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Projecto AID 12590 / 02 / 04 

Do campo ao mercado (C2M): apoio integrado a associações agrícolas e jovens produtores nos 

distritos de Magude, Moamba e Manhiça para a sustentabilidade económica, ambiental, social e de 

género 

 

Atribuição N°. 01 

 

AVISO DE CONCURSO 

 

Helpcode é uma organização não governamental com sede em Itália que realiza projectos de 

cooperação e humanitários em Maputo, Inhambane, Sofala e Cabo Delgado e procura fornecedores 

para os seguintes fornecimentos para o programa acima mencionado: 

 

a) 2 (Duas) Viaturas Dupla Cabine, combustível diesel, tracção 4 rodas, transmissão manual, 

Cilindrada entre 1900 e 4000cc, Jantes de alumínio 

b) 1 ( Uma) Viatura Cabine simples, combustível diesel, tracção 4 rodas, transmissão manual, 

Cilindrada entre 1900 e 4000cc, Jantes de alumínio 

 

Os proponentes são convidados a apresentar propostas que satisfaçam os seguintes requisitos: 

 

 A oferta será entregue/enviada por correio para o escritório da HELPCODE localizado em 

Bairro 29 de Setembro casa numero 91, Marracuene, num envelope selado e/ou como anexo 

a um e-mail para os endereços hermelinda.chongo@helpcode.org e 

paolo.gomiero@helpcode.org  

 As propostas só serão aceites se forem entregues fisicamente, por correio, ou e-mail  

 O prazo para a entrega da oferta é 09:00 da manhã do dia 28 de Outubro de 2022; 

 A oferta deve ser preferencialmente em português;   

 A proposta deve ser claramente marcada com a referência exacta a este convite, o nome do 

proponente e o prazo; 

 A proposta deve apresentar o prazo para a entrega das viaturas; 

 A validade da oferta deve ser até 30 dias de calendário; 

 As propostas serão abertas no escritório da Helpcode Maputo, no endereço acima 

mencionado às 09:00 A.M. do dia 01 de Novembro de 2022;  

 Os licitantes são convidados a participar na abertura; 

 O vencedor será anunciado em 04 de Novembro de 2022 via e-mail ou correspondência física. 
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NB: Com excepção ao prazo de entrega das propostas e validade da proposta, as datas acima 

indicadas são apenas para fins indicativos e estão sujeitos a alterações. No entanto, a Helpcode 

compromete-se a garantir que os Concorrentes sejam tratados de maneira justa, igual e com tempo 

suficiente disponível para participar neste processo de concurso. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

1. As propostas devem ser dactilografadas e devidamente assinadas e carimbadas pelo 

representante legal autorizado do proponente. 

2. O proponente deve fornecer catálogos e/ou outras descrições técnicas das viaturas. 

3. O proponente pode solicitar a totalidade do contrato ou uma parte a) ou b). 

4. O preço da oferta será expresso apenas em Meticais. 

 

5. Método de pagamento: os pagamentos serão efectuados em Meticais por transferência 

bancária ou cheque mediante apresentação de uma factura comercial.  

6. Condições de entrega: Os veículos devem ser entregues 5 dias apos a assitura do contrato de 

fornecimento. As viaturas devem ser entregues ostentando matrícula moçambicana. 

Considerar-se-á entrega completa apos a recepção dos livretes das respectivas viaturas 

 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

Só serão consideradas para avaliação as propostas recebidas dentro do prazo acima referido, 

enquanto as recebidas após esse prazo serão consideradas inválidas.  

 

A HELPCODE avaliará as propostas recebidas com base nos seguintes critérios:  

 

- Melhor preço em relação às especificações anexas; 

- Prazo de entrega 

 

Nada será devido aos proponentes em caso de cancelamento da compra por qualquer razão.  

 

Todas as disputas decorrentes da execução desta prática e não resolvidas de forma amigável, serão 

atribuídas à jurisdição exclusiva do Tribunal de Génova. 

 

Helpcode,  aos 20 de Outubro de 2022 

 

 

 


