澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

Anexo I
Garantia Bancária

A pedido do (1) __________________________________________________,
concorrente ao concurso público para a “Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos
nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a 2020”, vem o Banco (2)
_______________________________________ prestar a favor do Instituto Cultural do
Governo da Região Administrativa Especial de Macau, uma garantia bancária no valor de
(3)____________________________ patacas, como caução (4) __________.
Esta caução destina-se a garantir o rigoroso e pontual cumprimento das obrigações que
o referido concorrente assume com a apresentação da proposta, (5) / com a celebração do
contrato (6), respondendo este Banco pela entrega da importância necessária até perfazer
aquele valor, logo que o Instituto Cultural nos termos legais o exija.
Esta garantia bancária permanece válida até ao termo da validade do concurso
público acima referido, (5) / até que seja expressamente autorizada a sua liberação, a
qual se verificará com a comunicação liberatória efectuada pelo Instituto Cultural do
Governo da Região Administrativa Especial de Macau, não podendo ser anulada ou
alterada sem esse mesmo consentimento (6).

Macau, aos

de

de

.

______________________________________
Assinatura reconhecida notarialmente
do representante do Banco

(1) Identificação do concorrente em nome individual, nome, estado civil e domicílio; caso
seja uma sociedade, denominação e sede social.
(2) Denominação do banco.
(3) Montante (a preencher em algarismos e por extenso).
(4) Provisória ou definitiva.
(5) Aplicável ao caso de caução provisória.
(6) Aplicável ao caso de caução definitiva.
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Anexo II
Declaração

(1)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
tendo tomado conhecimento do anúncio do Concurso Público n.º
para a “Prestação de
Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a
2020”, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º /
, II Série, de
de
de
,
de acordo com o respectivo programa de concurso e caderno de encargos, vem declarar que
assume integralmente a responsabilidade pela proposta apresentada, pelo respectivo conteúdo
e por todos os documentos que a acompanham.
Macau, aos

de

de

.

Assinatura reconhecida notarialmente: _________________________

(1) Identificação do concorrente (nome, estado civil e domicílio).
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Anexo III
Declaração

(1)
________________________________________________________________,
________________________________, declara que a sucursal responsável que interessa à
execução do contrato é: ____________________________________, que os titulares dos
seus órgãos de administração são: ______________________________________, que as
demais pessoas com poderes para a obrigarem são: _____________________________, que
o registo comercial de constituição e alterações do pacto social constante da Conservatória
dos Registos Comercial e de Bens Móveis tem o n.º: ___________ e que, após ter tomado
conhecimento do anúncio do Concurso Público n.º
para a “Prestação de Serviços de
Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a 2020”,
publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º /
, II Série, de
de
de
,
bem como dos respectivos programa de concurso e caderno de encargos, assume inteiramente
as responsabilidades pela proposta apresentada, pelo respectivo conteúdo e por todos os
documentos que a acompanham.
Macau, aos

de

de

.

Assinatura reconhecida notarialmente
_________________________

(1) Denominação e sede social.

e,
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quando

necessário,

na

qualidade:
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Anexo IV
Declaração

(1) _________________________________, neste acto representado por (2)
_____________________________ (se aplicável), declara que se compromete a empregar
mão-de-obra residente de Macau, ou trabalhadores não-residentes mas devidamente
autorizados a trabalhar na respectiva empresa, caso a prestação de serviços objecto do
Concurso Público para a “Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações
Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a 2020” lhe venha a ser adjudicada.
Macau, aos

de

de

.

Assinatura reconhecida notarialmente
_________________________

e,

quando

necessário,

na

qualidade:

(1) Identificação do concorrente em nome individual, nome, estado civil e domicílio, caso seja uma sociedade,
denominação e sede social.
(2) Identificação do representante legal ou procurador, juntando-se documento comprovativo.
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Anexo V
Declaração

(1)
________________________________________________________________,
neste acto representado por (2) _____________________________ (se aplicável), declara
para os devidos efeitos que se lhe for adjudicada a “Prestação de Serviços de Desobstrução de
Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a 2020”, se compromete a
prestar a caução definitiva.

Macau, aos

de

de

.

Assinatura reconhecida notarialmente
_________________________

e,

quando

necessário,

na

qualidade:

(1) Identificação do concorrente em nome individual, nome, estado civil e domicílio, caso seja uma
sociedade, denominação e sede social.
(2) Identificação do representante legal ou procurador, juntando-se documento comprovativo.
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Anexo VI
Proposta de Preço

(1)
________________________________________________________________,
neste acto representado por (2) _____________________________ (se aplicável), tendo
tomado conhecimento do anúncio do Concurso Público n.º
para a “Prestação de
Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a
2020”, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º
, II Série, de
de
de
,
declara que se obriga a prestar os referidos serviços, de acordo com o respectivo programa de
concurso e caderno de encargos, pelo preço global de MOP ____________ (_____patacas)
(em algarismos e por extenso), de acordo com a lista de preços unitários constantes do anexo
à presente proposta de preço, da qual faz parte integrante.
Macau, aos

de

de

.

Assinatura reconhecida notarialmente
_________________________

e,

quando

necessário,

na

qualidade:

(1) Identificação do concorrente em nome individual, nome, estado civil e domicílio, caso seja uma
sociedade, denominação e sede social.
(2) Identificação do representante legal ou procurador, juntando-se documento comprovativo.
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Anexo VII ao Programa de Concurso:
Lista de Preços Unitários - Locais de Trabalho e Armazéns
Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a
2020
Concurso Público n.º 0002/DOGAF/2018
Designação do Concorrente:

Item
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10

Local

Locais de Trabalho e Armazéns
2019
Preço
Preço total
mensal
(12 meses)

Preço
mensal

2020
Preço total
(12 meses)

Edifício do Instituto Cultural
Escritório do Departamento do
Património Cultural
Escritório da Divisão de Actividades
Recreativas
Armazém da Divisão de Actividades
Recreativas
Escritório do Departamento de Museus
Armazém das Colecções das CasasMuseu da Taipa (Galpão)
Museu de Macau
Arquivo de Macau
Armazém Exterior ao Arquivo de Macau
Instalações no Edifício " The Macau
Square"
Subtotal
para 2019:

Subtotal
para 2020:

Valor total dos dez locais (em algarismo e por
extenso):
Se concordar em receber o pagamento pelos Banco em que deseja
serviços
prestados
do
Instituto
por receber o pagamento:
transferência bancária, por favor, preencha as Nome do titular da conta:
seguintes informações:
Número de conta:
Nota: Os preços da proposta devem ser apresentados em patacas, devendo ainda indicar o preço mensal e
total.
Se existir erro de cálculo do valor total, ter-se-ão em conta os preços mensais.

Assinatura: ____________________________
(assinatura reconhecida notarialmente e, quando necessário, na qualidade)
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Anexo VII ao Programa de Concurso:
Lista de Preços Unitários - Conservatório de Macau
Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a
2020
Concurso Público n.º 0002/DOGAF/2018
Designação do Concorrente:

Item
B-1
B-2
B-3
B-4

Local

Conservatório de Macau
2019
Preço
Preço total
mensal
(12 meses)

Preço
mensal

2020
Preço total
(12 meses)

Conservatório de Macau
Escola de Música do Conservatório de
Macau
Escola de Dança do Conservatório de
Macau
Escola de Teatro do Conservatório de
Macau
Subtotal
para 2019:

Subtotal
para 2020:

Valor total dos quatro locais (em algarismo e
por extenso):
Se concordar em receber o pagamento pelos Banco em que deseja
serviços
prestados
do
Instituto
por receber o pagamento:
transferência bancária, por favor, preencha as Nome do titular da conta:
seguintes informações:
Número de conta:
Nota: Os preços da proposta devem ser apresentados em patacas, devendo ainda indicar o preço mensal e
total.
Se existir erro de cálculo do valor total, ter-se-ão em conta os preços mensais.

Assinatura: ____________________________
(assinatura reconhecida notarialmente e, quando necessário, na qualidade)
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Anexo VII ao Programa de Concurso:
Lista de Preços Unitários - Bibliotecas Públicas
Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a
2020
Concurso Público n.º 0002/DOGAF/2018
Designação do Concorrente:

Item
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18

Bibliotecas Públicas
2019
Local
Preço
Preço total
mensal
(12 meses)
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no
Jardim da Areia Preta
Biblioteca de Coloane
Biblioteca do Mercado Vermelho
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim
Luís de Camões
Biblioteca Central de Macau
Biblioteca do Patane
Biblioteca de Wong Ieng Kuan da Taipa
Biblioteca da Taipa
Biblioteca no Jardim Comendador Ho
Yin
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim
da Areia Preta
Biblioteca da Ilha Verde

Preço
mensal

2020
Preço total
(12 meses)

Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque
Dr. Sun Yat Sen
Biblioteca de Mong Há
Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Biblioteca de S. Lourenço
Depósito de Livros Central
Centro de Fornecimento de Livros da
Areia Preta
Centro de Fornecimento de Livros da
Ilha Verde
Subtotal
para 2019:

Subtotal
para 2020:

Valor total dos dezoito locais (em algarismo e
por extenso):
Se concordar em receber o pagamento pelos Banco em que deseja
serviços
prestados
do
Instituto
por receber o pagamento:
transferência bancária, por favor, preencha as Nome do titular da conta:
seguintes informações:
Número de conta:
Nota: Os preços da proposta devem ser apresentados em patacas, devendo ainda indicar o preço mensal e
total.
Se existir erro de cálculo do valor total, ter-se-ão em conta os preços mensais.

Assinatura: ____________________________
(assinatura reconhecida notarialmente e, quando necessário, na qualidade)
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Anexo VII ao Programa de Concurso:
Lista de Preços Unitários - Instalações de Exposições e Espectáculos
Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a
2020
Concurso Público n.º 0002/DOGAF/2018
Designação do Concorrente:

Item
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21

Local

Instalações de Exposições e Espectáculos
2019
Preço
Preço total
mensal
(12 meses)

Preço
mensal

2020
Preço total
(12 meses)

C-Shop da Praia Grande
Centro Comercial da Praça do Tap Siac
Cinemateca.Paixão
Galeria de Moda de Macau
Oficinas Navais N.º 2
Espaço do Anim’Arte Nam Van
Teatro D. Pedro V
Edifício do Antigo Tribunal
Auditório do Carmo da Taipa
Museu da História da Taipa e Coloane
Casa Cultural de Chá de Macau
Casas - Museu da Taipa

Museu Memorial de Zheng Guanying
Tesouro de Arte Sacra do Seminário S.
José
Centro Ecuménico Kun Iam
Galeria Tap Siac
Acesso à Fortaleza do Monte
Jardim Lou Lim Iok - Pavilhão Chun
Chou Tong
Oficinas Navais N.º 1
Armazém do Boi
Academia Jao Tsung-I
Subtotal
para 2019:

Subtotal
para 2020:

Valor total dos vinte e um locais (em
algarismo e por extenso):
Se concordar em receber o pagamento pelos Banco em que deseja
serviços
prestados
do
Instituto
por receber o pagamento:
transferência bancária, por favor, preencha as Nome do titular da conta:
seguintes informações:
Número de conta:
Nota: Os preços da proposta devem ser apresentados em patacas, devendo ainda indicar o preço mensal e
total.
Se existir erro de cálculo do valor total, ter-se-ão em conta os preços mensais.

Assinatura: ____________________________
(assinatura reconhecida notarialmente e, quando necessário, na qualidade)
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Anexo VIII
Lista de Serviços Prestados

Serviços de desobstrução de esgotos prestados pelo concorrente, nos últimos três anos, em
instalações e serviços públicos de Macau:
Ano

Macau,

Designação do
trabalho

de

Cliente

Local

de

Assinatura reconhecida notarialmente: _________________________
Notas:
1. Designação do trabalho:
1.1 Indicar apenas os serviços de desobstrução de esgotos prestados entre 2015 e 2018 em
instalações e serviços públicos de Macau.
1.2 As instalações e serviços públicos de Macau significam no presente contexto, os edifícios,
suas fracções autónomas e as áreas vedadas pertencentes ou afectas à RAEM ou a outras
pessoas colectivas públicas, onde funcionem serviços públicos ou se disponibilizem
equipamentos de uso colectivo, nomeadamente bibliotecas, museus, galerias de
exposições, pavilhões desportivos, piscinas e mini-zoos.
1.3 Os serviços que não correspondam às exigências não serão considerados.
2. Locais:
2.1 É necessário discriminar todos os locais de prestação dos serviços.
2.2 Caso haja repetição dos locais, os mesmos serão considerados uma única vez.
3. Todas as colunas da lista devem ser preenchidas.
4.O número de linhas pode ser ajustado de acordo com as necessidades.
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