ÁGUAS DA REGIÃO DE MAPUTO S.A.
Unidade Gestora Executora de Aquisições – UGEA
MANISFESTAÇÃO DE INTERESSE
Contratação de Consultor Ambiental para Elaboração do Plano de Gestão Ambiental
para ETA - Umbeluzi
No 03/APS/UGEA/2018
A Águas da Região de Maputo, SA (AdeM), é entidade responsável pela Gestão Delegada
do Sistema de Abastecimento de Água que abrange os municípios de Maputo, Matola e
Boane e no âmbito do Contrato de Cessão e Exploração, pretende assegurar a sustentabilidade
ambiental nas actividades de captação, tratamento, armazenamento, bem como as descargas
de efluentes na Estação de Tratamento de Água do Umbelúzi (ETA).
Neste contexto, a (AdeM) convida a todas pessoas singulares ou colectivas elegíveis com
capacidade e experiência de realizar Avaliação do Impacto Ambiental e Social (AIAS), a
expressarem a sua manifestação de interesse, que inclui a preparação e elaboração do Plano de
Gestão Ambiental (PGA) para a Estação de Tratamento de Água de Umbelúzi e o respectivo
Licenciamento Ambiental.
Os Consultores interessados deverão providenciar informação que mostre a sua qualificação
para prestar os serviços solicitados (descrição de trabalhos similares, experiência e
competências adequadas para condução de AIAS, etc.).
O estudo deverá ser conduzido, de acordo com Decreto nº. 54/2015, de 31 de Dezembro, que
aprova o Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental e tendo em
consideração as directrizes da Organização Mundial de Saúde.
O critério a ser usado na avaliação das manifestações de interesse irá considerar:
a) Certificado de consultor ambiental, acreditado e actualizado pelo MITADER;
b) Declaração do Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
c) Perfil da empresa (histórico de trabalhos realizados, experiência no sector e demais
informação relevante sobre a empresa);
d) Capacidade técnica da empresa comprovada;
e) Capacidade financeira da empresa.
As manifestações de interesse, devem ser redigidas na língua Portuguesa, devendo conter dois
(2) exemplares sendo uma (1) original e uma (1) cópia e entregues em envelope selado no
endereço abaixo até às 12:00 horas do dia 17 de Abril de 2018.
Para mais informações, contacte o endereço abaixo
Av. Eduardo Mondlane nº 1352 5º andar – UGEA
MAPUTO – MOÇAMBIQUE
Telefone: +258 82 32 73 180 - Ugea_adem@adem.co.mz
Maputo, 11 de Março de 2018
A Administração
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