Anúncio
do Instituto de Formação Turística
Concurso Público n.º 2/P/2017
Concurso Público para « Substituição da unidade de refrigeração
central no Edifício Progresso, Instituto de Formação Turística»
1. Entidade lançadora do concurso: Instituto de Formação Turística.
2. Modalidade de concurso: Concurso público.
3. Local de execução da obra: Edifício Progresso no campus da Taipa do Instituto de
Formação Turística
4. Objecto de empreitada: Substituição da unidade de refrigeração central no Edifício
Progresso, Instituto de Formação Turística (IFT), incluindo todos os trabalhos de
adaptação e apoio de construção civil e de electricidade.
5. Período máximo de execução: 150 dias de trabalho (cento e cinquenta dias de trabalho)
(Para efeitos da contagem do prazo de execução das obras da presente empreitada,
somente os domingos e os feriados estipulados na Ordem Executiva n.º60/2000 não serão
considerados como dias de trabalho).
6. Prazo de validade de propostas: o prazo de validade das propostas é de noventa dias, a
contar da data do encerramento do acto público do concurso, prorrogável, nos termos
previstos no Programa de Concurso.
7. Tipo de empreitada: Empreitada por série de preços.
8. Caução provisória: $120.000,00 (cento e vinte 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)
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10. Preço Base: não há.
11. Condições de Admissão:
-Os concorrentes devem ter, pelo menos, concluído um projecto de instalação de um
refrigerador central, com capacidade de refrigeração não inferior a 1400kW, executado
na qualidade de empreiteiro, nos últimos dez anos (até ao dia do acto público do
concurso); e
-São admitidos como concorrentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de
Solos, Obras Públicas e Transportes para execução de obras, bem como as que, até ao dia
do acto público do concurso, tenham apresentado pedido de inscrição ou renovação
sendo a aceitação, neste último caso, condicionada ao deferimento do pedido de inscrição
ou renovação.
12. Visita ao local;
A visita ao local sera realizada às 15:00 no dia 12 de Setembro de 2017 (terça-feira), os
concorrentes interessados devem concentrar-se no Auditório do Edifício Progresso do
IFT, Avenida Padre Tomás Pereira, na hora acima referida, a visita será orientada pelos
fucionários do IFT e durante a visita não podem colocar perguntas.
13.

Local, dia e hora limites para entrega das propostas:
Local: Balcão da Caixa e Informações localizado no Edifício Inspiração do Instituto de
Formação Turística, Colina de Mong-Há, Macau.
Dia e hora limite: dia 6 de Outubro de 2017 (sexta-feira), até às 17:00 horas.
Em caso de encerramento do Instituto de Formação Turística na hora limite para a
entrega de propostas acima mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a data
e a hora limites estabelecidas para a entrega de propostas serão adiadas para a mesma
hora do primeiro dia útil seguinte.

14. Local, dia e hora do acto público do concurso :
Local: Auditório do Edifício Equipa do Instituto de Formação Turística, Colina de
Mong-Há, Macau.
Dia e hora: dia 9 de Outubro de 2017 (segunda-feira), pelas 10:00 horas.
Em caso de adiamento da data limite para a entrega de propostas mencionada de acordo
com o número 13 ou em caso de encerramento deste Instituto na hora estabelecida para o
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acto público do concurso acima mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a
data e a hora estabelecidas para o acto público do concurso serão adiadas para a mesma
hora do primeiro dia útil seguinte.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público do
concurso para os efeitos previstos no artigo 80º do Decreto-Lei n.º74/99/M, de 8 de
Novembro e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados
no concurso.
Os concorrentes ou seus representantes legais poderão fazer-se representar por
procurador, devendo este apresentar procuração reconhecida que lhe confira poderes para
o efeito, ou outros documentos comprovativos dos poderes de representação nos termos
legais.
15. Línguas a utilizar na redacção da proposta:
Os documentos que instruem a proposta (com excepção dos catálogos de produtos)
devem estar redigidos numa das línguas oficiais da RAEM, quando noutra língua, devem
ser acompanhados de tradução legalizada, a qual prevalece para todos e quaisquer
efeitos.
16. Consultas do Programa do Concurso e do Caderno de Encargos, o local, a data e hora de
acesso aos respectivos exemplares.
Local: no balcão da Caixa e Informações localizado no Edifício Inspiração do Instituto
de Formação Turística, Colina de Mong-há, Macau.
Data: da data de publicação do presente anúncio à data de abertura de propostas de
Concurso Público.
Hora: nos dias úteis e dentro do horário normal de expediente.
* Pode-se adquirir exemplares do Programa do Concurso e do Caderno de Encargos no
balcão da Caixa e Informações localizado no Edifício Inspiração do Instituto de Formação
Turística ao preço de MOP1.000 (mil patacas) por exemplar.
17. Critérios de avaliação de propostas e respectivas proporções:
- Preço da obra: 50%;
- Experiência em obras semelhantes: 40%;
- Percentagem de trabalhadores locais da construção civil: 10%.
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18. Junção de esclarecimentos:
Os concorrentes poderão comparecer no balcão da Caixa e Informações localizado
no Edificio Inspiração do Instituto de Formação Turistica, Colina de Mong-Há,
RAEM, a partir de 6 de Setembro de 2017 (inclusivé) e até à data limite para a
entrega das propostas, para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos
adicionais.
A Presidente do IFT

Chuk
Kwan
VONG

Digitally signed by Chuk Kwan VONG
DN: c=MO, o=Macao Post eSignTrust Services,
ou=Government Qualified Certificate G02, ou=Terms of
use at www.esigntrust.com/CPS (c)2010, ou=DEPT/ORG
- Instituto de Formacao Turistica, ou=UNIT - N/A,
ou=PROCUR - N/A, serialNumber=0000000550,
title=Presidente, cn=Chuk Kwan VONG,
email=fanny@ift.edu.mo
Date: 2017.09.01 10:31:43 +08'00'

Vong Chuk Kwan
Aos 1 de Setembro de 2017

獲以下認證:

Certificado pela:
_____________
Certified by:

澳門望廈山
電話: (853) 2856 1252
傳真: (853) 2851 9058

www.ift.edu.mo

Colina de Mong-Há, Macau
Tel: (853) 2856 1252
Fax: (853) 2851 9058
www.ift.edu.mo

