
                                                                                                                                                     
 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 

Serviços de Consultoria nº 039A002552/SC/080/2021   
 

Contratação de Serviços de Consultoria para a Elaboração de Estudos de Viabilidade e Projetos Executivos para a 

Instalação da Mini-Rede Solar Fotovoltaica na Localidade de Benzane, Distrito de Mabote, Província de 

Inhambane 
 

1. A electrificação rural é um impulsionador do desenvolvimento socioeconómico e de melhoria das condições de vida das 

populações. Ao abrigo do Programa de Conversão da Dívida entre a Espanha e Moçambique, o FUNAE pretende construir uma 

Mini-Rede Solar Fotovoltaica na Localidade de Benzane, Distrito de Mabote, Província de Inhambane. Para tal será necessário 

antes elaborar um estudo de viabilidade e posteriormente um projecto executivo com vista a instalar a Mini-Rede Solar 

Fotovoltaica no local anteriormente referido. 
 

2. O FUNAE convida todas as empresas moçambicanas ou espanholas elegíveis a manifestarem o seu interesse para prestação 

destes serviços. 
 

3. As empresas interessadas deverão fornecer informação indicando a sua capacidade e qualificações para prestar os serviços: 

experiência geral em trabalhos de consultoria, descrição de trabalhos realizados com características similares, disponibilidade de 

capacidade adequada entre o seu pessoal para a execução dos trabalhos descritos, alvarás/licenças, cartas abonatórias e outras 

informações que julgar relevantes. 
 

4. O concurso será conduzido com base nos termos do Acordo de Conversão da Dívida entre Moçambique e o Reino da Espanha. 

As manifestações de interesse serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: 

 

 Experiência do consultor para execução dos serviços 

 Experiência na execução de trabalhos similares 

 Capacidade técnica do seu pessoal para execução do trabalho proposto 

 Metodologia de execução dos serviços 
 

5. As Manifestações de Interesse deverão ser redigidas na Língua Portuguesa ou Inglesa, devendo conter um (1) original e duas 

(2) cópias a serem entregues no endereço abaixo até as 10:00 horas (hora local) do dia 30.11.2021. 
 

Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão indicar claramente “Contratação de Serviços de Consultoria para a 

Elaboração de Estudos de Viabilidade e Projetos Executivos para a Instalação da Mini-Rede Fotovoltaica na Localidade de 

Benzane, Distrito de Mabote, Província de Inhambane” 
 

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

 FUNAE – Fundo de Energia 

 Rua da Imprensa 256, 6º andar, Portas 607 – 618 (Prédio 33 andares) 

 Telefones: +258 21 304717/20; Fax: +258 21 309228; Celular. 82 ou 84 3216550 

 Maputo - Moçambique 
 

Maputo, 15 de Novembro de 2021 
 

Rua da Imprensa, 256 – 6º Andar ▪ C.P.: 2289 – Maputo ▪ Tel.: (+258) 21 30 47 17/20 ▪ Fax.: (+258) 21 30 92 28 ▪ E-mail: funae@funae.co.mz▪  Webpage: www.funae.co.mz 

                                                                            
Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18 

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13 

                                 Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280 
                                                Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200 

mailto:funae@funae.co.mz
http://www.funae.co.mz/

