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Concurso para prestação de serviços de restauração escolar 
 
O Lycée Français International Gustave Eiffel (LFIGE), é um estabelecimento escolar aprovado pelo Ministério 
da Educação francês, localizada em Maputo, Moçambique. Está localizado num espaço de 2,5 hectares e 
consiste em duas grandes séries de edifícios separados por áreas desportivas. A primeira série de edifícios é 
dedicada à escola primária e a outra à escola secundária. Actualmente 542 alunos estão matriculados do jardim-
de-infância ao ensino secundário. 
 
A Associação de Pais de Alunos gere o LFIGE. É proprietáriA da escola e é responsável pela sua manutenção. 
A associação assinou um acordo com a Agência para a Educação Francesa no Estrangeiro (AEFE) e pertence à 
rede de escolas por ela convencionadas. Ela é reconhecida pelas autoridades moçambicanas.  
 
Após um período de crise sanitária impondo múltiplos constrangimentos, particularmente na restauração 
escolar, a escola gostaria de voltar a oferecer aos seus alunos alimentos preparados no local (pelo menos nas 
fases finais de preparação) por um prestador de serviços. Actualmente, a grande maioria dos alunos traz a sua 
comida de casa. 
 
Para este fim e dada a qualidade das actuais instalações de cozinha, o prestador de serviços seleccionado será 
obrigado a realizar todos os trabalhos de renovação e equipamento, de modo a oferecer uma cozinha que 
cumpra com os padrões de higiene actuais. O Conselho de Administração e a Direcção da escola desejam 
também assegurar que as refeições oferecidas sejam equilibradas e que os produtos utilizados sejam tão locais 
quanto possível e organicamente produzidos. 
 
As empresas concorrentes devem fornecer as seguintes informações 
1- Conta bancária operacional 
2- Licença comercial / registo no Registo Comercial de Moçambique (ALVARA) 
3- Certificado de início de actividade  
4- NUIT  
5- Contas ou balanços auditados dos últimos 2 anos 
6- Quitações de pagamento de impostos, INSS e outras obrigações fiscais 
7- Referências e certificados de obras e serviços similares já realizados 
8- Comprovação de domínio da norma HACCP 
9- Organigrama da equipa do projecto, CV e certificados de formação 
10- Orçamento, planos para as obras e aquisição de equipamento e calendário para a execução dos 
trabalhos solicitados 
11- Exemplo de uma proposta de menu, para um mês, acompanhada de fichas técnicas para cada 
prato, especificando as quantidades, ingredientes e origem dos produtos (anexo 2) 
 
Uma visita às instalações está prevista para sexta-feira, dia 10 de Junho, às 13h30 ou por marcação. 
 
Para aceder aos termos de referência, consultar o ficheiro 01-LFIGE_AO-Catering-TDR-EN e os 3 anexos 
relacionados. 
 
As ofertas técnicas e financeiras devem ser separadas e enviadas para damien.dessens@aefe.fr e 
charline.leclair@aefe.fr  ou directamente para o Lycée Français International Gustave Eiffel  
 

http://www.lyceemaputo.org/
mailto:damien.dessens@aefe.fr
mailto:charline.leclair@aefe.fr

