REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
DIRECÇÃO NACIONAL DE ÁGUAS
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO Nº 17/UGEA/DNA/CONSULT/2013
Contratação de uma Empresa para a Prestação de Serviços de Consultoria Para a Elaboração do
Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos Hídricos da Bacia de Hidrográfica do Rio
Licungo
1. No âmbito de implementação Estratégia nacional de Gestão de Recursos Hídricos, está prevista
previsto a elaboração de Planos Estratégicos De Desenvolvimento De Recursos Hídricos das Bacias
Hidrográficas.
2. Com o apoio do Projecto ASAS V – AT, financiado pelo Reino dos Países Baixo, a Direcção
Nacional de Águas (DNA) pretende aplicar parte dos fundos para a contratação duma empresa de
consultoria para a elaboração do PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LICUNGO.
3. Os serviços de consultorias deverão compreendem entre várias matérias as seguintes:
(i) Desenvolvimento da Monografia da Bacia incluindo o perfil detalhado da bacia; disponibilidade e
demanda de água superficial e subterrânea; usos e aproveitamento de água; inventário de projectos de
desenvolvimento relacionados com o uso e aproveitamento de água; qualidade de água; caudal
ecológico; descrição dos eventos extremos na bacia e governança de água.
(ii) Desenvolvimento da Estratégia da Bacia que inclui a apresentação de cenários de desenvolvimento;
identificação de oportunidades de investimentos e priorizarão de projectos em curso e futuros para o
desenvolvimento da bacia incluindo a sua viabilidade; elaboração da estratégia de desenvolvimento de
recursos hídricos da bacia considerando o cenário óptimo.
4. Neste contexto a DNA convida empresas de consultoria elegíveis e interessadas a manifestar o seu
interesse para a prestação de serviços acima referidos.
5. A Manifestação de Interesse é restrita à empresas moçambicanas e holandesas ou associadas entre
elas, de acordo com o Memorando de Entendimento assinado entre o Governo de Moçambique e o
Ministério para Assuntos Europeus e cooperação Internacional do Reino dos Países Baixos relativo a
Área de Águas.
6. A Manifestação de Interesse deverá ser apresentada em língua portuguesa em uma (1) original e
duas (2) cópias até às 12.00 Horas do dia 31 de Outubro de 2013, acompanhada da seguinte
informação:
Carta de Manifestação de Interesse
Curriculum da Empresa
Informação relativa a experiência na execução de serviços similares

7. As Manifestação de Interesse, deverá ser submetida, indicando claramente o título na face exterior
do envelope selado: Manifestação de Interesse – Plano Estratégico de Desenvolvimento de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Licungo, para o endereço:
Direcção Nacional de Águas
Unidade Gestora e Executora das Aquisições
Rua da Imprensa nº 162
Cidade de Maputo
8. 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 nº 15/2010, de 24 de
Maio.
Maputo, 01 de Outubro de 2013
A UGEA

