Anúncio de Concurso
Para o estabelecimento de um contrato de o fornecimento de Serviços de Segurança na Província
de Cabo Delgado, Moçambique
ITB - MOZ – 003 - 22
O NRC - está a solicitar propostas de fornecedores de renome que estão devidamente registados /
licenciados junto do Governo de Moçambique para estabelecimento de um contrato de Serviços de
Segurança na província de Cabo Delgado, Moçambique.
Prazo para a apresentação de propostas:
O prazo para a apresentação de propostas é 17:00 hrs do dia 23 de Maio de 2022. As empresas que
não apresentarem a sua proposta dentro deste prazo não serão consideradas.
Os documentos completos do concurso podem ser obtidos por correio electrónico, gratuitamente a
partir de 09 de Maio 2022 até à data 20 de Maio de 2022. Os documentos do concurso devem ser
solicitados por correio electrónico, através do seguinte endereço: mz.procurement@nrc.no. Os
documentos do concurso fornecerão todas as informações relevantes em pormenor, incluindo data,
hora e instruções para a apresentação de propostas.
__________________________________________________________________

Tender Notice
Invitation to tender for the provision of Security Guard Services in Cabo Delgado Province,
Mozambique
Cabo Delgado Province, Mozambique
ITB - MOZ – 003 – 22
The NRC - is soliciting proposals from reputed suppliers who are duly registered/licensed with the
Government of Mozambique to establish a Security Services contract in Cabo Delgado Province,
Mozambique.
Deadline for submission of proposals:
The deadline for submitting proposals is 5:00 pm on May 23, 2022. Companies that do not submit
their proposal within this deadline will not be considered eligible.
Complete tender documents can be obtained by e-mail, free of charge from the 9st of May 2022 until
the closing date on the 20th of May 2022. The tender documents should be requested by emailing:
mz.procurement@nrc.no .The ITB documents will provide all relevant information in detail including
date, time, place for the submission of the tender.

