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Liceu francês Charles-Lepierre de Lisboa 

Av. Eng. Duarte Pacheco 32, 1070-112 Lisboa, Portugal 
+351 21 382 4400 

  
PEDIDO DE ORÇAMENTO COM VALOR DA CARTA 

DE CONSULTA E DESCRIÇÃO TÉCNICA, 
PROCEDIMENTO INFERIOR A € 40.000 SEM IVA 

Data de inscrição: 6 de julho de 2022.  
Solicitamos que nos envie sua oferta para o serviço descrito abaixo: 

Produção de sinalização para o novo edifício do liceu francês Charles Lepierre 
 

Identificação da empresa solicitante dos serviços: 
 

LICEU FRANCÊS CHARLES-LEPIERRE DE LISBOA 
NIF: 500417652 
Av. Eng. Duarte Pacheco 32, 1070-112 Lisboa 

 

Produção de sinalização para o novo edifício do liceu francês Charles Lepierre 

Descrição dos serviços: Produção de elementos de sinalização para o novo edifício do Liceu 
Francês Charles Lepierre em Lisboa. 

No âmbito da construção da nova escola primária, o Liceu Francês Charles Lepierre (LFCL) 
pretende produzir e instalar a sinalização interior e exterior. 

O design gráfico de todos os elementos já foi elaborado por uma agência de design, portanto, trata-
se-á de produzir e instalar a sinalização no edifício. Serão avaliados o preço, a qualidade e o tempo 
de instalação da proposta. Este trabalho deve ser feito em colaboração com a agência de design 
que criou o conceito. 

O projeto deve incluir um plano de execução: 

• materiais utilizados, 
• tempo de produção, 
• tempo de instalação. 

A instalação da sinalização deverá ocorrer entre o dia 11 e 25 de agosto de 2022, o mais tardar. 

A oferta financeira deve incluir detalhes da metodologia utilizada e o custo de cada item.  

IMPORTANTE : Toda a documentação da sinalização a ser produzida e instalada deverá ser 
solicitada por e-mail para o seguinte endereço communication@lfcl.pt 

Negociação: O Liceu Francês Charles-Lepierre reserva-se o direito de negociar ou adjudicar o 
contrato com base em propostas iniciais. 

Critérios de análise de lances, listados em ordem de prioridade: 

• Preço total (40%), 

• Cronograma de execução (40%), 

• Qualidade da proposta (20%). 
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O candidato deve anexar: 
• Orçamento detalhado incluindo uma descrição dos materiais utilizados, 
• O custo de cada item, 
• Um cronograma detalhado de ações. 

 

E-mail de contato em caso de dúvida: 
• communication@lfcl.pt  
• inigo.senard@aefe.fr 
• gestionnaire.comptable@lfcl.pt  

 

Envio do orçamento : 
• communication@lfcl.pt  
• inigo.senard@aefe.fr 
• gestionnaire.comptable@lfcl.pt  

 

Os resultados serão comunicados apenas por correio eletrónico. 

Prazo para a apresentação de propostas: 21 de julho de 2022 12h00.   
 

 


