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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Referência da publicação CIG Nr 7803847245 

Consultoria para Identificação e Análise da oportunidade de Investimento em Moçambique 

˂Maputo, ___________˃ 

A: Maputo A Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS) de Maputo, GBS 
Office, Rua Damião de Gois 523, Maputo. 

 

As candidaturas devem ser apresentadas num formulário original assinado em três cópias. Por 
razões de ordem económica e ecológica, recomenda-se vivamente a apresentação dos documentos 
em suporte papel (não utilizar pastas nem separadores de plástico). Recomenda-se igualmente a 
utilização, sempre que possível, de folhas impressas de ambos os lados (frente e verso). O formulário 
de candidatura deve incluir uma declaração redigida conforme à minuta em anexo, que deve ser 
assinada por cada entidade jurídica candidata. Todos os dados apresentados no presente 
formulário devem respeitar exclusivamente à entidade jurídica candidata. 

Um operador económico pode, se necessário e para um contrato determinado, recorrer às 
capacidades de outras entidades, independentemente da natureza jurídica do vínculo que tenha com 
elas. Nesse caso, devem provar à Entidade Adjudicante que dispõem dos recursos necessários para a 
execução do contrato, apresentando, por exemplo, um compromisso subscrito pelas referidas 
entidades de que colocarão os recursos em questão à sua disposição. Tais entidades, devem respeitar 
as regras de elegibilidade, e em especial a da nacionalidade, que são aplicáveis ao operador 
económico. 

 

1 APRESENTADA por (identidade da empresa) 

Nome(s) (designações) da empresa Nacionalidade1 
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2 PESSOA DE CONTACTO (para efeitos da presente candidatura) 

Nome  

Organização  

Endereço  

N.º de telefone  

N.º de fax  

Endereço 
eletrónico 
(e-mail) 

 

3 CAPACIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA2  

Preencher o quadro a seguir referente às informações financeiras3 com base nas contas anuais e previsões 
mais recentes. Caso esses dados ainda não se encontrem disponíveis relativamente ao exercício corrente ou 
ao último exercício, fornecer as estimativas mais recentes, indicando claramente esses valores em itálico. É 
igualmente possível acrescentar eventuais esclarecimentos ou explicações consideradas necessárias. Se o 
candidato for uma entidade pública, deverão ser apresentadas informações equivalentes. 

Dados financeiros 

Ante 
penúltimo 
exercício4  

MTN 

 
Penúltimo 
exercício  

MTN 

 
Último 

exercício 
MTN 

 
Média 5 

 
MTN 

Exercício em 
curso 
MTN 

Volume de negócios anual6 
excluindo o presente contrato 
 

    
 

Ativo corrente 7 
 

     

Passivo corrente8 
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Quotas SIM NÃO 

Pelo menos 51% das Acções possuídas por 
entidades moçambicanas 

  

 

4 PESSOAL 
Indique os seguintes dados estatísticos relativamente ao pessoal no que respeita ao exercício corrente9. 

 
Média dos 
recursos 
humanos 

Total 

Pessoal 
permanente10  
 

 

Outro pessoal11 
 

 

Total  


