PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE FIRMA)
Moçambique
Projeto de Resiliência de Recuperação de Emergência
Project ID.: P156559
CONSULTORIA PARA O PROJECTO DETALHADO, DOCUMENTOS DE
CONCURSO E SUPERVISÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CHICUALACUALA E FUNHALOURO

Referencia No. (Plano de Procurement)
A República de Moçambique recebeu um crédito da Associação Internacional de
Desenvolvimento (IDA) para a implementação do Projeto de Resiliência de recuperação
de emergência e pretende aplicar parte dos recursos desse crédito para pagamentos do
relacionado com Contrato de Serviços de Consultoria relacionados ao Projeto Detalhado,
Documentos de Concurso e Supervisão das Obras Civis para a Melhoria do Sistema de
Abastecimento de Água de Chicualacuala e Funhalouro.
Os serviços de consultoria ("os Serviços") incluem: a) Preparar a disposição e a
capacidade de pagamento pelo estudo da água, que levará em consideração a natureza e o
nível de serviço a serem prestados aos consumidores; b) Preparar o Estudo Conceptual
para a construção / reabilitação e extensão dos sistemas de abastecimento de água para as
pequenas cidades para um horizonte de 20 anos e com opções de implementação por
etapas (no Estudo Conceitual, algumas opções, incluindo os custos associados e possíveis
impactos sociais e ambientais, devem ser analisado para permitir a discussão com o
Cliente quanto à escolha da opção a ser desenvolvida na fase de projeto detalhada); c)
Avaliação de possíveis impactos ambientais decorrentes da construção e operação dos
sistemas de abastecimento de água e preparar todas as medidas necessárias; d) Preparar o
Plano de Ação de Compensação e Reassentamento (RAP) para as culturas e infraestrutura afectadas decorrentes da implementação do projeto; e) Preparar o desenho
detalhado, incluindo os documentos do concurso para as obras civis e f) Supervisionar as
obras civis.
A Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento (AIAS), convida empresas
de consultoria elegíveis ("Consultores") para manifestar o seu interesse em prestar os
Serviços. Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que
eles têm as qualificações necessárias e experiência relevante para realizar os serviços. Os
critérios de pré-selecção são: a) Experiência geral e específica no desenvolvimento do
Projeto Detalhado, documentos de concurso e supervisão de obras do sistema de

abastecimento de água e actividades relacionadas; (b) experiência de trabalho em países
em desenvolvimento.
Consultores interessados deverão familiarizar-se com o parágrafo 1.9 das Diretrizes do
Banco Mundial: Seleção e Contratação de Consultores [sob Empréstimos do BIRD e
Créditos da AID & Donativos] por Mutuários do Banco Mundial (Janeiro de 2011) e
revisto em Julho de 2014], "Diretrizes de Consultoria", estabelecendo a política do
Banco Mundial sobre o conflito de interesses.
Consultores podem associar com outras empresas sob a forma de uma “joint venture” ou
um subcontrato para melhorar as suas qualificações.
Os consultores serão seleccionados de acordo com a e método de “Selecção Baseada na
Qualidade e Custo (QCBS)” estabelecido nas orientações dos consultores do Banco
Mundial.
Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo no período das 08:00 às 15: 30
horas.
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até 20 de
Fevereiro de 2018, das 8:00 até 15:30 e devem indicar claramente: "Manifestação de
Interesse para Serviços de Consultoria para Elaboração do Desenho Detalhado,
Documentos de Concurso e Supervisão das Obras Civis para a Melhoria do Sistema
de Abastecimento de Água de Chicualacuala e Funhalouro.”
Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento
Av. Eduardo Mondlane 1352, 4 ° floor
Tef. +258 21 303339
Fax: +258 21 303341
Maputo

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Mozambique
Emergency Resilient Recovery Project
Project ID.: P156559
CONSULTANCY FOR THE DETAILED DESIGN, TENDER DOCUMENTS AND
SUPERVISION OF THE CIVIL WORKS FOR THE IMPROVEMENT OF THE
CHICUALACUALA AND FUNHALOURO WATER SUPPLY
Reference No. (as per Procurement Plan)
The Republic of Mozambique has received a credit from the International Development
Association (IDA) for implementation of the Emergency Resilient Recovery Project,
and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under a Consultancy
Services Contract related to the Detailed Design, Tender Documents and Supervision of
the Civil Works for the Improvement of the Chicualacuala and Funhalouro Water Supply.
The consulting services (“the Services”) include to: a) Prepare the willingness and ability to

pay for water study, which will take into account the nature and level of service to be
provided to the consumers; b) Prepare the Conceptual Study for the construction/
rehabilitation and extension of the water supply systems to the small towns for a 20 years
horizon and with phased implementation options (in the Conceptual Study some options
including the associated costs and potential social and environmental impacts should be
analyzed to allow discussion with the Client as to choose the option to be developed in
the detailed design phase); c) Assessment of possible environmental impacts arising from
the construction and operation of the water supply systems and prepare all the required
measures; d) Prepare the Compensation and Resettlement Action Plan (RAP) for the
affected crops and infrastructure resulting from the implementation of the project; e)
Prepare the detailed design including the tender documents for the civil works and f)
Supervise the civil works.
The Administração de Infra-estructuras de Água e Saneamento (AIAS) now invites
eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the

required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting
criteria are: (a) General and specific experience in development detailed design, tender
documents and supervision of civil works of the water supply system, and related
activities; (b) Experience in working in developing countries.
The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s
Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits
& Grants] by World Bank Borrowers January 2011 and revised July 2014 (“Consultant
Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub
consultancy to enhance their qualifications.
A Consultant will be selected in accordance with the Quality- and Cost-Based Selection
method set out in World Bank Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address below during office hours 08:00a.m 3:00p.m.
Expressions of interest must be delivered to the address below by February 20, 2018,
from 8:00am to 3:30pm and should clearly indicate: “Expression of Interest for
Consultancy Services for the Detailed Design, Tender Documents and Supervision of
the Civil Works for the Improvement of the Chicualacuala and Funhalouro Water
Supply. ”
Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento
Av. Eduardo Mondlane 1352, 4 ° floor
Tef. +258 21 303339
Fax: +258 21 303341
Maputo

