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

IV. Anexos – Minutas de declarações e de cotações e mapas
Anexo 1
Declaração
(1)_______________________________________________________________________________________
____________, declara que a sucursal relevante para efeitos de execução do contrato é
____________________________________, que os titulares do seu órgão de administração são:
______________________________________, que as demais pessoas com poderes para a obrigarem são:
_____________________________, que o registo comercial de constituição e alterações do pacto social
constam da Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis com o n.º:
___________ e que, após
ter tomado conhecimento do anúncio do Concurso Público n.º 0001/IC-DAR/CP/2021 para a prestação de
serviços de concepção, coordenação, produção e execução dos “Espectáculos no Âmbito da Excursão Cultural
Profunda no Porto Interior e na Taipa”, 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, declara que assume
integralmente a responsabilidade pela proposta apresentada, pelo respectivo conteúdo e por todos os
documentos que a acompanham.
Macau, aos

de

de 2021.

O concorrente/representante legal

__________________________________________________
Assinatura reconhecida notarialmente

(1) Identificação do concorrente em nome individual, nome, estado civil e domicílio; tratando-se de uma sociedade, denominação e
sede social.
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Anexo 2
Declaração

(1) __________________________________________________________________________, neste acto
representado por (2) ______________________________________________ (se aplicável), declara, para os
devidos efeitos, que se compromete a prestar a caução definitiva caso lhe seja adjudicada a Concurso Público
n.º 0001/IC-DAR/CP/2021 para a prestação de serviços de concepção, coordenação, produção e execução dos
“Espectáculos no Âmbito da Excursão Cultural Profunda no Porto Interior e na Taipa”.

Macau, aos

de

de 2021.

O concorrente/representante legal

_____________________________________________
Assinatura reconhecida notarialmente

(1) Identificação do concorrente em nome individual, nome, estado civil e domicílio; tratando-se de uma
sociedade, denominação e sede social.
(2) Identificação do representante legal ou procurador (juntando-se documento comprovativo).
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Anexo 3

Proposta de preço
(1)____________________________________________________________, neste acto representado por (2)
_____________________________ (se aplicável), tendo tomado conhecimento do anúncio do Concurso
Público n.º 0001/IC-DAR/CP/2021 para a prestação de serviços de concepção, coordenação, produção e
execução dos “Espectáculos no Âmbito da Excursão Cultural Profunda no Porto Interior e na Taipa”, publicado
no Boletim Oficial da RAEM n.º ____, II Série, de ____ de _____________ de ___________, declara, de acordo
com o respectivo programa de concurso e caderno de encargos, que se obriga a prestar os referidos serviços,
de acordo com a conta da lista de preços unitários constantes do anexo 3A, 3B ou 3C à presente proposta de
preço, e o preço é conforme a lista de preços unitários constantes do anexo à presente proposta de preço, da
qual faz parte integrante.
Anexo 3A - Prestação de serviços de concepção, coordenação, produção e execução dos "Espectáculos
no Âmbito da Excursão Cultural Profunda no Porto Interior e na Taipa" - Largo do Pagode da
Barra, pelo preço global de MOP ____________ patacas (em algarismos e por extenso).
Anexo 3B - Prestação de serviços de concepção, coordenação, produção e execução dos "Espectáculos
no Âmbito da Excursão Cultural Profunda no Porto Interior e na Taipa" - Feira do Carmo, pelo
preço global de MOP ____________ patacas (em algarismos e por extenso).
Anexo 3C - Prestação de serviços de concepção, coordenação, produção e execução dos "Espectáculos
no Âmbito da Excursão Cultural Profunda no Porto Interior e na Taipa" - Anfiteatro das Casas
da Taipa, pelo preço global de MOP ____________ patacas (em algarismos e por extenso).
Macau, aos ________ de _____________ de 2021.

O concorrente/representante legal

__________________________________________
Assinatura
(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 3A - "Espectáculos no Âmbito da Excursão Cultural Profunda no Porto Interior e na

Taipa" - Largo do Pagode da Barra

Programa e cotação de ______ (mês) de ______(ano) (aos Sábados e Domingos)
Horas: 16h00 - 18h00
Tema do Mês：
Data

Tema

Tenda interactiva e contéudo
do espectáculo

Nome dos artistas

Preço (MOP)

Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Total:
Observações:
1. Preencher o programa mensal tirando fotocópias deste formulário de acordo com as datas de actuação
mencionadas no formulário ou escrever numa folha de papel separada, caso o formulário acima não for
suficiente, e indicar o número de páginas numa folha de papel separada nessa coluna.
2. O ano, mês e dia devem ser indicados e a informação e conteúdo dos espectáculos deve ser preenchida no
formato deste formulário.
O concorrente/representante legal

__________________________________
Assinatura
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Largo do Pagode da Barra

Á rea da actividade
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Anexo 3B - "Espectáculos no Âmbito da Excursão Cultural Profunda no Porto Interior e na

Taipa” - Feira do Carmo

Programa e cotação de ______ (mês) de ______(ano) (aos Domingos)
Horas: 16h00 - 18h00
Tema do Mês：
Data

Tema

Tenda interactiva e contéudo
do espectáculo

Nome dos artistas

Preço (MOP)

Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Total:
Observações:
1. Preencher o programa mensal tirando fotocópias deste formulário de acordo com as datas de actuação
mencionadas no formulário ou escrever numa folha de papel separada, caso o formulário acima não for
suficiente, e indicar o número de páginas numa folha de papel separada nessa coluna.
2. O ano, mês e dia devem ser indicados e a informação e conteúdo dos espectáculos deve ser preenchida no
formato deste formulário.

O concorrente/representante legal

____________________________________
Assinatura
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Feira do Carmo
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Anexo 3C - "Espectáculos no Âmbito da Excursão Cultural Profunda no Porto Interior e na

Taipa” - Anfiteatro das Casas da Taipa

Programa e cotação de ______ mês de______(ano) (aos Sábados)
Horas: 16h00 - 18h00
Tema do Mês：
Data

Tema

Tenda interactiva e contéudo
do espectáculo

Nome dos artistas

Preço (MOP)

Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Dia__
Total:
Observações:
1. Preencher o programa mensal tirando fotocópias deste formulário de acordo com as datas de actuação
mencionadas no formulário ou escrever numa folha de papel separada, caso o formulário acima não for
suficiente, e indicar o número de páginas numa folha de papel separada nessa coluna.
2. O ano, mês e dia devem ser indicados e a informação e conteúdo dos espectáculos deve ser preenchida no
formato deste formulário.

O concorrente/representante legal

_________________________________
Assinatura
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Anfiteatro das Casas da Taipa
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Anexo 4

Declaração de Experiência de Prestação de Serviços da Empresa
A Empresa declara a experiência na prestação de serviços, para Macau, de coordenação e produção, no
período de 2019-2020, quanto à organização de actividades com características da cultura tradicional chinesa e
de Macau ou de actividades de natureza análoga de música ou de dança. (Deve ser preenchido de acordo com
o formato e conteúdo desta declaração. Se o espaço for insuficiente nesta declaração, pode ser escrito numa
folha de papel separada.)
Conteúdo dos serviços
Data do
Nome do
Entidade
Tipo de evento Nome(s) do(s) artista(s) prestados pela empresa
evento
evento
organizadora
no evento

Assinatura do concorrente/ representante legal:___________________________________
Data: ________________________
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Anexo 5

Declaração de Experiência do Mestre de Cerimónia
Nome do mestre de cerimónia:

Sexo:

Declara a experiência na prestação de serviços de mestre de cerimónia, no período de 2019-2020, quanto às
actividades com características da cultura tradicional chinesa e de Macau ou de actividades de natureza
análoga de música ou de dança, e apresenta o curriculum do mestre de cerimónia. (Esta declaração deve ser
preenchida de acordo com o formato e conteúdo desta declaração. Se o espaço for insuficiente nesta
declaração, pode ser escrita numa folha de papel separada.)
Data do
Entidade
Duração da
Nome do evento
Tipo de evento
Nome(s) do(s) artista(s)
evento
organizadora
actividade

Assinatura do concorrente/ representante legal:___________________________________
Data: ________________________
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