
 
EMPRESA NACIONAL DE HIDROCARBONETOS, E.P 

UNIDADE DE APROVISIONAMENTO 

Anúncio de Concurso Público Nº 01/UAPO/ENH/071.2/2023 

1. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. convida às pessoas colectivas 

nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade 

a apresentarem propostas através do Portal de Fornecedores da ENH, para a 

Contratação de Provedor de Serviços Especializados para Fornecimento de 

Contadores de Gás Pós Pago. 

2. Documentos de Elegibilidade a Apresentar: (i) Certidão de Registo Comercial 

ou documento equivalente; (ii) Certidão de Quitação das Finanças; (iii) 

Declaração do INSS; (iv) Certificado da UFSA; (v) Declaração do Tribunal 

Judicial; (vi) Certidão do INE; (vii) Estatutos da Empresa. 

 

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 

Documentos do Concurso ou adquiri-los pela importância não reembolsável de 

3.000,00Mt (Três Mil Meticais). 

4. Os documentos de concurso poderão ser adquiridos, mediante o pagamento por 

depósito ou transferência bancária para a conta Nº1114143,NIB: 

000100000000111414357, Milenium BIM, Beneficiário: Empresa Nacional de 

Hidrocarbonetos E.P. 

5. O Comprovativo de depósito deverá ser enviado para os seguintes endereços: 

uapo@enh.co.mz 

pfornecedores@enh.co.mz 

 Após o envio do comprovativo de depósito, receberá os Documentos do 

Concurso pela mesma via. 

 

6. O prazo de validade das propostas será de 90 (Noventa ) dias. 

7. As propostas deverão ser submetidas no Portal de Fornecedores da ENH  até às 

10 Horas do dia 07 de Março de 2023, e serão abertas nas Instalações da ENH 

sita na Rua dos Desportistas Nº918, JAT-V-III, Aterro da Maxaquene, 15º Andar, 

na presença dos concorrentes que desejarem comparecer, às 10:15 Horas. 

8. Para efeitos de cadastro no Portal de Fornecedores da ENH, por favor siga as 

instruções a baixo: 

www.enh.co.mz ou entrando directamente pelo endereço 

https://pfornecedores.enh.co.mz 

mailto:uapo@enh.co.mz
mailto:pfornecedores@enh.co.mz
http://www.enh.co.mz/
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1º Entrar na aba – “Criar Conta” e siga as instruções que lhe são solicitadas; 

2º Caso encontre alguma dificuldade pode entrar no campo “Ajuda”, lá poderá 

encontrar todo o procedimento de cadastro de forma detalhada. 

3º Caso persista alguma dificuldade por favor envie o erro para o email 

pfornecedores@enh.co.mz   para obter o devido suporte. 

 

NB: Não será aceite a recepção de propostas em formato físico e nem por qualquer 

outra via que não seja na plataforma do Portal de Fornecedores da ENH. 

 

9. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória, válida pelo 

prazo de 90 (Noventa) dias, no valor de 100.000,00Mt (Cem Mil Meticais). 

 

10. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação da ENH. 

 

Maputo, 08 de Fevereiro de 2023 

___________________________ 

Ilegível 

ENH 
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