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TERMOS DE REFERÊNCIA 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GESTÃO DE 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA DE PORTAGEM 

 

DADOS DO CONCURSO 

Número do 

Concurso 
(CONCURSO Nº 47A001952/CE/15/2019) 

Instituição Fundo de Estradas - FP 

Objecto do 

Concurso 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA DE PORTAGEM 

Modalidade O concurso é realizado por: por Pacotes 

Modalidade do 

Concurso 
Concurso em Duas Etapas 

Critério de 

Avaliação e 

Decisão 

Avaliação com base no Critério Conjugado da Proposta Técnica: A 

Proposta deverá apresentar um mínimo de 55 Pontos para passar para a 

fase seguinte 

Concorrent 

estrangeiro 
O Concorrente estrangeiro É elegível para participação. 
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Apresentação da proposta 

 

▪  Para fins de solicitação de esclarecimentos, o endereço da Entidade 

Contratante é: 

Nome: Fundo de Estradas-FP 

Endereço: Av.Martires de Inhaminga nº 170, sobreja -Secretaria Geral  

Provincia: Maputo-Cidade  

Telefone: 21 305589 +258 823084990 

Fax número:  

Endereço electrónico/E-mail: ugea@fe.gov.mz 

  

  

▪  A Data Final Prevista para Entrega das Propostas Inicail é: 

Data:  6 de Setembro de 2019  

Hora: 15:30h  

  

  

O prazo para solicitação de esclarecimentos pelo Concorrente é:  

 

Data:30 de Agosto de 2019 

Hora: 15:30h  

  

  

 

Prazo de Resposta aos Pedidos de Esclarecimentos:  

Data:2 de Setembro de 2019 

Hora: 15:30h  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.Apresentação 
 

O Fundo de Estradas – Fundo Público (FE, FP) é uma instituição pública de âmbito nacional, 

dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tutelada pelo 

Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, e tem como objectivo principal o 

financiamento do desenvolvimento e conservação de infra-estruturas rodoviárias. 

1.2.Justificativa 
 

De modo a assegurar recursos financeiros para manutenção de estradas e pontes, foi estabelecida 

através do Decreto nº31/92, de 05 de Outubro, a cobrança de taxas de portagens na travessia das 

pontes, cujas taxas foram revistas pelo Decreto 39/2009 de 14 de Julho e revogado pelo Decreto 

64/2018, de 1 de Novembro, que actualiza os mecanismos de fixação e cobrança de taxas de 

portagem e estabelece novos postos de cobrança e as respectivas taxas. 

A complexidade do processo de cobrança das taxas e associada a abrangência nacional, urge a 

necessidade de modernizar o sistema de cobrança em vigor (manual), para um sistema electrónico 

integrado de cobrança de taxas. O actual sistema não permite o controlo efectivo dos pagamentos 

efectuados e dificulta a reconciliação das receitas arrecadadas com o volume de tráfego. Neste 

contexto, o FE, FP pretende implementar um sistema electrónico integrado de cobrança de taxas 

de portagem. 

 

2. OBJECTIVOS DOS SERVIÇOS 

Contratar uma empresa especializada no fornecimento, instalação e gestão de sistema electrónico 

integrado de cobrança de taxas de portagem. 

Os serviços referidos devem permitir a monitoria dos níveis de tráfego e arrecadação de receita de 

forma automática, assente nas tecnologias de informação, por forma a reduzir a intervenção 

humana e o risco associado. O referido sistema deve estar integrado ao posto de cobrança, 

Delegação do FE, FP e Sede do FE, FP, onde neste úultimo deverão estarão reflectidas todas as 

operações efectuadas em todas as portagens a nível nacional, para permitir o controlo do processo 

de arrecadação da receita, reconciliando as vendas com a receita colectada, volume de tráfego e a 
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classificação de veículos por tipo de classe, bem como aliviar de imediato qualquer embaraço ao 

tráfego originado por circunstâncias alheias ao funcionamento normal do sistema. 

Complementarmente, a empresa fornecedora e instaladora do sistema de cobrança, será 

responsável pelas operações de acompanhamento por um período de 2 (dois) anos. 

 

3. METODOLOGIA 

Considerando que cada uma das Portagens tem as suas especificidades em termos de localização 

e volume de tráfego, as soluções a adoptar serão diferenciadas tendo em conta o factor custo-

benefício, a funcionalidade e sustentabilidade do sistema. Assim o provedor deverá: 

i) Definir os requisitos funcionais e plataformas tecnológicas a adoptar em cada 

portagem, tendo em conta os parâmetros acima mencionados; 

ii) Efectuar o levantamento inicial das condições em cada portagem e as melhores opções 

tecnológicas por forma a alcançar os objectivos pretendidos; 

iii) Apresentar a proposta técnica e financeira em função das especificidades de cada posto 

de portagem; 

iv) Apresentar o plano de intervenção para cada posto de portagem; 

v) Desenhar o plano de manutenção preventiva e correctiva, a adoptar durante o período 

de gestão do sistema. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Com a instalação do sistema electrónico de classificação e cobrança de taxas de portagem, o FE, 

FP espera alcançar os seguintes resultados: 

i) Um sistema capaz de proceder a classificação e contagem automática das viaturas que 

atravessam os postos de cobrança, diferenciando os veículos de acordo com a sua 

classe; 

ii) Permitir a identificação de viaturas abrangidas pela tarifa especial (usuário frequente) 

concedida a residentes e transportadores semi-colectivos de passageiros, através do 

sistema de E-tags ou cartões pré-pago; 

iii)       Emissão de relatórios diários de vendas, por turno, cobrador, pista, ou outro tipo de 

filtros que permitam reconciliar a receita e o volume de tráfego; 

iv)       Reconhecimento ou leitura automática de matrículas; 

v)       Sistema de controlo electrónico apoiado no sistema integrado de CCTV; 

vi)       Acesso remoto à Portagem para captação de diversa informação da Portagem (Desktop, 

Laptop, Smartphones, etc); 

vii) O sistema deve ser auditável de uma forma independente; 
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viii) O sistema deve ser passível de actualização por forma a acompanhar o 

desenvolvimento das tecnologias de informação, bem como possibilitar a integração 

com outros sistemas electrónicos (Exemplo: Integração com sistemas bancários); 

ix) O sistema deve ser dotado de segurança de modo a permitir a identificação de prováveis 

sabotagem 

x) O Sistema deve ser provido de fonte de energia alternativa com uma autonomia com 

tempo aceitável para evitar paragens em caso de corte de energia (pode se melhorar a 

redacção) 

 

5. QUALIFICAÇÕESE EXPERIÊNCIA  

Os Serviços devem ser prestados por uma Empresa com experiência comprovada na área de 

telemática/informática aplicada a praças de portagem e deverá disponibilizar profissionais, com os 

seguintes perfis:  

5.1.Líder da equipa – Analista Sénior de Sistemas Informáticos 

• Licenciatura em informática ou área afim; 

• Experiência mínima de 5 (cinco) anos; 

• Ter liderado trabalhos similares em particular em África; 

• Experiência comprovada na implantação e gestão de sistemas electrónicos de cobrança; 

• Excelentes conhecimentos de redes, instalações, e sobretudo configurações; 

• Conhecimento da língua Portuguesa será uma vantagem; 

 

5.2.Técnicos de Suporte e Manutenção de Equipamentos 

5.2.1. Técnico Sénior de informática 

• Licenciatura em informática ou área afim; 

• Experiência mínima de 3 anos; 

• Experiência comprovada na implantação e gestão de sistemas electrónicos de cobrança; 

• Excelentes conhecimentosde redes, instalações, e sobretudo configurações; 

• Domínio de Sistemas Operativos (instalação e configuração); 

• Conhecimento da língua Portuguesa será uma vantagem; 

5.2.2. Técnico de informática 

• Ter no mínimo o nível médiona área informática com experiência comprovada; 

• Experiência mínima de 3 anos; 

• Excelentes conhecimentos de redes, instalações, e sobretudo configurações; 

• Experiência comprovada na reparação e manutenção de computadores portáteis e fixos; 

• Domínio de Sistemas Operativos (instalação e configuração); 

• Conhecimento da língua Portuguesa será uma vantagem; 



 

7 
TdR–Fornecimento e Instalação de Sistemas Electrónicos de Cobrança de Portagem - 2019 

 

6. DURAÇÃO DOS SERVIÇOS E REMUNERAÇÃO 

i) Duração dos Serviços - 90 dias após o Visto do Contracto pelo Tribunal Administrativo para o 

fornecimento, e montagem de equipamentos e 24 meses para operações de acompanhamento; 

ii) A remuneração será determinada na base do valor do contrato, e os pagamentos serão feitos 

mediante entrega de relatórios mensais de- progresso após a aprovação do Fundo de Estradas.  

Os custos reembolsáveis devem incluir, se forem aplicáveis: 

• Custos com passagens aéreas; 

• Custos de transporte para o trabalho de campo, transporte aéreo e terrestre; 

• Custos de alimentação e alojamento durante o período do trabalho de campo; 

• Outros custos reembolsáveis. 

 

7. ASPECTOS RELEVANTES 

7.1. Padrões Profissionais 

Os serviços devem ser realizados de acordo com os princípios e padrões de práticas profissionais 

geralmente aceites nas áreas de informática/telemática. O âmbito do trabalho do Concorrente cobre  

todas as actividades necessárias para a prossecução dos objectivos estabelecidos nestes termos de 

referência, observandoas boas práticas e os princípios acima mencionados, independentemente de 

uma actividade específica ser ou não mencionada nestes TdR. 

 

7.2. Apoio Logístico 

O Fundo de Estradas nomeará um técnico de ligação para quem todas as questões relativas à 

informação, orientação e assistência devem ser endereçadas. Toda a assistência razoável deve ser 

fornecida, incluindo a ligação com as delegações provinciais, municípios e administrações 

distritais ou outras instituições governamentais conforme necessário. 

 

7.3. Impostos e Taxas 

A firma contratada é obrigada a cumprir com as obrigações fiscais e outras previstas na Legislação 

Fiscal de Moçambique, devendo ser identificados e detalhados no contrato. 

 

 

 

7.4. Exclusividade/Confidencialidade 

O Concorrente deve manter registos do trabalho realizado, bem como os respectivos resultados. 

Os registos devem ser utilizados exclusivamente para os propósitos previstos no âmbito destes 

serviços, devendo manter a sua confidencialidade. 
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS PRAÇAS DE PORTAGEM 

 

A tecnologia a ser instalada deve consistir em quatro fases: 

• Detecção. 

• Identificação. 

• Comunicação. 

• Classificação. 

 

8.1. Breve Esquema do Processo de Cobrança 

 

 

a) Ponto de Cobrança 

Compreende todo equipamento instalado num determinado ponto da via, e utilizado na recolha 

dos dados das passagens dos veículos pela portagem; 
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Cada ponto de cobrança, é constituído pelos seguintes subsistemas funcionais: 

• Subsistema de Detecção e classificação dos veículos, constituído pelos dispositivos de 

classificação automática (bandas magnéticas instaladas no pavimento ou scanners 

transversais/verticais); 

• Subsistema de Cobrança Electrónica de Portagens (recolha de informação que gera os 

dados de tráfego). 

• Subsistema de Vídeo Tolling, composto por unidades de registo do veículo(câmaras 

frontais, traseiras e contexto geral). 

 

b) Sistema de Back-office ou estruturas de apoio à portagem 

Que fornece o suporte às diferentes funções operacionais e comerciais associadas à 

operacionalização do processo de cobrança. O BackOffice inclui: 

• Back-Office Operacional, denominada sala de controlo, que recebe as transacções da via, 

valida, analisa as discrepâncias e consolida todas informações que são posteriormente 

enviadas para o Back-Office Comercial. 

• Back-Office Comercial, tem como objectivo assegurar a correcta cobrança das taxas de 

portagem relativas às transacções de negócio recebidas do Back-Office Operacional e tem 

os seguintes módulos funcionais: 

i) Facturação; 

ii) Cobrança e registo de pagamentos; 

iii) Gestão de clientes (Usuários frequentes); 

iv) Gestão de cobranças coercivas; 

v) Etc... 

 

c) Relatórios 

O sistema deve gerar relatórios de gestão que permitam reconciliar a receita com o volume de 

tráfego, e produzir outras informações fundamentais para gestão e monitoramento da Portagem. 

 

8.2. Equipamentos básicos a ser instalados 

a) Servidores 

os servidores devem permitir o suporte de aplicações de arrecadação da receita, classificação e 

contagem de tráfego, reconhecimento de matrículas e armazenamento de vídeo e imagem, com a 

capacidade mínima de 1TB, por forma a armazenar informações e por um período mínimo de 6 

meses, devendo preencher os seguintes requisitos: 
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• Suporte de Software para produção de relatórios sobre cobranças; 

• Software de reconhecimento de matrículas, classificação e contagem do tráfego; 

• Sistema de CCTV; 

• Acesso e supervisão remota da Portagem; 

• Outras Licenças de Software de optimização do sistema; 

 

 

b) Cabine da Portagem 

• Colocação de equipamento específico de cobrança e terminais de pagamento, com 

gavetas; 

• Colocação de impressoras térmicas de tickets; 

• Colocação de películas de protecção contra a exposição do sol; 

• Colocação de botões de pânico; 

• Intercomunicadores de e para cabine/sala de controle/back-office; 

• Terminais para pagamentos eTag; 

• POS para cartões bancários. 

 

c) Rodovia 

• Colocação de painéis LED para indicação de pagamentos e classes; 

• Montagem de cancelas automáticas; 

• Colocação de sensores de detecção e classificação de viaturas; 

• Sinaléticas e semáforos de via. 

 

d) Videovigilância 

• CâmarasCCTV para controlo de recepção de pagamentos no interior das cabines; 

• CâmarasInfravermelho, para reconhecimento de matrículas na entrada e saída da 

portagem; 

• Câmara de vídeo de 360º de cobertura de alta resolução, com função noite & dia, 

para visionamento global da portagem; 

• Câmaras para sala decontrole, servidor, gerador e outros equipamentos importantes; 

• Câmaras para sala de controle; 

 

e) Outros 

• Termostato para monitorização de temperatura ambiente e geração de alarme; 

• Kit de Monitorização de UPS via rede Ethernet por protocolo STNP; 

• Caixas em madeira e armação de ferro para secretárias de portagem, com porta e 

fechadura de segurança para alojamento do PC dos terminais de pagamento; 
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• Geradores de grande capacidade para acautelar cortes de corrente eléctrica; 

• Impressoras de cartões pré-pagos para usuários frequentes; 

 

 

f) BackOffice ou sala de Controlo 

• Tela para monitoramento global das portagens; 

• Intercomunicadores; 

• Outro equipamento necessário que permita a comunicação de e para cabine; 

• Equipamento que permita o acesso remoto às informações da portagem a partir 

dos escritórios das Delegações do FE, ou a partir do FE-Sede; 

 

8.3. Da Proposta Técnica Inicial 

 

A proposta deve ser redigida em língua oficial: Português 

As especificações técnicas devem ser redigidas de forma clara para que se possa produzir mapas 

de quantidades que servirão de base de uniformização das propostas; 

O catalogo de bens essenciais para o funcionamento do sistema, deverão constar de anexo. 
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As visitas aos postos de cobrança deverão ser efectuadas de acordo com o cronograma abaixo 

descriminado: 

Programa de Visita às Portagens  

Partida 
Portagem (local de 

visita) 
data de Visita horas 

   

Delegação FE Gaza, Av. Samora Machel nº 1029,  Xai-
Xai; Tel 28222336 

Guijá 
12/08/2019 

11-12h 

Xai-Xai 15-16h 

Delegação de FE Zambézia, Rua da Resistência nº 1075; 
Tel.: 24217449 

Armando Guebuza 15/08/2019 11-12h 

Lugela 16/08/2019 11-12h 

Licungo 16/08/2019 15-16h 

Delegação de FE Maputo, Rua Major Curado nº 380, 
Matola; tel.: 21724672 Moamba 20/08/2019 10-11h 

Delegação de FE Nampula, Av. 25 de Setembro, nº 80; 
Tel.: 26215583 

Ilha de Moçambique 23/08/2019 11-12h 

Ligonha 22/08/2019 11-12h 

Lurio 24/08/2019 11-12h 

Delegação FE Inhambane, Av. Da Independência, 
Inhambane; Tel.: 29320517 Save 27/08/2019 11-12h 

Delegação de FE Manica, N6 bairro centro Hípico, Cidade 
de Chimoio; 25123918 

Lucite 30/08/2019 13-14h 

Púngòe  31/08/2019 11-12h 

 

Nota: é obrigatório que o concorrente visite pelo menos três postos de cobrança onde se pretende 

instalar o Sistema. Nas datas referenciadas, as visitas far-se-ão acompanhadas por um por técnicos 

do Fundo de Estradas para a interacção com os concorrentes. Em caso de indisponibilidade, o 

concorrente pode deslocar-se ao local, para efeito deverá passar pelas delegações respectivas para 

apresentação da guia. O comprovativo da visita feita em calendário diferente do proposto, deverá 

ser anexada à proposta do concorrente. 

 

O Mapa de Quantidade deve ser apresentado com a seguinte estrutura: 
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9. MAPA DE QUANTIDADE INICIAL 

Centro de Instalação Equipamentos necessários Especificações Quantidades Preço 

          

FE Sede e Centros de 

Controlo de Tráfego   

(O Proponente deverá 

sugerir e justificar a 

quantidade de Centros 

de controlo) 

Servidores Centrais       

Servidor de Aferição       

Servidor de Relatórios        

Servidor de Videowall       

Servidor da Matriz de Video       

Sistema Backup       

Sala de Controlo       

Computadores de mesa       

Software de integração (Software de Base Software 

Gestão Tráfego) 
      

Licenças       

Outros       
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Centro de Instalação Equipamentos necessarios Especificações Quantidades Preço 

          

Guijá 

Cabine da Portagem  
      

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador 

Comunicações, Equipamentos Terminais)       

Outros       

Xai-Xai 

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador 

Comunicações, Equipamentos Terminais)       

Outros       

Armando Guebuza 

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador 

Comunicações, Equipamentos Terminais)       

Outros       
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Centro de Instalação Equipamentos necessarios Especificações Quantidades Preço 

          

Lugela 

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador Comunicações, 

Equipamentos Terminais)       

Outros       

Licungo 

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador Comunicações, 

Equipamentos Terminais)       

Outros       

Moamba 

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador Comunicações, 

Equipamentos Terminais)       

Outros       
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Centro de Instalação Equipamentos necessarios Especificações Quantidades Preço 

          

Ilha de Moçambique 

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador Comunicações, 

Equipamentos Terminais)       

Outros       

Ligonha 

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador Comunicações, 

Equipamentos Terminais)       

Outros       

Lurio 

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador Comunicações, 

Equipamentos Terminais)       

Outros       
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Centro de Instalação Equipamentos necessarios Especificações Quantidades Preço 

          

Save 

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador Comunicações, 

Equipamentos Terminais)       

Outros       

Lucite 

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador Comunicações, 

Equipamentos Terminais)       

Outros       

Púngòe  

Cabine da Portagem        

Rodovia (sençores de detenção e classificação de veículos)       

Videovigilância (Matriz; Monitores, Videowall, Gravadores)       

BackOfficeou sala de Controlo (Nó Integrador Comunicações, 

Equipamentos Terminais)       

Outros       
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9. Classificação das Propostas Iniciais: Critério Conjugado  

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTA 
Ponderação 

Máxima Aceite Desclas. Pontuação 

Analista Sénior de Sistemas Informáticos (mínimo 1 técnico, de preferência líder de equipa) 
1 Técnico 

1 

Técnico 0 Técnico 5.5 

Licenciatura em engenharia informática ou área afim    0.5 

Experiência comprovada mínima de 5 (cinco) anos    5 

Técnico Sénior de informática (mínimo de 3 Técnicos) 
3 

Técnicos 

2 

Técnicos 1 Técnico 3 

Experiência comprovada ao objecto de contratação de pelo menos 5 anos    1.5 

Formação superior (licenciatura em áreas afins)    1.5 
     

Técnico de informática (mínimo 5 Técnicos) 
5 

Técnicos 

3 

técnicos 2 técnicos 22.5 

Formação comprovada ao objecto de contratação (mínimo nível médio)    2.5 

Experiencia mínima de 3 Anos    20 
     

Experiência mínima da Firma em Actividades similares 6 ou mais 4 Anos 3 Anos 20 
     

Metodologia da Proposta    29 

Apresentação    10 

Sugestões    9 

Mapa de quantidades     10 
     

Funcionamento e produtividade do equipamento a ser fornecido    10 

Capacidade da empresa em operar com fundos Próprios    10 
     

    100 
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10. Documentos de Elegibilidade 

 

10.1. Concorrente Nacional 

a) Certidão emitida por pessoa de direito público ou privado, comprovativa do registo 

ou inscrição em actividade profissional compatível com o objecto da contratação; 

b) Declaração do concorrente comprovativa das instalações e equipamentos 

adequados e disponíveis para a execução do objecto da contratação, com indicação 

de todos os dados necessários à sua verificação; 

c) Cartas abonatórias emitida por pessoa de direito público ou privado comprovativa 

de que o concorrente adquiriu experiência em actividades com características 

técnicas similares às do objecto da contratação, com indicação dos dados 

necessários à sua verificação; 

d) Declaração do concorrente comprovativa da equipa profissional e técnica 

disponível para execução do objecto da contratação, acompanhada dos respec-tivos 

currículos; 

e) Certidão válida de quitação emitida pela Administração Fiscal;  

f) Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo sistema nacional de 

segurança social; 

g) Documento válido emitido pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove que 

a empresa presta informação regular, nos termos da legislação estatística vigente; 

h) Declaração emitida pela Unidade Funcional e Supervisora das Aquisições (UFSA) 

 

10.2. Concorrente Estrangeiro 
 

O Concorrente Estrangeiro deve apresentar documentos equivalentes aos exigidos à concorrentes 

nacionais, com excepção dos enunciados nas alíneas g e h. 

O Concorrente Estrangeiro, deve ainda: 

a) Ter procurador residente e domiciliado no País ou representante do concorrente no 

País, com poderes para receber notificação, intimação e responder administrativa e 
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judicialmente pelos seus actos, juntando o instrumento de mandato ou equivalente com 

os documentos determinados no presente Regulamento; 

b) Comprovar a sua Qualificação Jurídica, Económico- -Financeira, Técnica e 

Regularidade Fiscal no país de origem; 

c) Comprovar a inexistência de pedidos de falência ou apresentar concordata ou 

documento equivalente no País de origem; e 

d) Proceder à entrega dos documentos escritos em língua portuguesa. 

 

10.3. Consórcios 

 

O Concorrente que apresente proposta sob a forma de Consórcio, deve atender ao seguinte: 

a) Comprovar a qualificação jurídica, qualificação económico-financeira, qualificação 

técnica e regularidade fiscal, de cada um dos seus membros, conforme 10.1 E 10.2; 

b) Apresentar o documento de constituição do Consórcio ou o respectivo projecto, 

acompanhado de declaração assumindo o compromisso de constituição caso vença o 

concurso. 

 

Do documento de constituição do consórcio ou do Projecto deve imperativamente constar: 

a) Nome e qualificação de cada membro integrante e indicação da participação de cada um 

deles; 

b) Indicação do membro representante do consórcio perante a Entidade Contratante, com 

poderes para assumir obrigações e para receber citação e intimação em nome de todos os 

membros integrantes do consórcio, durante o concurso e durante a execução do contrato, 

no caso de vencedor; e 

c) Assumpção de responsabilidade solidária dos membros integrantes do consórcio por todas 

as obrigações e actos do Consórcio; 

d) O prazo de duração do Consórcio deverá, no mínimo, coincidir com o prazo de execução 

do Contrato, incluindo o período de garantia. 

e) Os Concorrentes integrantes do Consórcio não podem participar, no mesmo concurso, 

isoladamente nem integrando outro Consórcio. 

f) O documento de consórcio ou o projecto de constituição do consórcio, conforme o caso, 

deverá ser assinado por todos os signatários legalmente autorizados de todas as partes. 

 

 


