DOCUMENTO ÚNICO DOS REQUISITOS

Todas as informações solicitadas devem ser inseridas pelo operador económico, excepto
quando expressamente indicado
PARTE I
INFORMAÇÃO SOBRE O PROCEDIMENTO DO CONCURSO E ENTIDADE
ADJUDICANTE
Identidade da Entidade Adjudicante

Resposta:

Nome:

Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento Gabinete de Maputo
Concurso público aberto para identificação e análise de
oportunidade de investimento em Moçambique
CIG 7803847245

Título ou breve descrição do contrato
CIG

PARTE II: INFORMAÇÃO SOBRE O OPERADOR ECONÔMICO
A. Dados de identificação do
operador económico
Denominação:
Número de identificação nacional, se
necessário (código de imposto, número
de IVA, registro ...)
Endereço postal:
Pessoa de contacto:
Telefone:
PEC o e-mail:
(sito web) (se existir):

Resposta:
[………]
[………]
[………]
[………]
[………]
[………]
[………]

B. Qualquer representante do
Resposta:
operador económico:
Nome completo
[………]
Data e local de nascimento
[………]
Posição / título para agir:
[………]
Endereço postal:
[………]
Telefone:
[………]
E-mail:
[………]
Se necessário, forneça detalhes sobre a
[………]
representação (forma, intenção,
propósito):
PARTE III: RAZÕES DE EXCLUSÃO
A: Razões para exclusão relacionadas a condenações penais
Excluem-se da participação na selecção aqueles que foram condenados, com uma sentença
criminal final, na Itália ou no país onde o contrato é realizado, por uma ou mais das seguintes
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razões: (1) participação em uma organização criminosa; (2) corrupção; (3) fraude; (4)
infracções terroristas ou crimes relacionados com actividades terroristas; (5) branqueamento de
capitais ou financiamento do terrorismo; (6) trabalho infantil e outras formas de tráfico de seres
humanos; (7) qualquer outro crime que resulte na incapacidade de negociar com a
administração pública. As situações relevantes para a exclusão são aquelas previstas pela lei
italiana, bem como:
- nos Estados-Membros da União Europeia, as situações indicadas nos regulamentos internos
que transpuseram o artigo 57.º da Directiva 2014/24 / UE;
- em países não pertencentes à UE, situações equivalentes previstas pelo direito penal local.
A. Fundamentos relacionados com condenações
penais
1) O operador económico ou um membro dos seus
órgãos de administração ou fiscalização ou alguém
com poderes económicos, de representação, decisão
ou controlo foi condenado por uma das razões
acima mencionadas, com uma decisão final, não
mais de cinco anos atrás ou num período de
exclusão estabelecido na sentença ainda aplicável?
2) Em caso afirmativo, indique (repetindo onde
necessários):
a) a data da sentença, quais pontos entre os
relatados de 1 a 7 e os motivos da condenação;
b) dados de identificação de pessoas condenadas;
c) duração do período de exclusão estabelecido pela
sentença de condenação.

Resposta:

3) Em caso de condenação, que medidas foram
tomadas pelo operador económico para comprovar
sua confiabilidade (self-cleaning)?

[Indicar medidas tomadas]

[ ] Sim [ ] Não

a) Data: [………],Duração da sentença: [………]
Motivos: [………]
b) [………]
c) duração do período de exclusão [………]

B: Razões de exclusão relacionadas com o pagamento de impostos ou contribuições para a
segurança social
B. Pagamento de impostos, taxas ou
contribuições
1) O operador económico cumpriu todas as
obrigações relativas ao pagamento de impostos,
contribuições para a segurança social ou impostos,
no país em que está estabelecido, na Itália e no país
onde o contrato está a ser executado?
2)Se não, indique:
a) o Estado onde ocorreu a não conformidade;
b) o montante;
c) como foi estabelecida a não conformidade;
d) medidas tomadas para remediá-lo;
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Resposta:
[ ] Sim[ ] Não

a) [………]
b) [………]
c) [………]
d) [………]

C: Razões para exclusão relacionadas com insolvência, conflito de interesses ou
profissionais
C. Informação sobre quaisquer situações de insolvência, conflito de
interesses ou ofensas profissionais
1) O operador económico violou, no melhor de seu conhecimento, as obrigações de
saúde e segurança no trabalho, de direito ambiental, social e de trabalho?
2) O operador económico encontra-se numa das seguintes situações ou está sujeito a
um procedimento para verificar uma das seguintes situações:
a) falência, processo de insolvência, liquidação, acordo prévio com credores,
administração controlada ou outra situação semelhante?
b) cessou suas actividades?
3) O operador económico foi culpado de grave negligência profissional?
4) O operador económico assinou acordos com outros operadores económicos para
distorcer a concorrência?
5) O operador económico tem conhecimento de algum conflito de interesses
relacionado com a sua participação no procedimento de contratação?
6) O operador económico ou uma empresa aliada aconselhou a Entidade Adjudicante
ou participou de alguma forma na preparação do procedimento de adjudicação?
7) O operador económico já experimentou a rescisão antecipada de um concurso
público anterior ou ele já foi condenado a pagar uma indemnização ou outras
penalidades em relação a um concurso público anterior?
8) O operador económico:
a) ele foi seriamente culpado de falsas declarações ao fornecer as informações
necessárias para verificar a ausência de motivos para a exclusão ou o cumprimento
dos critérios de selecção?
b) escondeu essa informação?
c) foi capaz de transmitir sem demora os documentos adicionais solicitados por uma
Entidade Adjudicante?
d) tenha tentado influenciar indevidamente o processo decisório de uma Entidade
Adjudicante, não ter tentado obter informações confidenciais que possam lhe conferir
vantagens indevidas no procedimento de licitação, nem fornecer informações
enganosas que possam ter uma influência significativa sobre as decisões relativas ao
processo do contrato?
9) No caso de uma resposta afirmativa a qualquer uma das perguntas nesta seção C,
indique as situações que ocorreram e que medidas o operador económico tomou para
demonstrar sua confiança (self-cleaning)

ofensas
Resposta:
[ ] Sim [ ] Não

a) [ ] Sim[ ]Não
b) [ ] Sim[ ] Não
[ ] Sim [ ] Não
[ ] Sim [ ] Não
[ ] Sim[ ] Não
[ ] Sim[ ] Não
[ ] Sim[ ] Não

a) [ ] Sim[ ]Não
b) [ ] Sim[ ] Não
c) [ ] Sim[ ] Não
d) [ ] Sim[ ] Não

[Indicar
medidas
adoptadas]

D: Motivos de exclusão previstas pela legislação italiana e situações equivalentes previstas
pela lei do país em que o contrato é executado
D. Razões para a exclusão ao abrigo da lei italiana
O operador económico está em uma das seguintes situações?
1) há motivos para revogação, suspensão ou proibição previstos pela legislação
anti máfia?
2) Está sujeito a infiltração do crime organizado?
3) tem sido interditado no exercício das actividades ou outras sanções envolvendo
a proibição de contratar com a administração pública?
4) é registrado nos registros informáticos guardados na Autoridade Nacional
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Resposta:
1) [ ] Sim[ ] Não
2) [ ] Sim [ ] Não
3) [ ] Sim [ ] Não

Anticorrupção para apresentação de falsas declarações ou documentos falsos para
fins de emissão do certificado de qualificação, para o período durante o qual a
assinatura dura?
5) violou a proibição de registro fiduciário?
6) respeita as regras sobre o direito ao trabalho de pessoas com deficiência?
7) se ele foi vítima de extorsão e extorsão cometidos pelo crime organizado ou
que pretende facilitar as actividades do crime organizado e não envolve um caso
de necessidade ou de autodefesa, ele relatou os fatos ao tribunal?
8) é comparado com outro participante no mesmo processo de adjudicação, em
uma situação de controle ou qualquer relação, mesmo de facto, se a situação de
controle ou a relação implica que as ofertas são atribuíveis a uma única tomada de
decisão?
9) concluiu contractos de trabalho ou trabalhadores por conta própria e, de
qualquer maneira, atribuído a posições ex-funcionários do Entidade Adjudicante
que põem termo à sua relação de trabalho para menos de três anos e que nos
últimos três anos de serviço, não têm poderes de autoridade ou de negociação na
conta da Entidade Adjudicante para o mesmo operador económico (pantouflage
ou revolving door?)

4) [ ] Sim[ ] Não
5) [ ] Sim[ ] Não
6) [ ] Sim [ ] Não
7) [ ] Sim [ ] Não

8) [ ] Sim[ ] Não
9) [ ] Sim [ ] Não

PARTE IV: CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
O operador económico cumpre todos os requisitos/critérios de
selecção exigidos nos documentos do concurso?

Resposta
[ ] Sim [ ] Não

Parte V: DECLARAÇÕES FINAIS
O/os abaixo assinado/os declara/declaram formalmente que as informações contidas nas partes
de II a IV são verídicas e corretas e que o/os abaixo-assinado/os abaixo está/estão cientes das
consequências, inclusive de natureza criminal, de uma declaração falsa grave, previsto pela lei
italiana e pela lei local.
O/os abaixo assinado/os certifica/certificam a ausência dos motivos de exclusão previstos na
Parte III e a posse dos requisitos estabelecidos na Parte IV.
O/os abaixo assinado/os autoriza/autorizam formalmente a Entidade Adjudicante, indicado na
parte I, a efetuar as verificações junto das autoridades locais competentes sobre a veracidade
das declarações feitas sobre os requisitos.
O abaixo-assinado aceita, sem reserva ou excepção, as disposições e condições contidas na
carta-convite e nos Anexos 1 e 2 da mesma carta, que são parte integrante da mesma.
[Lugar e data]
____________________________________________
[nome, sobrenome e função / função do signatário / signatários]

Anexar uma cópia do documento de identidade de cada signatário.
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