
ANÚ NCIO 

  INSTITUTO POLITÉ CNICO DE MACAU 

CONCURSO PÚ BLICO PARA 

“ORBA DE DECORAÇ Ã O DA RESIDÊ NCIA DO ESTUDANTE DO 

EDIFÍCIO LEI SAN” 

 
1. Entidade que põe a obra a concurso: Instituto Politécnico de Macau (IPM). 

 

2. Modalidade de concurso : concurso público. 

 

3. Local de execução da obra: Rua de Luís Gonzaga Gomes, N.
o
 136, Edifício Lei San, 4° 

andar, A4~H4. 

 

4. Objecto da empreitada: execução dos trabalhos de reconstrução e decoração da residência 

do estudante do Instituto Politécnico de Macau, no local de execução da obra. 

 

5. Prazo máximo de execução: 75 dias. 

 

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das propostas é de 90 dias, a contar 

da data do Acto Público do Concurso, prorrogável, nos termos previstos no Programa de 

Concurso. 

 

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por Série de Preços. 

 

8. Caução provisória: MOP180.000,00 (cento e oitenta mil patacas), a prestar mediante 

depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais. 

 

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das importâncias que o empreiteiro 

tiver a receber, em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 

contrato, para reforço da caução definitiva a prestar). 

 

10. Preço base : não há. 

 

11. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na modalidade de execução de obras. 

 

12. Local, dia e hora do limite para entrega das propostas: 

Local: Divisão de Obras e Aquisições do IPM, Rua de Luís Gonzaga Gomes, R/C, Macau;    

Dia e hora do limite: 29 de Outubro de 2014 (Quarta-feira), pelas 17H45 

Em caso de encerramento dos serviços e entidades públicas da RAEM, por motivos de 

tufão ou de força maior, a data e a hora do limite para a entrega de propostas serão 

adiadas para o mesmo tempo do primeiro dia útil seguinte. 

 

13. Local, dia e hora do acto público: 

Local: Anfiteatro III, 1.
o
 andar do Edifício Wui Chi do Instituto Politécnico de Macau, 

sita na Avenida de Dr. Rodrigo Rodrigues. 



Dia e hora: 30 de Outubro de 2014 (Quinta-feira), pelas 10H00 

Em caso de adiamento da data do limite para a entrega de propostas mencionada de 

acordo com o número 12 ou em caso de encerramento dos serviços e entidades públicas 

da RAEM na hora estabelecida para o acto público de abertura das propostas acima 

mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora estabelecidas para a 

acto público de abertura das propostas serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia 

útil seguinte. 

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público de 

abertura de propostas para os efeitos previstos no artigo 80° do Decreto-Lei n.°74/99/M, 

e para esclarecer as eventuais dúvidas relatives aos documentos apresentados no 

concurso. 

 

14. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do Processo; 

Local: Divisão de Obras e Aquisições do IPM, Rua de Luís Gonzaga Gomes, R/C, 

Macau; 

Dia: A partir do dia deste anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso. 

Horário: Horário de Expediente. 

Na Divisão de Obras e Aquisições do IPM poderão ser solicitadas cópias do processo de 

preço de MOP1.000,00 (um mil patacas), por exemplar. 

 

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores de ponderação : 

- Preço razoável 60％ 

- Plano de trabalhos 10% 

- Experiência e qualidade em obras 18% 

- Integridade e honestidade 12% 

 

16. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes deverão comparecer na Divisão de Obras e Aquisições do IPM, Rua de 

Luís Gonzaga Gomes, R/C, Macau, a partir de 16 de Outubro de 2014 (inclusíve) e até à 

data do  limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais 

esclarecimentos adicionais. 

 

Macau, 29 de Setembro de 2014 

O Presidente do Instituto Politécnico de Macau, 

 

Lei Heong Iok            


