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Prot. n. 0068066/22 

Manifestação de interesse  

 

Em ocasião da 57° edição da FACIM 2022 (29 de Agosto – 4 Setembro de 2022), A agencia ICE-Maputo pretende lançar uma 

Manifestação de interesse para verificar a disponibilidade e o custo IVA inclusa e quaisquer outras taxas da parte das empresas 

locais a fornecer os seguintes serviços:  

 

1. Dois Autocarros (50 assentos com o motorista) para o período de 29 Agosto – 5 de Setembro 2022;   

2. Dois autocarros (25 assentos com o motorista) para o período de 29 Agosto – 5 Setembro 2022;   

3. Dois autocarros (16 assentos com o motorista) para o período de 22 Agosto – 5 Setembro 

4. Três carros (6 lugares mais o motorista) para o período de 22 de Agosto – 5 Setembro 2022 

 

O custo deve ser estimados para uma distância de 100 Km por dia, e incluindo o pagamento de quaisquer portagens e custos 

adicionais não especificados aqui. 

 

Tipologia Periodo Custo total Notas possíveis 

Autocarro (50 assentos e o motorista) 29 Agosto - 5 Setembro 2022   

Autocarro (25 assentos com o motorista) 29 Agosto - 5 Setembro 2022   

Minibus (16 assentos com o motorista) 22 Agosto - 5 Setembro 2022   

Carro (6 assentos com o motorista) 22 agosto - 5 Setembro 2022   

 

Refira-se que as Manifestações de Interesse que serão recebidas (e-mail: maputo@ice.it) não obrigam a agência ICE-Maputo a 

proceder ao respetivo concurso e posterior atribuição. 

 

A Manifestação de Interesse que deve ser enviada para maputo@ice.it permanece publicada durante duas semanas e terminará 

no dia 20 de junho de 2022 às 11h00 (hora de Maputo). 

 
Paolo Gozzoli  

Director 
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