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OBRA DE EXECUÇÂO PARCIAL DE AMPLIAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESCOLARES - CANTINA 

E ANEXOS - Lote 1 e Lote 4. 

Escola Portuguesa de Moçambique 

Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM-CELP),  

Av. do Palmar, nº562, Maputo 
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1. Designação da empreitada 

A empreitada é designada por OBRA DE EXECUÇÂO PARCIAL DE AMPLIAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESCOLARES - CANTINA E ANEXOS - Lote 1 e 

Lote 4 - Escola Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

(EPM-CELP), Av. Palmar, nº562, Maputo  

2. Dono da obra e entidade adjudicante 

O dono da obra e entidade adjudicante é Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de 

Ensino e Língua Portuguesa (EPM-CELP), representada por Dina Maria Silva Horta Trigo 

de Mira, na qualidade de Diretora. 

3. Projetistas e fiscalização  

A conceção e coordenação geral do projeto é da responsabilidade de João Athayde e Melo, 

E.I. A fiscalização será definida posteriormente.  

4. Objeto da empreitada e fases de adjudicação 

O objeto da empreitada é a EXECUÇÂO PARCIAL DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESCOLARES - CANTINA E ANEXOS -– Lote 1 e 

Lote 4 - Escola Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

(EPM-CELP), Av. Palmar, nº562, Maputo  

Documentos do processo de concurso 

Os documentos constituintes deste processo de concurso são: 

1. Carta convite;  

2. Programa de concurso (presente documento); 

3. Minuta do contrato de empreitada; 

4. Caderno de encargos: 

 Memória Descritiva 

 Desenhos do Projeto 

 Mapas de Quantidades 

5. Visita ao local dos trabalhos 

Os concorrentes deverão inspecionar e verificar as condições e obstáculos existentes no 

local da execução da obra. As propostas devem contemplar, no seu preço, todos os 

encargos relativos a demolições de obstáculos, enterrados ou à vista, estabelecimento de 

tapumes, vedações, servidões, licenças e autorizações, sem prejuízo do disposto no 

Caderno de encargos. 
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6. Prazo para elaboração das propostas e local de entrega 

As propostas serão entregues na secretaria da EPM-CELP, até ao limite do prazo indicado 

na carta convite e no site da Escola. O concorrente será o único responsável pelos atrasos 

ou outras falhas que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer 

reclamação, caso a entrada dos documentos, nos nossos serviços de Secretaria, se verificar 

depois de esgotado o prazo limite estabelecido. 

7. Documentos que instruem as propostas e forma de apresentação das 

mesmas 

7.1  Documentos gerais 

a. Documentos e declarações do concorrente: cópias autenticadas dos Alvarás de 

Empreiteiro de Construção Civil, emitidos pela Comissão de Inscrição e 

Classificação de Empreiteiros de Construção Civil da República de Moçambique, 

das categorias e classes necessárias para o valor da proposta. 

b. Declaração do concorrente que a todo o tempo e solicitação se dispõe a 

comprovar devidamente: 

i. Denominação social, domicílio, número de pessoa colectiva, número fiscal, 

filiais, delegações ou empresas participadas que interessem à execução do 

Contrato de Empreitada, nomes dos titulares dos corpos de gerentes e de 

outras pessoas com poderes para obrigarem a comprovar devidamente; 

ii. Declaração sobre a situação da(s) Empresa(s), nomeadamente, sobre o 

cumprimento de obrigações sociais e de dívidas para com a Fazenda 

Nacional da República de Moçambique, nos últimos cinco anos; 

iii. Declaração que não existe qualquer impedimento ou limitação do exercício 

da actividade na República de Moçambique, que afecte ou possa vir a afectar 

o integral cumprimento do contrato de empreitada objecto deste concurso. 

7.2  Documentos técnicos 

a. Programa de trabalhos, respetiva memória e plano de mobilização, em 

conformidade com o adiante solicitado; 

b. Cronograma financeiro em conformidade com o adiante solicitado; 

c. Notas técnicas, memórias descritivas e justificativas, documentos técnicos, 

catálogos, especificações técnicas, marcas relativas a equipamentos ou materiais 

a empregar na obra, bem como outros elementos que sejam considerados de 

interesse para a avaliação da correspondência da proposta com o estabelecido 

pelo projeto; 

d. Relação de subempreiteiros e cópia dos respetivos alvarás, bem como o detalhe 

das partes de obra que se pretende por eles executadas. 
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7.3  Propostas de preço 

a. Propostas de preço e listas de quantidades e de preços unitários apresentados 

em conformidade com o adiante indicado nos itens 10 e 11. 

b. Avaliação de “Erros e Omissões”, em anexo à proposta de preço para a totalidade 

da empreitada, sendo o seu valor informativo e não incorporado no valor da 

referida proposta. 

7.4  Apresentação das propostas 

a. Os documentos referidos em cada um dos anteriores pontos 7.1, 7.2 e 7.3, devem 

ser encerrados em três envelopes individualmente fechados e lacrados, cada um 

deles, respetivamente designados por: 

 ALVARÁS E DECLARAÇÕES. 

 DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

 PROPOSTA DE PREÇO. 

b. De cada um dos três envelopes constarão igualmente as designações do 

concorrente e da empreitada. 

c. Estes três envelopes serão encerrados num outro envelope, igualmente lacrado, 

onde constará a designação do concorrente, da empreitada, do dono da obra e 

do local de entrega da proposta. 

d. Em caso de submissão de propostas variantes, deverão ser incluídas nos 

mesmos envelopes atrás citados, com o mesmo ordenamento da proposta, mas 

em dossiers separados, com indicação que se referem a proposta variante. 

8. Erros e omissões entre o projeto e respetivas medições 

O processo de “Erros e Omissões” dos projectos constará da correspondente quantificação 

e valorização dos respectivos trabalhos e será submetido pelo concorrente ao dono da obra 

em caderno autónomo da sua proposta para a totalidade da empreitada, valorizando os erros 

aos preços unitários da referida proposta e as omissões, quando de natureza diferente da já 

constante da “Lista de Quantidades e Preços Unitários” a novos preços, para verificação e 

correcções para mais ou a menos, de modo a serem contemplados no respectivo preço a 

acordar para o contrato. O valor do processo de “Erros e Omissões” será independente e 

informativo, não sendo considerado no preço do concorrente para a Empreitada Global, 

sendo, contudo, valorizado na apreciação da sua Proposta no âmbito definido em 16. 

9.  Estrutura da proposta de orçamento 

A proposta a ser apresentada deverá ser acompanhada de orçamento para a execução da 

empreitada de “OBRA DE EXECUÇÂO PARCIAL DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES ESCOLARES  - CANTINA E ANEXOS - Lote 1 e Lote 4 - Escola 

Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM-CELP), Av. 

do Palmar, nº562, Maputo” e estará em conformidade com a totalidade do Mapa de 
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Quantidades e demais elementos deste concurso, acompanhada do respetivo Mapa de 

Orçamento, sendo o prazo, processo de “Erros e Omissões” e demais elementos 

estabelecidos em conformidade; 

10.  Organização da proposta 

a. A proposta deverá ser assinada pelo concorrente ou seu representante, e sempre 

que seja assinada por representante, deverá juntar-se a procuração que confira a 

este último poder para o efeito. 

b. A proposta de preço deverá ser elaborada em conformidade com o modelo em 

anexo e em duplicado, redigida em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas 

ou palavras riscadas, sempre com o mesmo tipo de letra. A proposta de preço 

deverá ser acompanhada das listas de quantidades e dos preços unitários que 

lhe serviram de base, em triplicado. As listagens de quantidades e de preços 

unitários deverão ser igualmente entregues em formato digital, respeitando 

integralmente a estrutura e o software (Excel) dos Mapas de Quantidades e 

Preços apresentados a concurso. 

c. Não são permitidas quaisquer alterações de forma ou conteúdo ao articulado 

apresentado nos Mapas de Quantidades dos diversos projetos. 

11.  Faseamento de empreitadas 

Fase única - O adjudicatário terá à sua responsabilidade exclusiva todos os trabalhos 

e coordenação de todos os fornecimentos necessários à execução do objeto do seu 

contrato, em conformidade com o Caderno de Encargos, projeto de execução e 

demais documentos contratuais. 

12.  Regime da empreitada 

a. A empreitada deverá ser cotada em regime de série de preços. 

b. Os preços unitários apresentados devem incluir todos os custos com taxas, 

vistorias, impostos e licenças, autorizações e todos os encargos do concorrente 

para a completa execução dos trabalhos da empreitada.  

c. Os preços deverão ser cotados em Euros. 

13.  Programas de trabalhos e prazos das empreitadas 

a. É obrigatória a apresentação pelos concorrentes do programa de trabalhos da 

empreitada, que considere o cumprimento do prazo de construção previsto e 

nas condições do disposto no Caderno de Encargos. 

b. O programa de trabalhos será, obrigatoriamente, acompanhado de memória 

justificativa e descritiva do modo e processos de execução da obra. 

c. Em documento separado, mas conjuntamente com o programa de trabalhos, o 

concorrente terá de apresentar um plano de mobilização de meios.   
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d. Na eventualidade de apresentação de proposta variante, deverão ser entregues, 

obrigatoriamente, os correspondentes planos de trabalhos e de mobilização. 

14. Prazo de validade das propostas 

Decorridos 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega das propostas, cessa para os 

concorrentes que não tenham sido chamados para negociação com o dono da obra, a 

obrigação de manter as condições das respectivas propostas.  

15. Esclarecimento de dúvidas sobre os documentos de concurso 

Quaisquer dúvidas sobre os documentos apresentados a concurso, deverão ser 

apresentadas ao dono de obra até 10 (dez) dias úteis antes da data de entrega da proposta. 

As dúvidas serão colocadas por email, simultaneamente para os seguintes endereços: 

João Athayde e Melo, E.I 

email: joaoathayde@yahoo.com 

 

CC: EPM-CELP,  

email: zsimeonova@epmcelp.edu.mz 

 

Os esclarecimentos serão comunicados a todos os concorrentes, por via de email, no prazo 

de 3 dias úteis. 

16. Critérios de apreciação das propostas 

As propostas serão apreciadas com base na ponderação dos seguintes critérios: 

 Capacidade técnica para execução da obra;  

 Experiência comprovada na execução de trabalhos de natureza e dimensão 

semelhante aos que são objecto do presente concurso; 

 Programa de execução e data de conclusão dos trabalhos; 

 Preços e demais condições financeiras; 

17.  Esclarecimentos complementares após a entrega das propostas 

a. Durante a fase de apreciação das propostas, os concorrentes obrigam-se a 

prestar, relativamente à documentação que instrua as suas propostas, os 

esclarecimentos que o dono da obra considere necessários à avaliação da 

garantia de boa execução técnica dos trabalhos que se propõem realizar, das 

condições de prazos e preços, ou de quaisquer outras que se revistam de especial 

interesse.  

b. Sempre que, na fase de apreciação das propostas, o dono da obra o entenda, 

poderá exigir aos concorrentes, ou solicitar a outras entidades, antes de proceder 

à adjudicação, outros documentos e elementos de informação. 
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c. Os esclarecimentos solicitados, serão prestados no prazo que no seu pedido 

escrito for fixado, não sendo nunca inferior a 48 (quarenta e oito) horas. 

d. O não cumprimento dos prazos fixados pelo dono da obra, sem a apresentação 

de justificação antes deles expirados, poderá ser considerado como uma decisão 

de desistência do concurso, com todas as consequências daí decorrentes. 

 

ANEXO  -  Minuta das propostas de preço e de prazo 

mailto:info@epmcelp.edu.mz
http://www.epmcelp.edu.mz/


 
 

Escola Portuguesa de Moçambique - CELP 
Avª do Palmar, 562 | CP 2940 Maputo | Moçambique 

T: (+258) 21 481300 | F: (+258) 21 481343  
info@epmcelp.edu.mz | www.epmcelp.edu.mz                                                    

Pág. 8 de 8 

 

ANEXO 

Minuta da PROPOSTA DE PREÇO E DE PRAZO 

 

 

.................................. (indicar denominação ou firma e sede), depois de ter 

tomado inteiro conhecimento do objecto e âmbito do Processo de Concurso para 

a Empreitada de “OBRA DE EXECUÇÂO PARCIAL DE AMPLIAÇÃO REMODELAÇÃO 

DE INSTALAÇÕES ESCOLARES  - Cantina e Anexos - Lote 1 e Lote 4, Escola 

Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM-CELP), na 

Av. Palmar, nº562, em Maputo” e todas as condições estabelecidas nos respectivos 

Programa de Concurso e Caderno de Encargos, propõe-se executar  os trabalhos 

pelos seguintes valores: 

 

Todos os trabalhos descritos no Programa de Concurso – no regime de Série de 

Preços em euros………….(por extenso e por algarismos), conforme Lista de 

Quantidades e de Preços Unitários anexa a esta Proposta, com o Título - 

Orçamento. 

Declara concluir os trabalhos no prazo de  .......(por algarismos e por extenso) 

dias, contados a partir da data de Consignação. 

Declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 

execução do seu contrato, a tudo o que se encontra prescrito na legislação 

moçambicana em vigor. 

Mais declara sob compromisso de honra, a veracidade e o rigor das informações 

prestadas nesta proposta, e que se submete ao foro do Tribunal Moçambicano 

que for competente, com renúncia a qualquer outro. 

 

Local e Data  ____________________________ 

 

Assinatura      ____________________________ 
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