
   

  

                                          
  
  

NOTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA DIRECAO E FISCALIZACAO DA  

CONSTRUCAO DE UM ALPENDRE DE PEIXARIA NO MERCADO DE NOVIANE, BAIRRO  

JOSINA MACHEL, NO ÂMBITO DO PROJECTO “MAISPEMBA” - A city to city and 

multistakeholder approach for an integrated, sustainable and inclusive urban  

development of the city of Pemba - CSO-LA/2019/408-968 - CIG Z8035ABA06  
  

  

REF: 10/2022/E35MOZ/MAISPEMBA  

   

E35 Fondazione per la progettazione Internazionale  

  

  

NOTAS QUE  

  

a E35 – Fondazione per la progettazione internazionale (adiante designada por Fundação E35), com sede em 

Reggio Emilia na Via Vicedomini 1 e com representação em Moçambique na cidade de Pemba, no Bairro 

Eduardo Mondlane – Nanhimbe  

  

CONSIDERANDO QUE  

  

• de 15 de Fevereiro a 8 de Março de 2022 foi promovida una manifestação de interesse (CIG 

Z3C353831F) para a identificação de um operador económico para prestar um serviço de direção e 

fiscalização da construção de um alpendre de peixaria no mercado de Noviane, Bairro Josina Machel, 

como parte do projecto “MAISPEMBA” - A city to city and multistakeholder approach for an 

integrated, sustainable and inclusive urban development of the city of Pemba - CSO-

LA/2019/408968;  

• a única candidatura recebida foi entregue após o prazo da referida manifestação de interesse;  

• em conformidade com o disposto no aviso em causa, este pedido não foi considerado válido;  

• em 15 de março de 2022, o concurso existente foi cancelado;  
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• de 22 de março a 5 de abril de 2022, foi lançado outro concurso (CIG Z8035ABA06) com o mesmo 

conteúdo que o anterior;  

• em 5 de abril de 2022, apenas um pedido foi recebido da empresa RUI FELICIANO ALFONSO 

Consultoria & Fiscalização de Obras;  

• Que a proposta recebida foi considerada adequada em termos técnicos e econômicos;  

  

TUDO ISSO CONSIDERADO  

  

em conformidade com o “Manual operativo local da E35 em Moçambique", decidiu-se atribuir o serviço em 

questão a:  

  

RUI FELICIANO ALFONSO Consultoria & Fiscalização de Obras, Rua: 1° de Maio, Bairro Cimento, Pemba.  

  

  

  

Reggio Emilia e Pemba, 19/05/2022  

  

E35 – Fundação Para os Projetos Internacionais  

O responsável do procedimento  

 
Os membros da commissao  

Arq Soares Mucave  

Arq Francesca Braglia  

  
  

  

____________________  
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Sr. Stefano Cigarini  

____________________  

  
  

____________________  


