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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE   

Fornecimento de Bens e prestação de diversos Serviços ao CISM 

 

1. O Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM) foi criado em 1996, no âmbito 

do acordo de cooperação bilateral entre o Governo de Moçambique e da Espanha. As 

actividades do Centro consistem na pesquisa em saúde, formação de profissionais de 

saúde, investigação e assistência médica. O CISM é gerido pela Fundação Manhiça, uma 

entidade de direito privado e de utilidade pública, criada em 2008 pelos Governos de 

Moçambique e de Espanha, o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique (INS), a 

Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica (Hospital Clínic-Universitat de Barcelona) e o 

Dr. Pascoal M. Mocumbi como membro fundador honorário. 

 

2. Para execução do seu plano de aquisições, a Fundação Manhiça (FM), pretende 

actualizar a sua base de dados de empresas especializadas na prestação dos seguintes 

serviços: 

Lotes  OBJECTO 

1 Fornecimento de equipamento informático e acessórios com certificação das 
marcas que representam. 

2 Prestação de serviços de tradução de documentos., interpretes e Revisores. 

3 Fornecimento de pneus para viaturas diversas com cartas de representação das 
marcas que comercializam. 

4 Fornecimento de peças para motorizadas Yamaha. 

 

5 

Construção e Reabilitação de Edifícios baseadas nos Distritos da Manhiça, 
Magude, Cidade de Quelimane e distrito de Mopeia. 

 

6 

Prestação de serviços de produção e gestão de eventos baseados nos Distritos 
de Manhiça, Magude, Província de Gaza, Distrito da Massinga, Cidade de 
Quelimane e Distrito de Mopeia. 

7 Fornecimento e assistência técnica do equipamento de segurança eletrónica. 

8 Fornecimento de mobiliário de escritório.  

 

9 

Fornecimento de produtos alimentares e de higiene e limpeza baseadas no 
Distrito da Manhiça, Magude, Província de Gaza, Distrito da Massinga, Cidade 
de Quelimane e Distrito de Mopeia. 

http://www.cismmanhica.org/
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10 

Fornecimento de material de ferragem (Electricidade, carpintaria, canalização 
e outros) baseadas nos distritos de Manhiça, Magude, província de Gaza, 
Distrito da Massinga, Cidade de Quelimane e Distrito de Mopeia. 

11 Fornecimento e implementação de sistemas integrados de Gestão (ERP). 

12 Fornecimento e manutenção de equipamento de combate de incêndios. 

13 Prestação de serviços de climatização e fornecimento de equipamento de frio. 

14 Prestação de serviços de reparação de viaturas (baseado nos distritos de 
Manhiça, Massinga, Quelimane e Mopeia). 

3. Para efeito, convida as empresas elegíveis a manifestar interesse em função dos objectos de 

serviços descritos na tabela acima, devendo todas as empresas serem devidamente 

certificadas, com experiência relevante e comprovada em actividades similares ao objecto para 

o qual manifestam o interesse, em Instituições de grande dimensão e com referências claras e 

contactáveis.  

4. Adicionalmente, as empresas interessadas, devem na manifestação de interesse, juntar 

documentos de qualificação jurídica, económica, fiscal, técnica e protocolos com empresas 

parcerias ou que representam caso existam. As informações adicionais, bem como a lista de 

documentos de elegibilidade podem ser obtidas junto do Departamento de Procurement 

através do seguinte endereço electrónico: procurement@manhica.net 

5. As empresas que reúnem os requisitos podem submeter a manifestação de interesse, 

devendo todas manifestações ser enviadas fisicamente em envelopes devidamente selados e 

endereçados ao Departamento de Procurement até às 14h00 do dia 20 de setembro de 2022. 

Todos os documentos devem ser submetidos em envelopes separados com referência de 

Original e Cópia. Os envelopes contendo o original e a cópia devem estar dentro de um 

envelope exterior devidamente identificado com o numero de lote para o qual pretende 

prestar o serviço, para o seguinte endereço:    

 Sede, Manhiça, Bairro Cambeve Rua 12, CP 1929 Telf: (+258) 21810181/  

21810002 

 Escritório Da Cidade De Maputo Av. Da Marginal Nº 3987, Tel. +258 21 496445 

Cel. +258 823058975, CIDADE DE MAPUTO 

 Escritório De Quelimane Av. Eduardo Mondlane, bairro 1º de Maio (rua de pavê 

atrás da Esquadra da Sagrada) Email: ester.domingos@manhica.net 

 Escritório De Mopeia Rua Principal, Mopeia Sede (Enfrente a praça dos 

trabalhadores) Email:  humberto.munguambe@manhica.net 

 

6. As Manifestações de interesse submetidas por via electrónica ou fora do prazo não serão 

aceites. 
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