Documentos de pre-qualificação

DOCUMENTOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

I.

Documentos de qualificação Jurídica

a) Fotocopias autenticadas da Certidão de registo comercial e estatutos actualizados publicados em BR,
tratando-se de sociedades comerciais;
b) No caso de pessoa singular, formulário devidamente preenchido, acompanhado por fotocópia
autenticada do documento de identificação.
c) Alvará emitido pelas entidades públicas competentes para autorização do exercício da actividade
conexa ao objecto de contratação em cópia autenticada.

II. Documentos de qualificação econômico-financeira
a) Declaração periódica do pagamento do IVA dos últimos 06 meses;
b) Declaração periódica de rendimentos dos últimos três exercícios fiscais;
c) Declaração anual de informação contabilística e fiscal quando aplicável dos últimos três
exercícios económicos;
d) Declaração de quitação emitida pela competente Direcção da Área Fiscal da empresa.

III. Documentos de qualificação técnica
a) Declaração emitida pela empresa garantido a experiência no fornecimento dos equipamentos
constantes no pedido de manifestação de interesse
b) Tratando-se de fornecimento de equipamento cuja venda careça de autorização legal, o envio
das autorizações actualizadas emitidas pelo fabricante ou produtor;
c)

Certificados de origem emitidos pelo fabricante do equipamento quando aplicável;

d) No mínimo três cartas abonatórias emitidas por entidades públicas ou privadas,
comprovando a experiência da empresa na área de fornecimento de equipamento de infraestrutura de rede na área de telecomunicações. As cartas abonatórias deverão no mínimo
fazer a menção de cinco fornecimentos efectuados pela empresa e a descrição
pormenorizada do equipamento fornecido;
e) Catálogos do fabricante com especificações do equipamento à fornecer;
f)

Informações sobre a experiência relevante na venda de equipamento

g) Outros documentos comprovativos da experiência da empresa no fornecimento equipamento
de infra-estrutura de rede na área de telecomunicações
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h) Tratando-se de fornecimento de bens cuja venda careça de autorização legal, o envio das
respectivas autorizações emitidas pelo fabricante ou produtor.

i)

Abaixo consta descrição do equipamento do equipamento de infra-estrutura de rede:
ITEM

DESIGNAÇÃO

DESCRIÇÃO

1

Cabinas técnicas

Desenvolvidas para o mercado das telecomunicações,
equipadas com: quadro eléctrico, circuito de iluminação
normal, circuito de tomadas de uso geral, sistema de
alimentação de corrente contínua, sistema de
refrigeração, caminho de cabos e sistema de terras de
protecção e serviço).

2

Material de sinalização

Material para instalação de sistemas de sinalização
nocturna de torres e mastros de telecomunicações;

3

Material para realização
de redes de terra

4

Caminho de cabos

Em chapa perfurada e respectivos acessórios;

5

Cabos e condutores
eléctricos

De baixa tensão e acessórios de fixação;

6

Cabos coaxiais,
protecções contra
descargas atmosféricas,
conectores e acessórios de
fixação

7

Cabos multi-pares de
telecomunicações

8

Vedações metálicas

9

Antenas GSM/WCDMA

IV. Documentação comprovativa da regularidade fiscal
a) Certidão válida de quitação emitida pela Administração Fiscal;

Documentos de pre-qualificação

b) Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo sistema nacional de segurança
social, em original ou cópia autêntica comprovando a regularidade do pagamento das
contribuições devidas.

