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UNIÃO EUROPEIA 

FINANCIADO PELA UNIÃO EUROPEIA 
Anúncio de Lançamento de Concurso Público nº 27A001141CP00012019 para 

fornecimento de equipamento informático 

1. O CEDSIF - Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças convida as 

empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de diverso 

equipamento informático, de acordo com o seguinte: 

Lote objecto Qt Garantia provisória (MT) 

1 Computadores 357 374.800,00 

2 laptops 14 17.500,00 

3 Impressoras 21 11.025,00 

4 UPS 400 40.000,00 

5 Equipamento de comunicação  43 54.180,00 

6 Router de core  5 132.700,00 

7 Kit de manutenção  22 3.460,00 

8 Equipamento de projecção  55 15.000,00 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações baixando o documento de 

concurso no portal do CEDISF www.cedsif.gov.mz ou adquiri-los no CEDSIF, sito na Av. 

Guerra Popular n.º 20, 6º andar do Edifício CEDSIF, na Sala 609, em Maputo, mediante o 

pagamento da importância não reembolsável de 200 MT, para cada conjunto.  

3. O período de validade das propostas é de 120 dias. 

4. As Propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até as 10horas do dia 13 de 

Fevereiro de 2019, e serão abertas 30 minutos depois, na Sala de Reuniões sita no 7º andar, 

na presença dos Concorrentes e outros interessados que desejarem presenciar o acto.  

5. Terá lugar uma sessão de esclarecimentos às especificações técnicas no endereço indicado 

no nº4, no dia 31 de Janeiro de 2019, às 10horas, cuja participação é de carácter facultativa. 

6. O anúncio de posicionamento de concorrentes terá lugar no dia 13 de Março de 2019 no 

endereço indicado no nº4. 

7. 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 5/2016, 

de 8 de Março, entretanto sujeito à regras de origem do equipamento cujos detalhes constam 

dos documentos de concurso. 

Maputo, aos ___ de Janeiro de 2019 

A Autoridade Competente 

 (Ilegível) 


