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《Esclarecimentos》

Concurso Público n.º 0001/IC-DPICC/CP/2021
Concurso público para adjudicação do “Arrendamento da
loja de presentes da Casa do Mandarim”
Exmos(as). Senhores(as),
Nos termos e ao abrigo do disposto nos números 5.2 e 5.3 do programa do concurso
público para adjudicação do “Arrendamento da loja de presentes da Casa do Mandarim”,
apresentam-se os esclarecimentos às questões levantadas pelos interessados:
Pergunta 1: Pode ou não ser instalada, entre outras, máquina de venda automática de café, ou
usar chaleira eléctrica para ferver água?
Resposta: Nos termos previstos no número 3.1 do caderno de encargos, “Durante o prazo de
arrendamento, todos os produtos comercializados devem ser produtos culturais e
criativos originais, sendo proibida a venda de alimentos cozinhados no locado, de
bebidas alcoólicas, de produtos de tabaco, de medicamentos, incluindo os de medicina
tradicional chinesa e de produtos cuja promoção e comercialização sejam proibidas
pela legislação vigente na RAEM, entre outros, materiais pornográficos e relacionados
com o jogo.” Cozinhar significa neste contexto e entre outros, cozer, saltear, fritar,
confeccionar doutras formas e aquecer, alimentos e bebidas. Nestes termos, não pode
ser instalada, entre outras, máquina de venda automática de café, nem usar chaleira

eléctrica para ferver água.
Pergunta 2: Qual é o número de pessoas que frequentam a loja de presentes em cada mês no
período entre Janeiro de 2019 e Dezembro de 2020?
Resposta: A média mensal do número de pessoas que frequentam a loja de presentes no
período entre Janeiro e Dezembro de 2019 é de cerca de 3,700 pessoas/mês.
A média mensal do número de pessoas que frequentam a loja de presentes no
período entre Janeiro e Dezembro de 2020 é de cerca de 740 pessoas/mês.
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Pergunta 3: Qual é o número de pessoas que visitam à Casa do Mandarim em cada mês no
período entre Janeiro de 2019 e Dezembro de 2020?
Resposta: A média mensal do número de pessoas que visitam à Casa do Mandarim no
período entre Janeiro e Dezembro de 2019 é de cerca de 9,200 pessoas/mês.
A média mensal do número de pessoas que visitam à Casa do Mandarim no
período entre Janeiro e Dezembro de 2020 é de cerca de 3,100 pessoas/mês.
Os presentes esclarecimentos fazem parte integrante do processo de concurso,
devendo os interessados tomá-los em consideração aquando da elaboração das respectivas
propostas.
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