
 

 

 

 

Anú ncio  

“Obra de Renovação do Sistema do Ar-condicionado  no Edifício Chi Un do Inst ituto 

Politécnico de Macau  - Elaboração do Projecto”   

CONCURSO PÚ BLICO N.º 06/DOA/2016  

 
Faz-se público que, de acordo com o despacho de 11 de Novembro de 2016, do Exm.o Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, se encontra aberto concurso público para a prestação de serviços de consultadoria sobre a 

elaboração do projecto para a obra de renovação do sistema de ar-condicionado no Edificio Chi Un do Instituto 

Politécnico de Macau. 

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Instituto Politécnico de Macau. 

2. Modalidade de concurso: Concurso Público. 

3. Local do projecto: Edifício Chi Un do Instituto Politécnico de Macau, sito na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em 

 Macau. 

4. Objecto de concurso: prestação dos serviços de consultadoria sobre a elaboração do projecto de renovação do 

         sistema do ar-condicionado dos Blocos A e B, Auditório e Galeria de Exibição do Edifício Chi Un do Instituto  

         Politécnico de Macau.  

5. Prazo de execução: 120 dias, a contar do dia seguinte da data de notificação da adjudicação. 

6. Prazo de validade das propostas: 90 dias, a contar do dia seguinte à cerimónia do Acto Público do Concurso. 

7. Caução provisória: MOP40.000,00 (quarenta mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro no Serviço de  

 Contabilidade e Tesouraria do Instituto Politécnico de Macau ou garantia bancária aprovada nos termos legais. 

8. Garantia definitiva: 10% do preço global da adjudicação (em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos  

 4% das importâncias que o adjudicante tiver a receber, para juntamente com o valor da caução servirem de 

 garantia ao cumprimento do contrato).  

9. Preço base : não há. 

10. Condições de admissão: entidade inscrita na DSSOPT na modalidade de elaboração de projectos. 

11. Local, data e hora do limite da apresentação das propostas:  

11.1. Local: Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico de Macau, sita na Rua de Luís Gonzaga 

Gomes, em Macau. 

Dia e hora do limite: 9 de Dezembro de 2016 (sexta-feira), antes das 17H30. 

11 .2 .  Em caso de encerramento dos serviços públicos da Região Administrativa Especial de Macau ao 

público em virtude de tempestade ou outras causas de força maior, a data e a hora para o termo do prazo 

de entrega das propostas serão adiados para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, na mesma hora.  

12. Sessão de Esclarecimento: Os interessados podem assistir à sessão de esclarecimento na sala M603 do Edifício  

 Meng Tak do IPM, no dia 28 de Novembro de 2016 (segunda-feira), pelas 10H00. 

13. Local, dia e hora do acto público do concurso: 

13.1. Local: Sala A309 do Edifício Chi Un do IPM, Rua de Luís Gonzaga Gomes, R/C, Macau. 

Dia e hora: 12 de Dezembro de 2016 (segunda-feira), pelas 10H00. 

13.2. Em caso de encerramento dos serviços e entidades públicas da RAEM por motivos de tufão ou de força 

maior, a data e a hora estabelecidas para o acto público da abertura das propostas serão adiadas para a 

mesma hora do primeiro dia útil seguinte. 

14. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores de ponderação : 

- preço 50% 

- experiência de serviço de mesmo tipo de elaboração do projecto  30% 

- recursos humanos para execução do serviço 10% 

- proposta técnica 10% 

15. Local, hora e preço para exame do processo e obtenção da cópia do processo: 

Local: Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico de Macau, sita na Rua de Luís Gonzaga Gomes, 

em Macau 

Hora: de 2ª feira a 5ª feira das 09H00 às 13H00 e das 14H30 às 17H45. 6ª feira das 9H00 às 13H00 e das 14H30 

às 17H30.  

Preço: MOP300,00 (trezentas patacas). 

Informações: 85996208, 85996228 ou 85996181. 

 

Macau, aos 21 de Novembro de 2016 

 O Presidente do Instituto, Lei Heong Iok 


