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Errata ao Anúncio de Lançamento de Concurso Limitado nº27A001141CL00152020 
 

1. Nos dias 19 e 20 de Maio corrente, foi publicado neste Jornal, um anúncio de concurso, donde constavam 4 concursos, dentre 

os quais, o concurso acima, entretanto indicando data limite de abertura dia 26 de Fevereiro de 2020. Nestes termos, em jeito 
de correcção, republica-se o anúncio nos termos a seguir: 

2. O CEDSIF - Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças, IP convida as empresas interessadas a 

apresentarem propostas fechadas, para prestação de serviços de capacitação nos seguintes cursos: 
a) Gestão de Pessoas e de Processos de Recursos Humanos; 

b) Direito do Processo Laboral; 
c) Mapeamento, Modelagem e Gestão de Processos + Certificação;  
d) Certified Information Systems Security Professional (CISSP); e 

e)ISO 27032 Lead Cyber Security.. 
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, baixando os Documentos de Concurso a partir do website: 

www.cedsif.gov.mz ou solicita-los através do endereço electrónico ugea@cedsif.gov.mz. 
4. O período de validade das propostas será de 120 dias. 
5. As Propostas deverão ser entregues na recepção do edifício do CEDSIF, sito na Avenida Guerra Popular, nº20, até às 10horas 

do dia 16 de Junho de 2020, e serão abertas na Sala de Reuniões sita no 7º andar, na presença dos representantes dos 
Concorrentes e outros interessados que desejarem presenciar o acto, 30 minutos após a hora limite para entrega das mesmas. 

6. A data de anúncio de posicionamento dos concorrentes está prevista para o dia 24 de Junho de 2020 às 10horas no endereço 

acima referido. 
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. 
 
 

Maputo, aos 27 de Maio de 2020 
A Autoridade Competente 

________________________ 
(Ilegível) 
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