
  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 
 

Concurso Público n.º 47A000141/CP/45/2018 
 

EMPREITADA DE OBRAS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA  
BARRAGEM DE GORONGOSA SOBRE O RIO NHANDARE 

 

1. No âmbito da Implementação do Programa Nacional de Obras Hidráulicas, a extinta Direcção 

Nacional de Águas iniciou em 2013, a construção da barragem de Gorongosa sobre o Rio 

Nhandare e a mesma foi interrompida em 2017.  

 

2. Neste contexto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, pretende 

contratar um empreiteiro de obras públicas, especializado em barragens, com o alvará abaixo 

indicado, para a conclusão das obras de construção da Barragem. 

Classe Categoria Sub-categorias 

7.º classe II 5.º 

7.º classe V 1.ª,  6.ª,  7.ª e  8.ª 

7.º classe VI 2.ª 

 

3. O grau de execução global das obras é de 90%, tendo sido já concluídos a betonagem do 

corpo da barragem e no passadiço, apenas foram colocadas 85% da armadura para laje do 

tabuleiro.   

 

4. Para a conclusão da construção da barragem de Gorongosa sobre o Rio Nhandare, estão 

previstas entre outras actividades, as seguintes:  

 Betonagem do passadiço da barragem; 

 Recolocação das ensecadeiras; 

 Montagem de duas comportas de montante e quatro de jusante;  

 Instalação dos equipamentos eléctricos da barragem; 

 Montagem de equipamentos da estação elevatória e conduta adutora; 

 Betonagem da peça de tomada de água para o aproveitamento hidroeléctrico  

 Aterros (junto aos encontros) e protecção de taludes contra erosão (argamassar o 
enrocamento); 

 Construção do reservatório de passagem; 

 Desmatação da área da albufeira até ao nível de máxima cheia (NMC); 

 Regularização da escavação da bacia de dissipação; 

 Remoção do material remanescente da escavação que está na área da albufeira; 
 

 

 
 

5. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou 
adquiri-los no endereço indicado no número 7 deste anúncio, mediante o pagamento não 
reembolsável de 3.000,00Mt.  
 

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

7. As propostas deverão ser entregues até as 11:00 horas do dia 23 de Julho de 2018, data em 
que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas 11:15 horas, no endereço abaixo 
indicado, na presença dos concorrentes que desejarem participar: 
 
Departamento de Aquisições 
Edifício da Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos 

                Rua da imprensa, n.º 162  2 o andar, Direito 
               Maputo - Moçambique. 
 

8. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 500.000,00 
Mt, válida por 150 dias. 

 
9. A visita ao local das obras é obrigatória e será realizada no dia 28 de Junho de 2018 pelas 

10.00 horas. O local de concentração será na sede do Distrito de Gorongosa. 
 

10. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de  Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.o 5/2016, 
de 8 de Março. 

 
Maputo, 22 de Junho de 2018 

O Departamento de Aquisições 

 


