PEDIDO DE COTAÇÃO (RFQ) # 1729358
EGPAF Mozambique

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALUGUER DE VIATURAS
PRAZO LIMITE PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS: 02/06/2017
Aplicabilidade: Serão considerados apenas os fornecedores estabelecidos em Moçambique.
Fornecedores fora deste país não serão considerados.
SUMARIO
Elizabeth Glaser pediátrica AIDS Foundation (EGPAF), uma organização sem fins lucrativos, é o líder
mundial na luta para eliminar a pediatria AIDS. Nossa missão é prevenir a infecção pediátrica pelo HIV
e eliminar a AIDS pediátrica através de programas de pesquisa, advocacia e prevenção e tratamento.
Para obter mais informações, visite http://www.pedaids.org
ESCOPO DE TRABALHO
A EGPAF Moçambique pretende celebrar Contratos para fornecimento de serviços de aluguer de
viaturas (BOCs). A Fundação emitirá Ordens de Compra de Preço Fixo para o fornecedor oferecendo
a proposta Tecnicamente Aceitável com o Preço Mais Baixo para os serviços listados abaixo. Este
contrato (BOC) será por um (1) ano, e renovável por períodos adicionais de um (1) ano mediante
acordo entre as partes.
Mandatorio/Especificações Requeridas
Tipo de Veiculo
Viatura, dupla cabine, 5 lugares ou similar
Combustivel
diesel
KM gratuito diario 150 Km
Seguros
Cobertura total/ cobertura requerida pela lei
Fornecedores devem providenciar preço para as especificações requeridas
para os aspectos abaixo citados:
1. Preço por Km extra
2. Custo diario do aluguer ( sem motorista)
3. Custo diario do aluguer com motorista a tempo inteiro (incluindo ajudas
de custo e acomodação)

REQUISITOS DE SUBMISSÃO
As propostas devem ser enviadas por e‐mail para o MozProcurementCommittee@pedaids.org , ou
entregues no escritório da Fundação localizado na Rua dos Sinais nº 50/74, Bairro Polana Cimento "A",
Ponta Vermelha, Maputo, até 02/06/2017 , E deve incluir o seguinte:
1) Cronograma de Preços: O preço será cotado em Mtn e incluido de todos custos no endereço

de submissão listado acima. Os preços apresentados pelo Licitante serão firmes e fixos
durante o cumprimento do Pedido de Compra pelo Licitante e não sujeitos a variação. Ao
apresentar uma cotação de preços, os licitantes devem incluir uma confirmação de que todas
as especificações listadas acima serão atendidas ou excedidas.
2) Uma lista de pelo menos dois (2) Contratos recentes de Fornecimento similar ou Pedidos de

Compra de natureza similar, incluindo os nomes e endereços dos Compradores para
verificação
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3) Copia dos documentos seguintes:





Licença valida ‐ Alvara
Registo do NUIT
Registo da empresa/Boletim da Republica

O não fornecimento de qualquer dos Requisitos de Submissão acima pode desqualificar o candidato
da seleção final.
INFORMAÇÃO ADICIONAL
A Fundação aceitará a cotação do fornecedor qualificado que sera o Preço mais baixo Tecnicamente
Aceitável (ou seja, o fornecedor fornece o preço mais baixo que fornece bens / serviços que atendam
todas as especificações mínimas exigidas listadas no escopo do trabalho). Esta RFQ não é uma oferta
para entrar em acordo com qualquer parte, mas sim um pedido para receber cotações de pessoas
interessadas em fornecer os bens ou serviços descritos neste RFQ. Tais cotações serão consideradas
e tratadas pela Fundação como ofertas para celebrar um acordo. A Fundação reserva‐se o direito de
rejeitar todas as cotações, total ou parcialmente, entrar em negociações com qualquer parte, e / ou
adjudicar contratos múltiplos. Quaisquer exceções aos requisitos ou termos da RFQ devem ser
anotadas na cotação. A Fundação reserva‐se o direito de considerar que as excepções à RFQ não são
adequadas.
A Fundação não será obrigada ao pagamento de quaisquer somas a qualquer destinatário deste RFQ
até e salvo um contrato escrito entre as partes é executado.

COMPORTAMENTO ETICO
O EGPAF envidará todos os esforços para assegurar que os fundos disponibilizados ao abrigo do
presente concurso não forneçam apoio ou recursos directos ou indirectos a organizações e indivíduos
associados ao terrorismo, promovam ou advoguem a legalização ou a prática da prostituição ou do
tráfico sexual e assistência aos narcotraficantes. Se, no decorrer deste concurso, a EGPAF descobrir
qualquer ligação com qualquer organização ou indivíduo associado a qualquer um ou a todos estes,
serão excluídos ou desqualificados do processo de concurso.
Como um valor fundamental para ajudar a alcançar nossa missão, a Fundação abraça uma cultura de
honestidade, integridade e práticas de negócios éticas e espera que seus parceiros de negócios façam
o mesmo. Especificamente, nossos processos de aquisição são justos e abertos e permitem a todos os
fornecedores / consultores oportunidades iguais de conquistar nossos negócios. Não toleraremos
fraude ou corrupção, incluindo propinas, subornos, relações familiares não fechadas ou relações
pessoais estreitas entre fornecedores e funcionários da Fundação, ou outras práticas antiéticas. Se
você tiver um comportamento suspeito por um funcionário da Fundação, entre em contato com nossa
equipe de Investigação de Fraudes em fraud@pedaids.org ou na Linha Direta de Ética da Fundação
em www.reportlineweb.com/PedAids/ . Qualquer fornecedor / consultor que tentar engajar‐se em
práticas corruptas com a Fundação terá sua proposta desclassificada e não será solicitada para
trabalhos futuros
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Igualdade de Oportunidade. A Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation é uma Organização de

Igualdade de Oportunidades de Emprego e representa que todos os licitantes qualificados receberão
consideração sem descriminação de raça, cor, religião, sexo ou origem nacional.
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