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ANÚNCIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Designação do contrato: ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DOS 

INSTRUMENTOS TEMÁTICOS 

 

Localização: Moçambique 

 

1. Referência 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DOS INSTRUMENTOS TEMÁTICOS  

2. Procedimento 

Negociação concorrencial  

3.  Designação do Programa 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DOS INSTRUMENTOS TEMÁTICOS  

 

4.  Financiamento 

Support measures CSO/LA and EIDHR 

 

5.  Autoridade Contratante 

Delegação da União Europeia em Moçambique 

 

ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 

6.  Tipo de contrato 

Preço baseado em honorários 

7.  Descrição do contrato 

 

Ver ponto 2 das condições de referência  

 

8.  Número e designação dos lotes 

Apenas um lote 

9.  Orçamento máximo 

15,487,500.00 MZN 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

10.  Elegibilidade 

A participação está aberta a todas as pessoas coletivas (participando individualmente ou em grupo 

(consórcio) de proponentes que estejam efetivamente estabelecidas em Moçambique. A participação 

está igualmente aberta a organizações internacionais. Todos os bens fornecidos ao abrigo do contrato 

devem ser originários dum Estado-Membro da União Europeia ou num país ou território elegível, tal 

como definido no Regulamento (CE) n.º 236/2014 que estabelece regras e procedimentos 
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comuns para a execução dos instrumentos da União de financiamento da ação externa (RCE) 
para o instrumento aplicável ao abrigo do qual o contrato é financiado (ver igualmente a rubrica 22 

infra). Podem, no entanto, ser originários de qualquer país se o valor dos fornecimentos a 

adquirir for inferior a  100 000 EUR por aquisição. 

 

11.  Número de propostas 

As pessoas singulares ou coletivas em causa não podem apresentar mais do que uma proposta, 

independentemente da forma de participação (entidade jurídica individual ou líder ou parceiro de 

um consórcio que apresente uma proposta). Caso uma pessoa singular ou coletiva apresente mais 

do que uma proposta, todas as propostas em que essa pessoa tenha participado serão excluídas. 

12.  Motivos de exclusão 

Juntamente com a proposta, os proponentes devem apresentar uma declaração assinada, cuja 

minuta figura no formulário de apresentação de propostas, de que não se encontram em nenhuma 

das situações de exclusão referidas no ponto 2.3.3 do guia prático.  

13.  Subcontratação 

A subcontratação é autorizada. 

CALENDÁRIO PROVISÓRIO 

14.  Data prevista de início do contrato 

16 de Julho de 2016 

15.  Período de execução das tarefas  

24 Meses 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO 

16.  Critérios de seleção 

São aplicáveis aos proponentes os critérios de seleção seguidamente enunciados. Se a candidatura 

for apresentada por um consórcio, estes critérios de seleção são aplicáveis ao consórcio no seu 

conjunto, salvo indicação em contrário. Os critérios de seleção não são aplicáveis às pessoas 

singulares e sociedades unipessoais quando são subcontratantes. 

1) Capacidade económica e financeira do proponente (com base no ponto 3 do formulário de 

apresentação de proposta). Se o proponente for uma entidade pública, devem ser apresentadas 

informações equivalentes. O período de referência que será tido em conta serão os últimos três 

anos relativamente aos quais as contas estão encerradas. 

Este critério tem por objetivo determinar se o proponente (que no caso do consórcio, é 

considerado em conjunto): 

 não ficará economicamente dependente da autoridade contratante se o contrato lhe for 

adjudicado, e 

 tem estabilidade financeira suficiente para assegurar a execução do contrato proposto. 

Critérios financeiros aplicáveis a pessoas coletivas: 

 o volume de negócios médio anual do proponente deve ser superior ao orçamento máximo 

anual do contrato (ou seja, o orçamento máximo indicado no anúncio de contrato dividido 

pela duração inicial do contrato, em anos, se esta exceder 1 ano) mas não pode exceder duas 

vezes o valor estimado do contrato anual, salvo em casos excecionais devidamente 

justificados no processo de concurso), e 
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 O rácio corrente (ativos correntes/passivos correntes) no último exercício cujas contas tenham 

sido encerradas, devem ser de, pelo menos, 1. No caso de um consórcio, este critério deve ser 

preenchido por todos os membros. 

  

2) Capacidade profissional do proponente (com base no ponto 4 do formulário para 

apresentação de propostas). 

O período de referência que será tido em conta serão os últimos três anos a contar da data-limite 

de apresentação. 

Este critério tem por objetivo determinar se o proponente (ou o consórcio no seu conjunto, caso a 

proposta seja apresentada por um consórcio): 

 dispõe dos recursos humanos e dos conhecimentos técnicos necessários para assegurar a 

execução do contrato proposto; 

 não é apenas uma «sociedade de fachada», ou seja, não possui os conhecimentos técnicos 

específicos nos domínios relacionados com o contrato e limita-se meramente a designar e 

propor peritos que correspondam à descrição do projeto 

Note-se que este critério não deve desencorajar a participação no presente convite à apresentação 

de propostas. 

Critérios profissionais aplicáveis a pessoas coletivas: 

 possui habilitações e recursos profissionais apropriadas para o presente contrato, tal como 

especificado nas instruções aos proponentes; 

 3) Capacidade técnica do candidato (com base nos pontos 5 e 6 do formulário para 

apresentação de propostas) O período de referência que será tido em conta serão os últimos 

três anos a contar da data-limite de apresentação. 

Este critério tem por objetivo determinar se o proponente (que, caso seja um consórcio, é 

considerado no seu conjunto) dispõe dos recursos humanos e conhecimentos técnicos necessários 

para a execução do contrato proposto. 

Critérios técnicos aplicáveis a pessoas coletivas: 

 O proponente, no âmbito das suas tarefas habituais, já prestou serviços semelhantes aos 

pedidos nas instrucções aos requerentes nos últimos 3 anos. 

Isto significa que o projeto a que o proponente se refere poderá ter sido iniciado ou concluído em 

qualquer momento durante o período indicado, mas não deve necessariamente ter sido iniciado e 

concluído durante esse período, nem ter sido executado durante a totalidade desse período. Os 

candidatos/proponentes podem fazer referência a projetos concluídos durante o período de 

referência (embora tenham sido iniciados mais cedo) ou a projetos ainda não concluídos. No 

primeiro caso, o projeto será considerado no seu conjunto, se for apresentada prova do 

desempenho (declaração ou certificado da entidade que adjudicou o contrato, prova do pagamento 

final relativamente aos serviços). No caso de projetos ainda em curso, apenas a parte completada 

de forma satisfatória durante o período de referência (embora tenha começado antes) será tomada 

em consideração. Será necessário apresentar provas documentais relativas a esta parte (tal como 

para os projetos concluídos), que refiram o seu valor. Se o proponente tiver executado o projeto 

no âmbito de um consórcio, os documentos comprovativos devem indicar claramente a parte que 

o proponente concluiu, juntamente com uma descrição da natureza dos serviços prestados, desde 

que tenham sido utilizados os critérios de seleção relativos à pertinência da experiência. 

A experiência anterior que terá podido conduzir à violação e à rescisão do contrato pela 

autoridade contratante não será utilizada como referência. O mesmo se aplica à experiência 

anterior de peritos, exigida no âmbito de contratos de prestação de serviços baseados em 

honorários. 

Qualquer agente económico pode, se necessário e relativamente a um contrato específico, recorrer 
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a competências de outras entidades, independentemente da natureza jurídica do vínculo que 

tenham estabelecido entre si. Neste caso, deve provar à autoridade contratante que disporá dos 

meios necessários para a execução do contrato, apresentando, por exemplo, o compromisso 

assumido por essas entidades de que colocam os meios ao seu dispor. Essas entidades, por 

exemplo, a sociedade-mãe de um operador económico, devem respeitar as mesmas regras de 

elegibilidade e, em especial, a da nacionalidade, e preencher os mesmos critérios de seleção 

pertinentes que o operador económico. No que diz respeito aos critérios técnicos e profissionais, 

os operadores económicos só podem recorrer às capacidades de outras entidades se estas últimas 

forem realizar as obras ou serviços para os quais essas capacidades são exigidas. No que diz 

respeito aos critérios económicos e financeiros, as entidades a cujas capacidades o proponente 

recorre tornam-se solidariamente responsáveis pela execução do contrato. 

17.  Critérios de adjudicação 

A melhor relação preço-qualidade. 

 

PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO 

18.  Data-limite de receção das propostas 

A data-limite de receção das propostas é especificada no ponto 8 das instruções aos proponentes.     

19.  Formulário de propostas e informações a fornecer 

As propostas devem ser enviadas utilizando o formulário normalizado para os procedimentos por 

negociação concorrencial, cujo formato e instruções devem ser rigorosamente observadas. O 

formulário está disponível no seguinte endereço: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=B no ficheiro zip designado Processo de 

concurso simplificado. 

O pedido deve ser acompanhado de uma declaração sob compromisso de honra relativa aos 

critérios de exclusão e de seleção, utilizando o modelo disponível no seguinte endereço Internet: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A 

Não será considerada qualquer outra documentação (brochuras, cartas, etc.) enviada juntamente 

com o processo. 

20.  Modalidades de apresentação das propostas 

As propostas devem ser enviadas unicamente em português à autoridade contratante utilizando os 

meios especificados no ponto 8 das instruções aos proponentes. 

Não serão aceites propostas enviadas por quaisquer outros meios. 

Ao apresentar uma proposta, o proponente aceita receber a notificação do resultado do processo 

por via eletrónica. 

21. Alteração ou retirada das propostas 

Os proponentes podem alterar ou retirar as suas propostas através de uma notificação escrita, 

antes da data-limite de apresentação das propostas. Terminado este prazo, as propostas não podem 

ser alteradas. 

Essa notificação de alteração ou de retirada deve ser elaborada e apresentada em conformidade 

com o ponto 8 das Instruções aos proponentes. O envelope exterior (bem como o respetivo 

envelope interior) deve ostentar a menção «Alteração» ou «Retirada», consoante o caso. 

22.  Língua do procedimento 

Todas as comunicações por escrito no âmbito do presente concurso e contrato devem ser 

redigidas em português. 

23.  Base jurídica 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=B
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Regulamento (CE) n.º 236/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2014, 

que estabelece regras e procedimentos comuns para a execução dos instrumentos da União de 

financiamento da ação externa (RCE) e o Regulamento (UE) n. ° 233/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2014 , que cria um instrumento de financiamento da 

cooperação para o desenvolvimento para o período 2014-2020 

24. Informações adicionais 

Ver instruções aos requerentes.  

 


