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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Organização  LIVANINGO  

Solicitação de  Montagem de Estufa 

Data de emissão  28/02/23 

Prazo de submissão de propostas  03/03/23 

Local de entrega dos materiais  Nampula (Maratane)   

Endereço electrónica livaningoong@gmail.com 

 

 

A. ESPECIFICAÇÕES DO CONCURSO 

 

1. PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 

O produto deve ser entregue no máximo até 15 dias de calendário, após a confirmação 

da contratação. 

 

2. LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO 

O produto solicitado deverá ser entregue na província de Nampula, no Centro de 

Reassentamento de Maratane.  

 

3. ELEGIBILIDADE DE FORNECEDORES 

Serão elegíveis todas empresas que tiverem certificação para fornecimento ou prestação de 

serviços, o qual solicitamos e que sejam moçambicanas.  

 

4. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

Devem ser entregues duas (2) propostas, sendo uma (1) narrativa para o email 

livaningoong@gmail.com e outra financeira para o email 

livaningo.concursos@gmail.com com identificação do concurso em causa: Fornecimento 

de Estufa, incluindo um sistema de rega gota a gota, usando painel solar e um furo de 

água, enviando auto emprego para o email: livaningoong@gmail.com .Quaisquer dúvidas 

ou questões relativas ao concurso poderão ser colocadas por e-mail, através dos mesmos 

endereços acima referidos, com menção do concurso no título do e-mail. 

 

5. CONTEÚDO DAS PROPOSTAS 
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As propostas devem incluir a informação abaixo listada, sob pena de exclusão da 

empresa do concurso: 

1. Uma proposta técnica com os detalhes dos itens solicitados  

2. Uma proposta financeira com valores unitários e total dos materiais solicitados, 

incluindo o valor liquido e o IVA aplicável. 

 

7. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO: 

● Disponibilidade imediata dos produtos solicitados;  

● Custo VS qualidade e; 

● Garantias dos produtos. 

 

8. ADJUDICAÇÃO 

Em caso de fraca aderência ao concurso, ou apresentação de candidaturas 

consideradas insuficientes, em particular para salvaguardar o cumprimento dos 

procedimentos internos da Organização, a Livaningo poderá unilateralmente decidir 

prorrogar o prazo de apresentação de propostas, por forma a garantir uma justa 

competição, e a possibilidade de contratar o serviço mais adequado aos interesses 

específicos do concurso em causa. 

Sempre que alguma prorrogação se mostrar necessária, os concorrentes serão 

devidamente comunicados, mantendo-se as propostas já apresentadas, a abertura de 

todas as propostas será feita na mesma ocasião, decorrido o período adicional 

indicado para a apresentação de propostas. 

A Livaningo pode adjudicar o serviço a um ou mais fornecedores, com base no preço 

de cada item. A Livaningo também se reserva ao direito de negociar com a(s) 

empresa(s) escolhida o valor final da adjudicação. 

O facto de uma empresa ter sido convidada a apresentar a sua cotação não a qualifica 

automaticamente para o fornecimento do material. A Livaningo não acarreta qualquer 

compromisso financeiro da Organização perante qualquer empresa convidada ou 

contactada.  

A Livaningo distancia-se de qualquer tipo de negociação não oficial, os contactos 

devem ser apenas para tirar dúvidas sobre o processo pelos meios referidos no 

presente documento.  
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B. ESPECIFICAÇÕES DOS BENS/ARTIGOS SOCILITADOS 

 

A Livaningo Organização Não-Governamental moçambicana pretende contratar no 

mercado nacional empresa habilitada a fornecer estufa, sistema de rega gota agota usando 

uma bomba a painel solar, e um furo de água abaixo listados: 

 

1. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS  

 

N/O Descrição Qtd 

01 Estufa 1 

02 Sistema de rega gota a gota  1 

03 Furo de água  1 

 

 

A estufa terá uma medida correspondente de 69 metros de comprimento e 22 metros de largura 

com uma estrutura de e postes, rede permeável contra Raios solares e água da chuva de 3M X 

50M,  

Uma Bomba de água a Energia Solar Fotovoltaica,  

Tanque de água de 5000L  

Furo de água de 10”. 

Sistema de rega gota a gota 12*56m 

                                                      Directora executiva 

Sheila Rafi 

 

________________________                    

Maputo 28 de Fevereiro de 2023
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