Província de Maputo e, instalação de novas Infraestrutura de Rede, Dados e Voz nos 

Tribunais Distritais da Cidade de Maputo e Província. 
 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos 

do concurso ou levantá-los no endereço abaixo pela importância não reembolsável de 

1.500,00Mts (mil e quinhentos meticais), mediante apresentação de talão de depósito do 

Banco de Moçambique na conta nº004629519009, em nome do Tribunal Supremo para o 

objecto a contratar: 
 

Tribunal Supremo - UGEA 

Avenida Vladimir Lénine Nº103, R/C 

Caixa Postal Nº278 

Tel: 21 32 10 37/ 21 32 33 06 

Fax: 21 31 06 74 

 

3. O período de validade das propostas é de 90 dias. 
 

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº2 até às 09H30Min do dia 

19/08/2019 e serão abertas em sessão pública, quinze minutos depois na presença dos 

concorrentes, que desejarem participar. 
 

6 As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória com o prazo de 

validade de 120 dias com o valor de:  

• Lote  I - 102.000,00Mts  

• Lote  II – 82.500,00Mts  

• Lote III – 75. 000,00Mts  

• Lote  IV – 60.000,00Mts  

7  Se concorrente que concorrer a todos os lotes I, II, III e IV o valor da garantia provisória 

é de 270.000,00Mts.  

8. A visita ao local de execução do objecto do concurso para os lotes é obrigatório. Para o 

efeito deverão efectuar a visita nos dias 24, 25 e 26 de Julho de 2019.        



9. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto nº5/2016, de 8 de Março. 
 

Maputo, aos 17 de Julho de 2019 
 

A Entidade Contratante 

____________________________ 

Ilegível 

 


