Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation

Convite à apresentação de candidaturas: Contrato para fornecimento de
Produtos de Higiene e Limpeza e Géneros Alimentícios para Escritório
Data de encerramento da oportunidade:
03 de NOVEMBRO de 2017

PEDIDO DE COTAÇÃO (RFQ) # 10/25/2017-2
EGPAF Mozambique
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÉNEROS ALIMENTICIOS
PARA ECRITÓRIO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 03 de NOVEMBRO de 2017
APLICABILIDADE: Somente fornecedores baseados em Moçambique – Cidades de Maputo, Xai-Xai e Nampula
serão considerados. Fornecedores fora deste país não serão considerados.
SUMÁRIO
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF), uma organização sem fins lucrativos, é a líder mundial na luta
para eliminar a AIDS pediatrica. 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
www.pedaids.org .

ESCOPO DE TRABALHO
A EGPAF Moçambique pretende celebrar Contratos para fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza e Géneros
Alimentícios para Escritório (BOCs). A Fundação emitira ordens de compra com Preço Fixo para o fornecedor que
ofereça a proposta com o Preço Mais Baixo, para os produtos e serviços listados abaixo. Este Contrato de
Fornecimento (BOC) será por um (1) ano, e renovável por períodos adicionais de um (1) ano mediante acordo entre
as partes.

Produto /Serviços

Especificacoes obrigatorias

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E
GÉNEROS ALIMENTICIOS

Lista, Quantidades e Especificações em Anexo

Validade Dos Produtos

6-12 Meses Minimo

Garantia Dos Produtos

6-12 Meses
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Produto

Mandatory/Required Specifications

Periodicidade da Entrega

A entrega dos produtos deverá ser realizada obedecendo aos seguintes
prazos:

- Em até 24 (vinte e quatro) horas, após confirmação da NE-Nota de
Encomenda ;
Entrega nos Escritórios da EGPAF, Maputo - Rua dos Sinais, 50/74; Xai-Xai
- Rua da Praia, Paragem Theba; Nampula – Rua de Nachingueia

REQUISITOS DE SUBMISSÃO
As propostas devem ser enviadas por e-mail para MozProcurementCommittee@pedaids.org , ou entregues em
envelope fechado até 03 Novembro de 2017 as 13:00 horas, nos escritórios da Fundação, localizados em:
Maputo - Rua dos Sinais, 50/74, Telefone 21488903/5;
Xai-Xai - Rua da Praia, Paragem Theba, Telefone 28226968;
Nampula – Rua de Nachingueia,92, Telefone 26215151,
E deve incluir o seguinte:
Cronograma de Preços: O preço será cotado em MZN (Meticais) e deverá ser entregue ao endereço de acima
mencionado com todos custos de transporte, taxas e direitos incluídos. O proponente deve propor preços unitários
para cada um dos itens listados na Lista de Produtos de Higiene e Limpeza e Géneros Alimentícios. 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.
Os fornecedores serão adjudicados em função da proximidade de cada escritório da EGPAF.
• Uma lista de pelo menos dois (2) contratos de fornecimento recentes ou Pedidos de Compra de natureza similar,
incluindo os nomes e endereços dos Compradores para verificação.
• Cópia de cada uma das seguintes:
o O Licença comercial válida (Alvará / Regime Simplificado)
o O Certificado de Registro de TIN / IVA
o O Certificado de Registro / Incorporação da Companhia (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 é o Preço Mais Baixo (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 reservase o direito de rejeitar todas as cotações, total ou parcialmente, entrar em negociações com qualquer parte, e / ou
adjudicar contratos múltiplos. Quaisquer excepções 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 seja executado.

ETHICAL BEHAVIOR
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,
os 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.
Aviso de Igualdade de Oportunidades. A Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation é uma Organização de
Igualdade de Oportunidades de Emprego e informa que todos os licitantes qualificados receberão a devida
consideração sem descriminação de raça, cor, religião, sexo ou origem nacional.
Localização:
Moçambique

Lista de Produtos de Higiene e Limpeza e Géneros Alimentícios
Ordem

1. Produtos de Higiene e Limpeza

Unidade de Medida

1

Rolo de Papel Higienico Duplo

Rolo

2

Rolo de Papel de cozinha Duplo

Rolo

3

Guardanapos de papel

100 Guardanapos por Pacote

4

Plastico de Lixo, rolo, Capacidade 20Lt

Rolo

5

Plastico de Lixo, rolo, Capacidade 50Lt

Rolo

6

Detergente para loiça, 750ml

Garrafa

7

Detergente para loiça, 500ml

Garrafa

8

Detergente multiuso, 750ml

Garrafa

9

Desinfectante para pia em Po 750g

Unidade

11

Detergente limpa vidros, 750ml

Garrafa

12

Detergente limpa pia, 750ml

Garrafa

14

Spray ambientador, 250 ml

Garrafa

15

Recarga Spray ambientador Automatico

Unidade

16

Maquina para Spray ambientador Automatico

Unidade

17

Spray insecticida, 500 ml

Unidade

18

Spray insecticida, 250 ml

Unidade

20

Ambientador em pedra

Unidade

21

Esponja de loiça

Unidade

22

Palha de Aco

Unidade

23

Sabao liquido para as maos 250ml

Garrafa

24

Sabao liquido para as maos 450ml

Garrafa

26

Spray de limpeza de moveis 250ml

Lata

27

Detergente em po para lavar roupa, 500g

Pacote

28

Detergente em po para lavar roupa, 1 kg

Pacote

29

Detergente em po para lavar roupa, 2 kg

Pacote

30

Liquido desinfectante lixivia, 750 ml

Garrafa

31

Liquido desinfectante lixivia, 1 Lt

Garrafa

32

Gel Pinho 500ml

Tigelas

33

Gel Pinho 1Lt

Tigelas

34

Spray lubrificante para as portas 100ml

Garrafa

35

Vassoura para interior

Unidade

36

Vassoura para exterior

Unidade

37

Vassoura para poeira, franja (Teia de Aranha)

Unidade

38

Ancinho

Unidade

39

Balde para mope industrial

Unidade

40

Rolo para Maquina de limpar as maos

Unidade

41

Pano de limpeza de loiça 30 x 30cm

Unidade

42

Esfregona de limpeza

Unidade

Preço Unidade

43

Mope de limpeza para Chao

Unidade

44

Mascara para po

Unidade

45

Detergente liquido multiuso, 900 ml

Garrafa

46

Recargas de ambientador

Unidade

47

Luvas de Limpeza S

Par

48

Luvas de Limpeza M

Par

49

Luvas de Limpeza L

Par

50

Espanador

Unidade

51

Escovas para Limpeza Interna de Viaturas

Unidade

52

Panos Para Limpeza de Chao

Unidade

53

Panos Para Limpeza de Viaturas

Unidade

54

Ambientadores para Viaturas Spray

Unidade

55

Ambientadores para Viaturas Fixo

Unidade

56

Pa

Unidade

Ordem

2. Géneros Alimentícios

Unidade de Medida

1

Acucar castanho, 1 kg

Unidade

2

Adocante , unidade

Pacotinhos

3

Folha de cha de limao, saquetas 250

Pacote

4

Folha de cha de limao, saquetas 500

Pacote

5

Folha de cha normal saquetas

Pacote

6

Café Chicoria em po, 250 gr

Garrafa

7

Café Chicoria em po, 500 gr

Garrafa

8

Descafeinado, 250 gr

Lata

9

café em po normal, 250 gr

Lata

10

café em po normal, 250 gr

Garrafa

11

Chocolate em po, 250 gr,

Lata

12

Chocolate em po, 500 gr,

Lata

13

Leite em po , 1 kg

Lata

14

Manteiga com Sal 500g

Barra

15

Manteiga com Sal 500g

Tigela

16

Chocolate em po, 300 gr

Lata

17

Capuccino, 500 gr

Pacote

18

Cha rooibos, saquetas

Pacote

19

Crème de Leite em po , 400 gr

Pacote

20

cha verde, saquetas

Pacote

Preço Unidade

