
 

 

 

 

 

Anúncio 
Prestação dos serviços de jardinagem, manutenção e aluguer de plantas/flores 

(01/01/2016-31/12/2017), prestados no Campus Principal 

do Instituto Politécnico de Macau 

CONCURSO PÚ BLICO N.
O 

 01/DOA/2015 

 

Faz-se público que, de acordo com o despacho de 23 de Julho de 2015, do Exm.
o
 Senhor 

Secretário para Assuntos Sociais e Cultura, se encontra aberto concurso público para a 

«Prestação de serviços de jardinagem e manutenção e aluguer de plantas/flores, prestados na 

sede do Instituto Politécnico de Macau».  
 

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

 

2. Modalidade de concurso: Concurso Público. 

 

3. Objecto do Concurso: Prestação dos serviços de jardinagem, manutenção e aluguer de 

plantas/flores (01/01/2016-31/12/2017), prestados no Campus Principal do Instituto 

Politécnico de Macau. 

 

4. Período: 1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2017. 

 

5. Prazo de validade das propostas do concurso: As propostas do concurso são válidas até 

90 dias contados da data de abertura das mesmas. 

 

6. Garantia provisória: $65 600,00 (sessenta e cinco mil e seiscentas patacas), através de 

depósito no Serviço de Contabilidade e Tesouraria do Instituto Politécnico de Macau ou 

mediante garantia bancária a favor do Instituto Politécnico de Macau, em Macau 

 

7. Garantia definitiva: 4% do preço global da adjudicação (para garantia do contrato). 

 

8. Condições de admissão: Entidades com sede ou delegação na RAEM cuja actividade 

total ou parcial se inscreva na área objecto deste concurso. 

 

9. Local, data e hora de explicação:  

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

de Luís Gonzaga Gomes, em Macau. 

Data e Hora: 17 de Agosto de 2015, pelas 10H00. 

 

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

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

de Luís Gonzaga Gomes, em Macau. 

Data e Hora: 01 de Setembro de 2015, antes das 17H45. 

 

11. Local, data e hora da abertura do concurso: 

Local: Sala de Reunião do Pavilhão Polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau, 

sita na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em Macau. 

Data e Hora: 02 de Setembro de 2015, pelas 10H00. 

 

12. A avaliação das propostas do concurso será feita de acordo com os seguintes 

critérios: 
- Preço Razoável (60%) 

- Qualidade do Serviço (40%): 



 

 

 

 

 

 

(a) Experiência profissional do dirigente e curriculum vitae dos trabalhadores que 

prestam serviços objecto do presente concurso (10%); 

(b) Tempo de experiência e envergadura do concorrente (7%); 

(c) Desempenho anterior de semelhantes serviços ou em outras instituições (incluindo 

locais e fotografias), principalmente na complexidade e desempenho satisfatório dos 

serviços (com dados do ano 2013 até ao presente) (4%); 

(d) Equipamentos e bens consumíveis para a prestação dos serviços objecto do presente 

concurso (4%); 

(e) Sugestões favoráveis aos serviços de jardinagem, manutenção e aluguer de 

plantas/flores, prestados no Instituto Politécnico de Macau (7%); 

(f) Esclarecimentos na reunião (questões profissionais levantadas pelo Instituto 

Politécnico de Macau sobre a prestação de serviços de jardinagem, manutenção e 

aluguer de plantas/flores, prestados no Instituto Politécnico de Macau e o 

esclarecimento “in loco”, local proporcionado pelo concorrente.) (8%). 

 

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

Local de exame: Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico de Macau, 

sita na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em Macau. 

Local de obtenção: Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico de Macau, 

sita na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em Macau, mediante o pagamento de 

MOP100,00 (cem patacas). 

Hora: de 2
a
 feira a 5

a
 feira das 09H00 às 13H00 e das 14H30 às 17H45.  

6
a
 feira das 9H00 às 13H00 e das 14H30 às 17H30.  

 

Macau, aos 4 de Agosto de 2015 

O Presidente em Exercício, Yin Lei 


