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1. SERVIÇO PRETENDIDO 

  

Fornecimento de Viaturas. 

 

 QUANTIDADE: 02 Viaturas. 

 

1.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRETENDIDAS 

 Tipo: Dupla Cabine; 

 Tracção: 4X4; 

 Nº de portas: 04; 

 Nº de Lugares: 05; 

 Cilindrada (cm3): entre 2.000 a 3.200 cc; 

 Caixa de Velocidades: Manual de 6 velocidades; 

 Volante: a Direita. 

 

1.2 ACESSÓRIOS 

 Alarme; 

 Bola de Reboque; 

 Suspensão reforçada; 

 Lona; 

 Mata-boi. 

 

1.3 GARANTIA DAS VIATURAS  

No mínimo de 24 meses ou 50.000 Km o que ocorrer primeiro, contra defeitos de fabrico 

que possam surgir. 

1.4  LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 

Uma Viatura para ser entregue na cidade de Pemba e a outra para ser entregue na cidade de 

Quelimane.  

1.5 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Garantir a assistência técnica das Viaturas nas principais capitais em especial: Província de Cabo Delgado 

e Província da Zambézia. 
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1.6 ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

Durante o período que antecede a entrega/envio das propostas, o WWF MCO está à disposição dos 

fornecedores para esclarecimento de dúvidas aos concorrentes que deverá obedecer às seguintes 

regras:  

 

 A solicitação de esclarecimentos deve ser dirigida por email ao seguinte endereço electrónico:  

concursos@wwf.org.mz; 

 Caso as dúvidas persistam poderão ser realizadas reuniões de esclarecimentos presenciais e/ou 

por telefone, devendo sempre no fim ser formalizado por email.  

 As dúvidas colocadas devem-se restringir ao âmbito da (o) consulta/concurso, e sempre que 

possível devem ser reunidas as dúvidas e apresentadas em conjunto. 

 

1.7 FORMATO DAS PROPOSTAS 

Entrega em formato digital (suporte email), 

As propostas técnica e financeira devem ser enviadas em PDF no mesmo email, em anexos separados 

(uma proposta técnica e outra proposta financeira), para o seguinte endereço: 

concursos@wwf.org.mz 

1.8 ESTRUTURA DAS PROPOSTAS 

A proposta deverá ser obrigatoriamente redigida em Língua Portuguesa. 

1.9 CUSTOS INERENTES À ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Quaisquer custos incorridos pelo fornecedor no desenvolvimento e apresentação da resposta ao 

presente TdR são da sua exclusiva responsabilidade e não poderão, de forma alguma, ser imputados ao 

WWF MCO. 

1.10 LOCAL E LIMITE DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 

As propostas devem ser entregues até às 12:00horas de 30/08/2018, no endereço electrónico indicado 

no ponto 1.7.   

 

1.11 PRAZO DE VIGÊNCIA DAS PROPOSTAS 

Proposta deverá incluir necessariamente a indicação do prazo de validade com o mínimo de 60 dias, 

contudo, os preços contratados deverão permanecer fixos até ao término do contrato. 

1.12 CANCELAMENTO DO CONCURSO  

O WWF MCO reserva-se o direito de cancelar esta/e consulta/concurso, caso as propostas não estejam 

de acordo com os documentos descritos no presente documento e se as mesmas não correspondam às 

expectativas da Organização. 


