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
Anexo I
Garantia Bancária
A pedido do (1) _________________________________________________________, vem o
Banco (2) _________________________________ prestar a favor do Fundo de Cultura 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
concorrente ao concurso público para “Prestação de serviços da concepção, planeamento e
execução da promoção dos Espectáculos no Â mbito da Excursão Cultural Profunda no Porto
Interior e na Taipa” 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 Fundo de Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos legais, o
exija.
Esta garantia permanecerá válida até ao termo da validade do concurso público acima referido
(5), / até que seja expressamente autorizada a sua liberação, a qual verificará com a
comunicação liberatória a efectuar pelo Fundo de Cultura do Governo da RAEM, não podendo
ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento (6).
Macau, aos __ de __________ de ______.

_________________________________________
Assinatura reconhecida do representante do banco

(1) Dados de identificação do concorrente (nome, estado civil, profissão e domicílio; caso seja uma sociedade, especifique
a identificação do representante legal ou procurador, junto com o respectivo documento comprovativo, indicando ainda a
denominação e sede social).
(2) Denominação do banco.
(3) Montante (a preencher por extenso e em algarismos).
(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 para a “Prestação de serviços da
concepção, planeamento e execução da promoção dos Espectáculos no Â mbito da Excursão
Cultural Profunda no Porto Interior e na Taipa”, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º xxx
/ xxx, II Série, de xx de xxxxxxx de xxxx, declara, de acordo com o respectivo programa de concurso
e caderno de encargos, 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

(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 para a “Prestação de serviços da concepção,
planeamento e execução da promoção dos Espectáculos no Â mbito da Excursão Cultural
Profunda no Porto Interior e na Taipa”, publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º xx , II
Série, de xx de xxxxx de xxxx, bem como dos respectivos programa do concurso e caderno de
encargos, assume inteira responsabilidade pela proposta apresentada, pelo respectivo conteúdo e
por todos os documentos que a acompanham.
Macau, aos

de

de

.

____________________________________________________
Assinatura reconhecida (e a sua identificação, se aplicável)

(1) Denominação e sede social.
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Anexo IV
Declaração

(1) ____________________________________________________________________, neste acto
representado por (2) _________________________________________ (se aplicável), declara para os
devidos efeitos que se lhe for adjudicada a “Prestação de serviços da concepção, planeamento e
execução da promoção dos Espectáculos no Â mbito da Excursão Cultural Profunda no Porto
Interior e na Taipa”, se comprometer a prestação a caução definitiva.

Macau, aos

de

de

.

____________________________________________________
Assinatura reconhecida (e a sua identificação, se aplicável)

(1) Identificação do concorrente em nome individual (nome, estado civil, profissão e domicílio); tratando-se de uma
sociedade, indique a denominação e sede social.
(2) Identificação do representante legal ou procurador, apresentando o respectivo documento comprovativo.
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Anexo V
Declaração
(1)_________________________________,
neste
acto
representado
por
(2)
_____________________________ (se aplicável), declara que se compromete a empregar
mão-de-obra residente da RAEM ou trabalhadores não-residentes mas devidamente autorizados a
trabalhar na empresa concorrente, caso a prestação de serviços objecto do Concurso Público para a
“Prestação de serviços da concepção, planeamento e execução da promoção dos Espectáculos no
Â mbito da Excursão Cultural Profunda no Porto Interior e na Taipa” lhe venha a ser adjudicada.

Macau, aos

de

de

.

____________________________________________________
Assinatura reconhecida (e a sua identificação, se aplicável)

(1) Identificação do concorrente em nome individual (nome, estado civil e domicílio); tratando-se de uma sociedade,
especifique a denominação e sede social.
(2) Identificação do representante legal ou procurador, apresentando o respectivo documento comprovativo.
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Anexo VI
Declaração
(1) _______________________________________________, declara que se compromete a
cumprir a lei vigente em Macau sobre o salário mínimo para os trabalhadores, caso a prestação de
serviços objecto do Concurso Público para a “Prestação de serviços da concepção, planeamento e
execução da promoção dos Espectáculos no Â mbito da Excursão Cultural Profunda no Porto
Interior e na Taipa” lhe venha a ser adjudicada.
Macau, aos

de

de

.

____________________________________________________
Assinatura reconhecida (e a sua identificação, se aplicável)

(1)

Identificação do concorrente (nome, estado civil, profissão e domicílio; caso seja uma sociedade, especifique a

identificação do representante legal ou procurador, apresentando ainda o respectivo documento comprovativo e indicando
a denominação e sede social).
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Anexo VII
Proposta de preço
(1)_____________________________________________________________________, neste acto
representado por (2) _____________________________ (se aplicável), tendo tomado conhecimento
do anúncio do Concurso Público para “Prestação de serviços da concepção, planeamento e
execução da promoção dos Espectáculos no Â mbito da Excursão Cultural Profunda no Porto
Interior e na Taipa”, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º xx, II Série, de xx de xxxx de xxxx,
vem declarar, de acordo com o respectivo programa de concurso e caderno de encargos, que se obriga
a prestar os referidos serviços pelo preço global de MOP _________________________________
patacas (em algarismos e por extenso), com base na Tabela de Preços Unitários referido no ponto
6.3.2.1 do programa de concurso, da qual faz parte integrante.
Macau, aos ________ de _____________ de ______.

__________________________________________
Assinatura do concorrente/representante legal

(1) Identificação do concorrente em nome individual (nome, estado civil e domicílio); caso seja uma sociedade,
especifique a denominação e sede social.
(2) Identificação do representante legal ou procurador, apresentando o respectivo documento comprovativo.
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Anexo VIII(A)
Declaração de experiência na prestação de serviços relevantes
O concorrente declara a sua experiência na prestação de serviços de coordenação e promoção de
projectos de natureza análoga para actividades realizadas em Macau durante 2019 e 2020: (caso não
houver espaço suficiente nas colunas, especifique noutra tabela em anexo) – é necessário apresentar a
cópia do documento comprovativo da respectiva experiência.
Data

Nome da actividade

Projectos em que prestou serviços de promoção

Macau, aos ________ de _____________ de _____.

_______________________________________
Assinatura do concorrente/representante legal
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Anexo VIII (B)
Declaração de trabalhos de design
Nome do designer:
Declaração sobre os trabalhos de design fornecidos durante os anos de 2019 e 2020 (apresente em
anexo os trabalhos como referência)
Data

Nome

Projectos de design fornecidos

Macau, aos ________ de _____________ de _____.

_______________________________________
Assinatura do concorrente/representante legal
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Anexo VIII (C)
Declaração de trabalhos de director
Nome do director do filme promocional:
Declaração sobre os trabalhos do director fornecidos durante os anos de 2019 2020 (apresente os
trabalhos como referência em forma de hardware)
Data

Nome

Observação

Macau, aos ________ de _____________ de _____.

_______________________________________
Assinatura do concorrente/representante legal
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Anexo VIII (D)
Declaração de trabalhos de editor de filme de promoção
Nome do editor do filme de promoção:
Declaração sobre os trabalhos do editor do filme de promoção fornecidos durante os anos de 2019 e
2020: (apresente os trabalhos como referência em forma de hardware)
Data

Nome

Observação

Macau, aos ________ de _____________ de _____.

_______________________________________
Assinatura do concorrente/representante legal
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