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ICE Agência - Escritório de Maputo 

Maputo, 06.06.2022 

Prot. n. 0068069/22 

Manifestação de interesse  

 

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

manifestação de interesse para verificar a disponibilidade dos operados locais activos no sector de Catering e 

Restauração presente em Maputo para organizarem em coordenação com a Agência ICE-Maputo as seguintes 

actividades para os empreendedores que terão stands no interior do Pavilhão italiano.         

 

1. Serviço de almoço light diário (5 dias) no Pavilhão Nacional italiano para servir os empreendedores que terão 

os stands no interior do pavilhão italiano para um total máximo de 40 refeições por dia (o número poderá ser 

reduzindo). Almoço poderá ser composto da seguinte forma: entrada e uma sobremesa. Nos 5 dias poderá ser 

prevista em duas ocasiões o almoço com fatias de pizza (dois sabores diversos); 

2.  Serviço de pequeno-almoço (café ou caffe macchiato e 2 biscoitos) durante a manhã até às 10h00 para um 

total máximo de 40 pequenos-almoços por dia; 

3. Serviço de café contínuo para um máximo de 90 cafés por dia apenas para expositores italianos com estandes 

no Pavilhão Nacional Italiano das 10h00 até ao fecho; 

4. Serviço de lanches, vinho, café a ser oferecido a um máximo de 50 pessoas, por um máximo de 3 horas por 

ocasião do Dia dedicado à Itália no interior do Pavilhão Nacional da Itália.  

Deverá também ser garantida a presença de uma pessoa em todo período de funcionamento da Feira para os 5 dias. 

E por ocasião do Dia dedicado à Itália, deve haver disponibilidade de duas pessoas. 

 

Será de responsabilidade da empresa encarregada fornecer tudo o que for necessário para a execução dos serviços 

indicados acima. 

 

Solicita-se de indicar: o custo líquido sem IVA, a taxa do IVA e o custo com IVA em Metical. 

 

De realçar que a manifestação de interesse que serão recebidas (email: maputo@ice.it) não obrigará a Agência ICE – 

Maputo a proceder o respetivo concurso e sucessiva adjudicação, mas se pretende compreender o custo dos serviços 

acima indicados.  

http://www.ice.it/
mailto:maputo@ice.it


 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

A Manifestação de Interesse - que deve ser enviada para maputo@ice.it - mantém-se publicada durante duas semanas 

e terminará no dia 20 de Junho de 2022 às 12h00 (hora de Maputo). 

 

Paolo Gozzoli  

Director 


