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Projeto PROFILI - Oltre la sussistenza.  Promozione di filiere agricole sostenibili a Gorongosa 

e Marínguè attraverso il sostegno alle associazioni di produttori e produttrici  

 

CONCURSO N. 1/HELPCODE/PROFILI/2020 

 

CONVOCAÇÃO PARA CONCURSO 

 

O Helpcode é uma organização não governamental com sede na Itália que implementa um projeto 

humanitário em Gorongosa, financiado pela Agencia Italiana de Cooperação ao Desenvolvimento 

e está procurando prestadores de serviços de construção para a reabilitação e construção dos 

regadios de Nhabirira e Nhamilonga respetivamente, ambos situados no distrito de Gorongosa, 

devidos em dois lotes sendo: 

 

Lote1: Reabilitação do sistema de irrigação de Nhabirira 

 

Lote 2: Construção do sistema de irrigação de Nhamilonga 

 

Os licitantes são convidados a apresentar as ofertas que atendem aos requisitos aqui especificados 

abaixo: 

 

 A oferta pode ser apresentada de acordo com as seguintes modalidades: 

 

1) Entregue ou enviada aos escritórios da HELPCODE da Provincia de Sofala, aos seguintes 

endereços: 

- Escritorio de Gorongosa, Bairro Matucudur, Vila de Gorongosa  

- Escritorio da Beira, Rua Armando Tivane, Ponta Gea, Beira,  

A oferta deve ser entregue num envelope selado contendo, por sua vez, um envelope selado 

com a proposta técnica e um envelope selado com a proposta financeira 

 

2) Por email ao endereço info@helpcode.org O objecto da email deve ser: Concurso 

projeto PROFILI 

 

 A oferta deverá incluir os seguintes documentos: resume do projeto, incluindo orçamento 

total, modalidade de pagamento, prazo de execução e validade da proposta, quantidades 

e custo de cada item em conformidade com os mapas e as indicações elaboradas pela 

Helpcode e recebidas ao ato do levantamento do caderno de encargo, cronograma. 

 

 A oferta deve ser preferencialmente em português. 
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 A oferta deve ser claramente marcada com referência precisa ao presente convite, o nome 

do concorrente e o prazo de validade da proposta. 

 

 A oferta deve ser datilografada ou manuscrita e devidamente assinada pelo representante 

legal autorizado do concorrente. 

 

 A entidade contratante (Helpcode) não se responsabiliza por documentos de Concurso que 

não tenham sido obtidos diretamente da entidade contratante. Desta forma, a entidade 

contratante não tem responsabilidade pela comunicação de esclarecimentos e adendas 

nestes casos. 

 

 O concorrente interessado deverá examinar todas as instruções, termos e especificações 

constantes dos Documentos de Concurso. O não fornecimento de todas as informações 

requeridas ou a apresentação de uma proposta em desacordo com os Documentos de 

Concurso poderá resultar na desclassificação da proposta. 

 

 O concorrente pode solicitar a aquisição de toda a documentação de concurso ou para lotes 

individuais (Lote 1 ou Lote 2). 

 

 O preço da oferta será expresso apenas em meticais. 

 

 Termos de pagamento: os pagamentos serão feitos em meticais por transferência bancária 

ou cheque. A primeira trancha será do 30% do orçamento da obra, a segunda do 40% e por 

fim 30%, mediante a apresentação de uma factura comercial e do relatório do fiscal referente 

ao nível de execução das obras. Portanto, a oferta deverá incluir uma proposta de subdivisão 

das tranches de pagamento relativas a três estágios de progresso. 

 

 As obras devem ser entregues antes do dia 30 de junho do 2020. 

 

INFORMAÇÕES DO CONCURSO 

 

 Data de lançamento do concurso: 06 de marco de 2020. 

 

 Data de encerramento das propostas: 03 de abril de 2020 às 10H. 

 

 Data de abertura das propostas: 06 de abril de 2020 as 10:00h. As propostas serão abertas 

no escritório da Gorongosa. Os concorrentes são convidados a participar na abertura. 

 

 Data de anúncio do posicionamento dos concorrentes: 07 de abril de 2020 as 10H. O 

vencedor será notificado por e-mail. 

 Data estimada de início dos serviços:  13 de abril de 2020. 
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 A validade da oferta deve ser até 03 de julho de 2020. 

 

 Os cadernos de encargo com todas as características técnicas das obras estão disponíveis 

nos escritórios da HELPCODE (Beira e Gorongosa) desde 06 de março ate 02 de abril de 

2020. 

 

 A visita aos locais das obras é da responsabilidade do Concorrente e será realizada no dia 

16 de março do ano corrente, pelas 9h00. O local de concentração será no escritório da 

Helpcode, salientar que a visita é de carácter obrigatória, e a não participação implica a 

desclassificação da proposta eventualmente apresentada. 

 

 Para dúvidas e esclarecimentos pode-se contactar o Senhor Mário Vicente através do 

seguinte contacto email: info@helpcode.org com objecto da email: informações 

sobre concurso sistemas irríguos Gorongosa  

 

Em conformidade com o anúncio do Concurso, no ato de apresentação, a proposta deverá ser 

acompanhada pela seguinte documentação: 

 

1. Qualificação Económico-financeira 

 

a) Balanços anuais dos últimos três exercícios fiscais, apresentados nos termos da lei; 

 

2. Qualificação Técnica  

 

a) Comprovação de estar licenciado e possuidor de Alvará atualizado de 4º classe no 

mínimo de execução de empreitadas de obras públicas  

b) Declaração do próprio concorrente comprovativa de que possui equipa profissional 

e técnica disponível para execução do objeto da contratação, acompanhada dos 

respetivos currículos, comprovação de habilitações profissionais e declaração de 

compromisso dos profissionais,  

c) Declaração do próprio concorrente comprovativa de instalações adequadas e 

disponibilidade dos principais equipamentos necessários para a execução do objeto 

da contratação, com indicação de todos os dados necessários à sua verificação 

d) Declaração, emitida por pessoa de direito público ou privado, comprovativa de que, 

nos últimos 3 anos, o concorrente adquiriu experiência em atividades com 

características técnicas similares às do objeto da contratação, com indicação dos 

dados necessários à sua verificação. 

 

 

 

3. Regularidade Fiscal 
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a) Cadastro Único (UFSA) valido 

 

AVALIAÇÃO DAS OFERTAS 

 

Somente as ofertas recebidas dentro do prazo especificado acima serão levadas em consideração 

para avaliação, enquanto as recebidas posteriormente serão consideradas não válidas. 

 

A avaliação e decisão sobre a/as melhor/es proposta/s serão realizadas de acordo com os seguintes 

critérios: 

1) preco,  

2) capacidade tecnica  

3) prazo de entrega 

 

Nada será devido aos concorrentes caso o concurso seja cancelado por qualquer motivo. 

  

Todas as controvérsias decorrentes do desempenho deste assunto e que não possam ser resolvidas 

amigavelmente devem ser encaminhadas à jurisdição exclusiva do tribunal de Gênova, Itália.  

 

 

 

 


