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Concurso Público N.º (024-2022-DEM)
(Prestação de Serviços de Concepção, Produção e Montagem de Iluminação
Decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022)

Programa de Concurso
1. Objecto
1.1. O presente Concurso Público tem por objecto a prestação de serviços de concepção,
produção e montagem de iluminação decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022
para todas as zonas de Macau;
1.2. O presente Programa de Concurso visa definir as normas a que se deve obedecer no
processo do concurso público dos serviços referidos no ponto anterior.
1.3. Ordem da prestação dos serviços:
1.3.1. Prazo previsto para a conclusão da concepção: 30 de Maio de 2022 (a decisão final
será tomada pelo IAM, de acordo com a situação real);
1.3.2. Prazo para a conclusão da elaboração: 19 de Julho de 2022 (a decisão final será
tomada pelo IAM, de acordo com a situação real);
1.3.3. Prazo previsto para a conclusão da decoração: 31 de Agosto de 2022 (a decisão
final será tomada pelo IAM, de acordo com a situação real);
1.3.4. Período de actividade previsto para a iluminação: entre 2 de Setembro e 9 de
Outubro de 2022 (a decisão final será tomada pelo IAM, de acordo com a situação
real);
1.3.5. Horário de actividade das luzes: das 18h30 à 1h00 (a decisão final será tomada pelo
IAM, de acordo com a situação real);
1.4. As condições técnicas e os requisitos encontram-se descritos pormenorizadamente no
Caderno de Encargos dos presentes documentos do Concurso.
2. Concorrentes
Podem concorrer todas as pessoas singulares ou colectivas, com domicílio ou escritório na
RAEM, que declarem cumprir integralmente o Programa de Concurso, o Caderno de Encargos e
as condições constantes dos anexos.
3. Partes integrantes da proposta
A proposta deve ser redigida em chinês ou português, sendo constituída de duas partes distintas:
1.ª parte – Proposta de Preços (todos os documentos necessários indicados no ponto 3.2);
2.ª parte – Documentos (incluindo todos os documentos necessários indicados no ponto 3.3).
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3.1. Proposta de preços

A proposta de preços deve obedecer às seguintes regras:
3.1.1. A proposta deverá ser elaborada de acordo com o modelo do Anexo 1;
3.1.2. A proposta de preços deverá ser elaborada sem rasuras, palavras riscadas ou
entrelinhas; caso se trate de impressão, esta deve ser feita usando o mesmo tipo de
letra; caso seja manuscrita, deve-se usar as mesmas caligrafia e tinta, não podendo
ser escrita a lápis;
3.1.3. Todas as folhas dos documentos indicados no ponto 3.2 do Programa de
Concurso devem ser rubricadas, pelos concorrentes ou por alguém com
poderes para obrigá-los a assumir as suas obrigações, ou assinadas de acordo
com o modelo do documento de identificação válido, devendo a última folha
ser assinada de acordo com o modelo do documento de identificação válido. Se
a proposta for assinada por procurador, deverá ser anexo, na parte dos documentos
definidos no ponto 3.3 do presente Programa de Concurso, o original da
procuração;
3.1.4. A proposta de preços deve ser apresentada de acordo com os grupos divididos,
sendo que o concorrente pode indicar na proposta os preços para todos os grupos ou
para um desses grupos e não é permitido apresentar um preço apenas para um
espaço dos grupos (isto é, pode optar por apresentar proposta de preços particular
para os grupos 1, 2, 3, 4 ou 5, como também por apresentar propostas de preços
para todos os cincos grupos referidos, devendo, nesse caso, proceder à prestação
obrigatória das cauções provisórias correspondentes aos grupos apresentados);
3.1.5. O valor máximo da proposta de preços da presente prestação de serviço:
3.1.5.1. Grupo 1: Um milhão e duzentas mil patacas (MOP 1.200.000,00);
3.1.5.2. Grupo 2: Novecentas e cinquenta mil patacas (MOP 950.000,00);
3.1.5.3. Grupo 3: Novecentas mil patacas (MOP 900.000,00);
3.1.5.4. Grupo 4: Novecentas mil patacas (MOP 900.000,00);
3.1.5.5. Grupo 5: Novecentas e cinquenta mil patacas (MOP 950.000,00);
3.1.6. Os preços devem ser indicados em patacas (MOP); se um preço contiver números
decimais, deve o mesmo ser arredondado para a primeira casa decimal;
3.1.7. Caso haja disparidade no cômputo entre o preço unitário e o preço global da
proposta apresentada pelo concorrente, prevalece sempre o preço unitário;
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3.1.8. O preço da proposta deve, obrigatoriamente, conter todas as despesas de concepção,
produção e montagem, como ainda outras despesas surgidas, incluindo, mas não se
limitando a, despesas de pessoal, seguro, equipamentos, transporte, instalação,
remoção, reparação, etc.;
3.1.9. Obriga-se a indicar, na proposta de preços, o prazo de validade da proposta, sendo
este até 9 de Outubro de 2022 (contado a partir da data da abertura das propostas).
3.2. Documentos integrantes da proposta de preços
3.2.1. Proposta de preços (vide Anexo 1);
3.2.2. Projecto de criação e concepção: o concorrente obriga-se a proceder à concepção
de acordo com as condições técnicas, área e requisitos de Montagem, indicados no
Caderno de Encargos, e entregar o projecto da concepção (vide modelo do Anexo
2).
Obriga-se a incluir no projecto:
3.2.2.1. Concepção do design: descrição escrita (150 ou mais palavras);
3.2.2.2. Planta da montagem do espaço: obriga-se o concorrente a mostrar,
claramente, no mapa topográfico anexado, a localização dos espaços com
decorações luminosas e a executar uma descrição simples;
3.2.2.3. Simulação do design: obriga-se o concorrente a apresentar as dimensões
das respectivas iluminações decorativas, simulação do efeito das
iluminações decorativas do local, etc.; obriga-se ainda a descrever os
materiais utilizados para estas iluminações decorativas, sendo este
documento impresso a cores;
3.2.2.4. Desenho de estrutura: quando esteja em causa a segurança estrutural, o
concorrente é obrigado a entregar documentos assinados pelo engenheiro
inscrito, emitido pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e
Transportes da RAEM (DSSOPT), incluindo entre estes documentos as
folhas de cálculo, plantas e declaração de responsabilidade;
3.2.2.5. Efeito de iluminação e sua descrição: obriga-se o concorrente a
apresentar a simulação do efeito da iluminação nocturna e a descrever a
localização da fonte de luz;
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3.2.3. Plano de trabalho e projecto de execução de obras: o concorrente deve
descrever brevemente o andamento e a organização dos trabalhos do presente
concurso, podendo o conteúdo incluir os trabalhos preparativos, a calendarização
da execução da obra, formas de embalagem e transporte das obras para Montagem
de iluminação decorativa ou outras condições de apoio técnico (vide modelo de
referência do Anexo 3).
O projecto deve, obrigatoriamente, incluir:
3.2.3.1. Desenho do circuito da instalação de sistema eléctrico e consumo de
electricidade de cada local: obriga-se o concorrente a entregar o desenho
do circuito da instalação de sistema eléctrico e o consumo de electricidade
de cada local;
3.2.3.2. Andamento e calendarização dos trabalhos: obriga-se o concorrente a
apresentar a calendarização dos trabalhos de cada fase;
3.2.4. Curriculum vitae dos membros da equipa: obriga-se o adjudicatário apresentar os
dados dos membros da equipa, de entre os quais deve incluir a lista do pessoal
técnico-profissional

da

área

de

engenharia

civil,

de

engenharia

electrotécnica/electromecânica, de design, de Montagem, de inspecção e
manutenção,

sendo

que

os

técnicos

profissionais

da

equipa

devem,

obrigatoriamente, anexar o curriculum vitae com a sua experiência profissional na
respectiva

área;

os

técnicos

de

engenharia

civil

e

de

engenharia

electrotécnica/electromecânica são obrigados a apresentar fotocópia de documentos
correspondentes à elaboração de projectos inscritos na DSSOPT da RAEM. Para
mais, é obrigatório a entrega da lista de coordenadores de equipa (vide modelo de
referência do Anexo 4);
3.2.5. Experiência anterior do concorrente na prestação de serviços similares (nos
últimos cinco anos), incluindo tempo de serviço, local da prestação de serviço,
destinatário da prestação de serviço, conteúdo concreto do serviço (prestação de
serviço de concepção, de elaboração, de decoração ou todos estes), sendo obrigado
a descrever, pormenorizadamente e com apresentação de fotografias respectivas
(vide modelo de referência do Anexo 5);
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3.3. Documentos comprovativos da habilitação do concorrente
Constituição dos documentos (devem ser discriminados e entregues conforme a seguinte
ordem):
3.3.1. Fotocópia de documento comprovativo da prestação da caução provisória, emitido
pelo IAM;
3.3.2. Deve indicar o nome, estado civil e domicílio do concorrente ou, no caso de se tratar
de pessoa colectiva, a denominação social, a sede, os nomes dos titulares do órgão de
administração e de outras pessoas que têm poderes para assumir as obrigações da
sociedade, e declarar que: 1) Aceita as disposições definidas no presente Programa de
Concurso e no Caderno de Encargos; 2) Cumpre as leis vigentes da RAEM. Para
questões emergentes do contrato e não sanáveis por acordo entre as partes, é
competente o Tribunal Administrativo da RAEM. Caso o concorrente não seja
residente da RAEM ou a sociedade tenha o seu endereço fora da RAEM, deve declarar
a renúncia ao foro judicial do território a que pertence, relativamente a procedimentos
e actos relacionados com o presente Programa de Concurso e o Caderno de Encargos;
3) Não está em dívida para com a Fazenda Pública por contribuições e impostos
liquidados nos últimos três anos, e não é devedor da Fazenda Pública da RAEM; 4)
Caso o presente concurso lhe venha a ser adjudicado, irá prestar a caução definitiva,
dentro de oito dias contados a partir do dia da recepção da notificação; 5) As
apresentações de concepção estão de acordo com as respectivas disposições das Leis
em vigor relativas a protecção dos direitos e interesses do consumidor, segurança,
direitos de autor, direito da propriedade industrial, direito de patentes e direitos de
marcas; e 6) Cumpre a legislação de Macau em vigor relativa ao “Regulamento sobre
a proibição do trabalho ilegal” e as disposições vigentes da Lei “Salário mínimo para
os trabalhadores” (vide Anexo 6A ou Anexo 6B), devendo a declaração ser original e
assinada, conforme o modelo do documento de identificação, pelo concorrente, ou
outra pessoa com poderes para obrigar o concorrente a assumir as suas obrigações;
3.3.3. Declaração do Registo Comercial:
Original da certidão de registo comercial relativo à constituição da sociedade e às
eventuais alterações ao pacto social, ou fornecer o código QR da certidão do registo
comercial emitido pelos serviços públicos, devendo a imagem do código QR ser clara,
para permitir obter com sucesso a certidão electrónica, através da leitura do referido
código; os documentos comprovativos mencionados devem ter a validade de três
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meses, contados a partir da data da sua emissão; caso o concorrente seja empresário
individual/pessoa singular, e não esteja inscrito na Conservatória dos Registos
Comercial e de Bens Móveis, é necessário entregar uma declaração da qual conste não
se encontrar registado. (vide Anexo 7);
3.3.4. Imposto da Contribuição Industrial:
Original ou fotocópia de documento comprovativo do pagamento ou isenção da
contribuição industrial do último ano económico; caso seja o primeiro ano de
actividade, deve entregar original ou fotocópia do Modelo M/1 (Contribuição
Industrial-Declaração de Início de Actividade/Alterações);
3.3.5. Procuração:
Caso a proposta seja assinada por um procurador, deve este também entregar o
original da respectiva procuração e fotocópia do documento comprovativo de
identificação do procurador;
3.3.6. Fotocópia dos documentos comprovativos de identificação válidos:
O concorrente obriga-se a entregar fotocópia dos seus documentos comprovativos de
identificação válidos, ou das pessoas com poderes para assumir neste concurso as
obrigações da sociedade, ou do eventual procurador, devendo esses documentos ser
assinados de acordo com o documento comprovativo de identificação válido.
(As declarações apresentadas pelos concorrentes devem ser assinadas pelos
concorrentes ou por pessoas com poderes para assumir as obrigações, de acordo com o
modelo do documento de identificação válido; caso esteja em fase de substituição do
documento de identificação, deve juntar o certificado emitido pelos serviços
competentes)
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4. Levantamento dos documentos de concurso
Os concorrentes interessados podem obter os documentos de concurso no Núcleo de Expediente
e Arquivo do edifício do IAM, sito na Avenida de Almeida Ribeiro n.º 163, Macau, a partir da
data da publicação do anúncio do concurso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau até à data limite para a entrega das propostas, ou descarregá-los da página
electrónica deste Instituto (http://www.iam.gov.mo). Os concorrentes interessados que optem
pelo descarregamento dos documentos acima referidos, têm a responsabilidade de consultar,
durante o período de entrega das propostas, na página electrónica deste Instituto, eventuais
actualizações e alterações.
5. Formas de apresentação da proposta
5.1.

A proposta de preços (documentos indicados no ponto 3.2) deve ser encerrada por ordem
em sobrescrito opaco, fechado, e lacrado ou assinado pelo concorrente e carimbado,
devendo constar no rosto do sobrescrito a identificação do concorrente, a designação
da entidade responsável pelo concurso, nome e número do concurso, e a indicação
“Proposta de preços”, segundo o modelo seguinte:
Instituto para os Assuntos Municipais
Concurso público n.º (024-2022-DEM)
(Prestação de Serviços de Concepção, Produção e Montagem de
Iluminação Decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022)
Proposta de preços
Designação do concorrente:

5.2. Os documentos indicados no ponto 3.3 devem ser encerrados noutro sobrescrito opaco,
fechado, e lacrado ou assinado pelo concorrente e carimbado, devendo constar no rosto do
sobrescrito a identificação do concorrente, a designação da entidade responsável pelo
concurso, nome e número do concurso, e a indicação “Documentos”, segundo o
modelo seguinte:
Instituto para os Assuntos Municipais
Concurso público n.º (024-2022-DEM)
(Prestação de Serviços de Concepção, Produção e Montagem de
Iluminação Decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022)
Documentos
Designação do concorrente:
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5.3. Os sobrescritos a que se referem os pontos 5.1 e 5.2 serão encerrados num terceiro,
igualmente opaco, fechado, e lacrado ou assinado pelo concorrente e carimbado,
constando no rosto a identificação do concorrente, a designação da entidade
responsável pelo concurso, nome e número do concurso, e a indicação “Proposta”,
segundo o modelo seguinte:
Instituto para os Assuntos Municipais
Concurso público n.º (024-2022-DEM)
(Prestação de Serviços de Concepção, Produção e Montagem de
Iluminação Decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022)
Proposta
Designação do concorrente:

6. Local, data e hora limite para entrega das propostas
6.1. A proposta deverá ser entregue, contra recibo, pelos concorrentes, no Núcleo de
Expediente e Arquivo, sito na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, Edifício do IAM, r/c,
antes das 12:00 horas do dia 24 de Março de 2022, a partir da data da publicação do
anúncio no Boletim Oficial, ou remetida pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.
6.2. Caso, por razões de força maior, se verifique o encerramento dos Serviços de
Administração Pública da Região Administrativa Especial de Macau, o dia e a hora de
entrega de proposta serão prorrogados até ao dia útil imediatamente seguinte, à mesma
hora.
6.3. Caso o envio da proposta se processe por correio, o concorrente deve assumir total
responsabilidade pelo eventual atraso, não podendo por tal facto apresentar qualquer
reclamação.

7. Sessão de esclarecimento
7.1. A realização da sessão de esclarecimento terá lugar, no dia 23 de Fevereiro de 2022, pelas
10:00 horas, na Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Avenida da Praia
Grande, n.º804, Edifício China Plaza, 6.º andar, Macau, e realizar-se-á uma visita in loco
no mesmo dia;

9
_________________________________________________________________________________ ____________________________

Concurso Público N.º (024-2022-DEM)
(Prestação de Serviços de Concepção, Produção e Montagem de Iluminação
Decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022)
7.2. Caso, por razões de força maior, se verifique o encerramento dos Serviços de
Administração Pública da Região Administrativa Especial de Macau, o dia e a hora de
realização da sessão de esclarecimento serão prorrogados até ao dia útil imediatamente
seguinte, à mesma hora.

8. Local, data e hora de abertura das propostas
8.1. O processo de abertura das propostas terá lugar, no dia 25 de Março de 2022, pelas 10:00
horas, na Divisão de Formação e Documentação, sita na Avenida da Praia Grande, n.º 804,
Edf. China Plaza, 6.º andar, e será presidido pela Comissão de Abertura das Propostas.
8.2. Caso, por razões de força maior, se verifique o encerramento dos Serviços de
Administração Pública da Região Administrativa Especial de Macau, o dia e a hora de
abertura das propostas serão prorrogados até ao dia útil imediatamente seguinte, à mesma
hora.
9. Caução provisória
9.1. O concorrente, com a apresentação da sua proposta, obriga-se a prestar ao IAM uma
caução provisória, que garantirá o exacto e pontual cumprimento das obrigações que
assume.
9.2. A caução provisória poderá ser prestada em dinheiro ou por garantia bancária. Caso seja
em dinheiro, a prestação da caução deve ser efectuada na Tesouraria da Divisão de
Assuntos Financeiros (DAF) do IAM ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau,
juntamente com a guia de depósito (em triplicado) (vide Anexo 8), havendo ainda que
entregar a referida guia na Tesouraria da DAF do Instituto, após a prestação da caução,
para efeitos de levantamento do respectivo recibo oficial. As despesas resultantes da
prestação de cauções constituem encargos do concorrente:
9.2.1. Grupo 1: Vinte e quatro mil patacas (MOP 24.000,00);
9.2.2. Grupo 2: Vinte mil patacas (MOP 20.000,00);
9.2.3. Grupo 3: Dezoito mil patacas (MOP 18.000,00);
9.2.4. Grupo 4: Dezoito mil patacas (MOP 18.000,00);
9.2.5. Grupo 5: Vinte mil patacas (MOP 20.000,00).
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9.3. Os concorrentes devem prestar uma caução provisória antes do termo do prazo de entrega
das propostas e inscrever-se com o nome do concorrente que participa no concurso.
9.4. Quando a validade da proposta expirar, ou se haja celebrado contrato com qualquer dos
concorrentes antes do seu termo, ou caso o concurso seja declarado sem efeito por razões
de interesse público, o concorrente a quem não foi adjudicado ou cuja proposta não foi
aceite tem o direito de solicitar a restituição da caução provisória ou o cancelamento da
garantia.
9.5. O adjudicatário pode pedir a restituição da caução provisória após a prestação da caução
definitiva.
9.6. O concorrente obriga-se a cumprir exacta e pontualmente as obrigações que assume com a
apresentação da sua proposta, salvo se houver motivo de força maior ou não imputável ao
concorrente, devidamente confirmado; e o concorrente perderá a caução provisória
prestada, revertendo esta a favor do IAM, no caso de ocorrer qualquer uma das seguintes
situações. Além disso, caso ocorra a situação do ponto 9.6.2, a adjudicação será
considerada, desde logo, sem efeito:
9.6.1. Desistência do concurso após a abertura das propostas;
9.6.2. Renúncia total ou parcial aos serviços da adjudicação, antes da prestação da caução
definitiva, ou não prestação atempada da caução definitiva.

10. Caução definitiva
10.1. O valor da caução definitiva é de 4% (quatro por cento) do valor do montante total da
adjudicação, e pode ser entregue no mesmo endereço e forma da entrega da caução
provisória.
10.2. O concorrente seleccionado deve prestar a caução definitiva, no prazo de 8 (oito) dias, a
contar da notificação da adjudicação, para garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato.
10.3. Se o adjudicatário não prestar em tempo a caução definitiva, nem prestar ao IAM, no prazo
de 3 (três) dias úteis, justificação bastante e fundamentada, a caução provisória reverterá a
favor deste Instituto e a adjudicação será considerada, desde logo, sem efeito.
10.4. Se o adjudicatário não comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato,
nem prestar ao IAM, nos seguintes 3 (três) dias úteis, justificação bastante e fundamentada,
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a caução definitiva reverterá a favor deste Instituto e a adjudicação será considerada, desde
logo, sem efeito.
10.5. Caso o adjudicatário não cumpra as disposições do Caderno de Encargos e do respectivo
contrato e, nomeadamente, prejudique gravemente o funcionamento dos serviços externos,
a utilização das instalações e dos equipamentos ou a imagem do IAM, mesmo após
explicação do adjudicatário, este será rejeitado e a caução definitiva por si prestada
reverterá a favor do IAM, sendo este acto independente de decisão judicial.
10.6. Durante o período de prestação dos serviços, quando houver lugar ao levantamento de
determinada quantia da caução definitiva para satisfação do pagamento de multas previstas
do Caderno de Encargos, o adjudicatário terá de repor, no prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data da respectiva notificação, o correspondente valor descontado, sob pena de rescisão
do contrato, por incumprimento das obrigações contratuais por parte do adjudicatário, e de
não devolução da restante caução definitiva.
10.7. Se o adjudicatário for impedido de dar seguimento à adjudicação após a prestação da
caução definitiva, mesmo que não tenha assinado o contrato, perderá toda a caução
definitiva, revertendo esta a favor do IAM.
10.8. A caução definitiva é devolvida na sua totalidade, findo o prazo do contrato, ao
adjudicatário, quando este tenha cumprido, integral e pontualmente, todas as obrigações e
trabalhos estipulados no contrato.
10.9. A caução definitiva não vence juros e todas as despesas relativas à prestação ou
levantamento da caução são da responsabilidade do adjudicatário.

11. Trabalhadores e sua remuneração
11.1. O adjudicatário obriga-se a cumprir as disposições do “Regulamento sobre a Proibição do
Trabalho Ilegal” em vigor, devendo dar prioridade à contratação de trabalhadores
residentes da RAEM.
11.2. O adjudicatário obriga-se a cumprir a Lei do “Salário mínimo para os trabalhadores” em
vigor.
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12. Cláusulas penais
12.1. Sem prejuízo do disposto no ponto 10.6, o adjudicatário obriga-se a pagar uma
indemnização por não cumprimento do contrato, salvo se ocorrer violação das obrigações
constantes do n.º 11, pois, neste caso, terá de cumprir a cláusula penal compensatória.
12.2. Caso o adjudicatário não cumpra o disposto no n.º 11, quer a culpa seja sua, quer não, é
obrigado a cumprir a cláusula penal compensatória, pagando 30% (trinta por cento) do
valor do montante global do contrato.
12.3. Em caso de rescisão do contrato por incumprimento do disposto no n.º 11, o IAM irá pagar
o montante que ainda não tenha sido liquidado aos empregados, como reposição dos
valores salariais mínimos acima definidos.

13. Situações de não admissão das propostas
Nas situações seguintes, as propostas não são aceites:
13.1. Entrega da proposta ou prestação da caução provisória após o prazo para a entrega de
propostas indicado no anúncio de concurso;
13.2. A forma de entrega da proposta não corresponder ao disposto do n.º 5 do presente
Programa de Concurso;
13.3. A caução provisória não ser registada em nome do concorrente;
13.4. Elaboração de documentos do ponto 3.2 que não satisfaça os requisitos do ponto 3.1 do
presente Programa de Concurso;
13.5. Não entrega de documentos ou entrega de documentos que não satisfaçam os requisitos
dos pontos 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.5 do presente Programa de Concurso;
13.6. O concorrente, depois de receber o aviso, não entregar, dentro de 24 horas, os documentos
seguintes:
13.6.1. Documentos previstos nos pontos 3.3.1 e 3.3.4 do presente Programa de Concurso;
13.6.2. Documento previsto no ponto 3.3.6 do presente Programa de Concurso, impedindo
a verificação da validade da assinatura do concorrente no acto público do concurso.
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14. Selecção da proposta e critérios de adjudicação
14.1. A entidade adjudicante não aceita propostas que não satisfaçam os requisitos mencionados
no presente Programa de Concurso e no Caderno de Encargos, ou que violem qualquer
disposição do Decreto-Lei n.o 63/85/M, de 6 de Julho, ou legislação vigente;
14.2. Durante a avaliação das propostas, na ausência dos documentos indicados no ponto 3.2.5
do presente Programa de Concurso, o concorrente não será, devido a essa falta, avaliado no
referido item. Quanto a esses documentos, não será permitido o seu complemento;
14.3. Caso, no processo da avaliação das propostas, a proposta de um mesmo concorrente
obtenha a pontuação mais elevada para mais de três grupos, o concorrente apenas poderá
vencer os primeiros três grupos com a pontuação mais elevada e, caso obtenha a mesma
pontuação para dois grupos ou mais, será priorizado o grupo com pontuação mais elevada
no ponto “ideias e proposta de concepção”, sendo os restantes grupos vencidos pelo
concorrente no 2.º lugar na pontuação, salvo quando não houver tal concorrente. O IAM
reserva-se o direito de adjudicar os serviços a mais de um concorrente.
14.4. Os critérios de avaliação de propostas e a as suas proporções são os seguintes:
Critérios de avaliação

Proporção

Preço proposto

30 %

Ideias e proposta de concepção

30 %

Plano de trabalho e projecto de execução de obras

30 %

Experiência anterior em serviços similares

10 %

15. Reserva do direito de adjudicação
A entidade adjudicante reserva-se o direito de não fazer a adjudicação ou de só a fazer em parte
nas situações seguintes:
15.1. Razões de interesse público;
15.2. Decisão do IAM de optar pelo adiamento da aquisição dos referidos serviços por, pelo
menos, seis meses;
15.3. O preço global proposto de todas as propostas ou da proposta considerada a mais adequada
exceder altamente o valor orçamental;
15.4. Forte presunção de conluio entre os concorrentes;
15.5. Os requisitos mínimos de qualidade previstos no Caderno de Encargos não serem
satisfeitos por qualquer das propostas apresentadas;
14
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15.6. A proposta com a pontuação mais elevada ser inferior a 50 valores.
16. Minuta do contrato e notificação da adjudicação
16.1. O contrato deve ser outorgado dentro de 30 (trinta) dias, a contar do dia da prestação da
caução definitiva;
16.2. O adjudicatário obriga-se a pronunciar-se sobre a minuta do contrato no prazo de 5 (cinco)
dias após a sua recepção; findo esse prazo, se o não fizer, é a mesma considerada aprovada;
16.3. Só serão admitidas reclamações contra a minuta do contrato quando dela constem
obrigações não contidas nos documentos do presente Concurso e na proposta apresentada
pelo concorrente;
16.4. As despesas relacionadas com a outorga do contrato e o imposto do selo são suportadas
pelo adjudicatário;
16.5. No acto da assinatura do contrato, o responsável pela assinatura deve apresentar
documento comprovativo da sua representação legal;
16.6. O adjudicatário deve cumprir todas as disposições legais aplicáveis à assinatura de
contratos com a Administração da RAEM;
16.7. Nos termos do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, o resultado da
adjudicação deve ser notificado ao adjudicatário e aos restantes concorrentes.
17. Reclamação
17.1. A entidade que recebe a reclamação é o IAM;
17.2. Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.o 63/85/M, de 6 de Julho, o respectivo
interessado poderá apresentar ao IAM reclamação, por escrito, no prazo legal, sobre a
preterição de formalidades do presente concurso;
17.3. Os concorrentes podem, até 22 de Fevereiro de 2022, solicitar, por escrito, o
esclarecimento de dúvidas na interpretação do Programa de Concurso, do Caderno de
Encargos e dos eventuais anexos;
17.4. O IAM não atenderá a nenhuma reclamação que o concorrente faça em relação a eventuais
erros ou omissões que haja cometido na elaboração da sua proposta;
17.5. As reclamações e justificações referidas nos pontos 17.2 e 17.3 devem ser entregues,
dentro das horas de expediente, no Departamento de Edificações Municipais, sito na
Avenida da Praia Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, Macau;
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17.6. O IAM notificará a todos os concorrentes as decisões tomadas e os respectivos
esclarecimentos.
18. Resolução de litígios
As questões emergentes do contrato e não dirimidas pelas partes serão resolvidas pelo tribunal
que para tal tenha competência na RAEM.
19. Publicitação de informações sobre as aquisições
De acordo com as “Instruções para a publicitação da informação relativas às aquisições
governamentais”, os documentos do presente concurso público, os resultados da abertura das
propostas e os da adjudicação serão tornados públicos. O conteúdo dos mesmos, incluindo o(s)
nome(s) do(s) concorrentes/adjudicatário, o preço proposto/adjudicado, o prazo de pagamento, a
aceitação ou não da proposta, etc., será carregado na página electrónica deste Instituto
(http://www.iam.gov.mo), de acordo com o andamento dos procedimentos reais.
20. Legislação aplicável
Em tudo o omisso neste Programa do Concurso e no Caderno de Encargos, observar-se-á a
legislação aplicável em vigor na RAEM, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de
Julho, e o Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, republicado pela Lei n.º 5/2021.
21. Prevalece a versão chinesa do presente documento do concurso.
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Caderno de Encargos
1. Objecto
1.1. O presente concurso público tem por objecto o fornecimento de Serviços de Concepção,
Produção e Montagem de Iluminação Decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022 para
as diversas zonas de Macau;
1.2. O presente Caderno de Encargos visa definir as disposições a cumprir durante o processo do
concurso público para os serviços referidos no ponto anterior;
1.3. Calendarização de serviços:
1.3.1. Prazo previsto para a concepção: 30 de Maio de 2022 (a decisão final será tomada
pelo IAM, de acordo com a situação real);
1.3.2. Prazo previsto para a produção: 19 de Julho de 2022 (a decisão final será tomada
pelo IAM, de acordo com a situação real);
1.3.3. Prazo previsto para a instalação: 31 de Agosto de 2022 (a decisão final será tomada
pelo IAM, de acordo com a situação real);
1.3.4. Período previsto para a actividade das luzes: 2 de Setembro a 9 de Outubro (a
decisão final será tomada pelo IAM, de acordo com a situação real);
1.3.5. Horário previsto para a actividade das luzes: 18h30-1h00 (a decisão final será
tomada pelo IAM, de acordo com a situação real);
1.4. Os serviços acima referidos devem ser sempre desenvolvidos, por parte do adjudicatário, no
estrito cumprimento das condições e disposições previstas neste Caderno de Encargos e nas
cláusulas estipuladas no contrato.

2. Â mbito e conteúdo do serviço
O âmbito e o conteúdo do serviço encontram-se descritos no Anexo 9, que faz parte integrante
do presente Caderno de Encargos.

3. Liquidação e forma de pagamento
3.1. O pagamento será feito ao adjudicatário em patacas, de acordo com os itens propostos;
3.2. O adjudicatário poderá solicitar, por escrito, 20% (vinte por cento) do montante adjudicado,
após o plano de design ter sido apreciado e recebido a notificação da sua confirmação;
17
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3.3. O adjudicatário poderá solicitar, por escrito, 60% (sessenta por cento) do montante
adjudicado, após as iluminações decorativas terem sido recebidas pelo IAM, sido aprovadas
nos testes de iluminação e aceites pelo IAM;
3.4. Findo o período de actividade das luzes e concluído o trabalho de remoção e reposição dos
espaços, os restantes 20 % (vinte por cento) serão liquidados após a apreciação do IAM.

4. Requisitos de pessoal
4.1. Todos os trabalhadores devem cumprir a disposição prevista na Lei das Relações de
Trabalho em vigor em Macau;
4.2. O adjudicatário obriga-se a cumprir as disposições prevista no Regulamento sobre a
proibição do trabalho ilegal em vigor em Macau;
4.3. Todos os trabalhadores devem cumprir, durante o curso da obra, a legislação sobre a
segurança e saúde ocupacional em vigor em Macau e demais orientações de segurança no
trabalho elaboradas pela DSAL;
4.4. Deve indicar, pelo menos, uma pessoa de contacto.

5. Cessão de posição contratual
O adjudicatário não pode ceder, total ou parcialmente, a título oneroso ou gratuito, a posição
contratual, sem prévia autorização escrita do IAM.

6. Alteração ou cancelamento de serviços
Se o IAM necessitar de adiar ou cancelar os serviços, por motivo de força maior (incluindo por
razões meteorológicas ou epidemiológicas):
6.1. Se os serviços forem cancelados, o IAM pagará as despesas relativas às iluminações
decorativas já produzidas (devendo ser entregues recibos válidos, como documento
comprovativo) e 50% (cinquenta por cento) das despesas com outras iluminações
decorativas e equipamentos; caso as despesas a ser pagas sejam inferiores ao montante
prestado pelo IAM referido no ponto 3, o adjudicatário deve restituir a diferença; se as
despesas relativas aos equipamentos produzidos forem superiores ao montante prestado
pelo IAM, o adjudicatário poderá pedir ao IAM o valor da diferença, e o IAM irá fazer o
pagamento conforme a situação real. Se os serviços forem adiados, as despesas adicionais
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são encargo do IAM, de acordo com a situação concretas, e as de recursos humanos são
encargo do adjudicatário;
6.2. Se os serviços forem adiados, as despesas adicionais são encargo do IAM, de acordo com a
situação concreta, e as de recursos humanos são encargo do adjudicatário.

7. Impostos
Compete igualmente ao adjudicatário manter permanentemente regularizada a sua situação fiscal,
sendo da sua exclusiva responsabilidade o pagamento de quaisquer impostos eventualmente devidos
pelo exercício da respectiva actividade.

8. Fiscalização
8.1. O IAM tem o direito de tomar as providências que julgue convenientes à fiscalização do
cumprimento do contrato, e o de verificar, quando e como entenda, a exactidão dos
elementos e informações prestados pelo adjudicatário;
8.2. O adjudicatário obriga-se a prestar ao IAM todos os esclarecimentos e informações, e a
conceder-lhe todas as facilidades necessárias ao cumprimento do ponto anterior;
8.3. A fiscalização é assegurada pelos departamentos ou subunidades do IAM indicados.

9. Sanções por não cumprimento do contrato/Caderno de Encargos
9.1. Em caso de incumprimento, parcial ou total, ou de cumprimento defeituoso do contrato ou
do presente Caderno de Encargos, por parte do adjudicatário, este obriga-se a pagar as
multas de acordo com as seguintes disposições, até que o mesmo tenha acompanhado,
melhorado e concluído os respectivos trabalhos, adequando-se em tudo às exigências do
IAM;
9.1.1. Caso o adjudicatário não consiga prestar serviços de acordo com a calendarização, ou
não melhore os serviços conforme as instruções do IAM, é-lhe aplicada multa
correspondente a 1% (um por cento) do preço unitário do local por cada dia, no caso
de atraso no cumprimento ou cumprimento defeituoso. A multa será descontada da
caução definitiva, devendo o adjudicatário proceder ao pagamento da multa no prazo
de cinco dias a contar da data de recepção da notificação da sanção, caso a caução
provisória não seja suficiente para cobrir tal desconto.
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9.1.2. Caso o adjudicatário não consiga obter aprovação no teste de iluminação, e fazendo o
IAM a recepção das iluminações decorativas antes da data marcada, o IAM deduzirá
uma multa no valor de 10% (dez por cento) do preço total de adjudicação.
9.2. As sanções referidas no ponto anterior não se aplicam aos casos devidamente justificados e
aceites pelo IAM, ou casos de força maior;
9.3. Para a aplicação do ponto 9.1, na persistência do acto de infracção de deveres por um
período inferior a um dia, este é considerado como um dia;
9.4. Antes da aplicação de multas, o IAM notifica, por escrito, o adjudicatário, juntando os
fundamentos e, quando aplicável, indicando as condições para a recuperação, para que o
adjudicatário possa apresentar a sua defesa, devendo fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias;
9.5. O adjudicatário deve efectuar o pagamento da multa na Divisão de Assuntos Financeiros
do IAM no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de recepção da notificação da sanção.
Se, findo o prazo, o pagamento da multa não for efectuado, o IAM tem o direito de deduzir,
da caução definitiva, a respectiva multa;
9.6. Se for descontado da caução definitiva um certo montante para o pagamento de uma
eventual multa, o adjudicatário deve repor, dentro de 10 (dez) dias, a contar da data da
recepção da notificação do IAM, a caução definitiva, até ao montante inicial;
9.7. A aplicação de multas não exonera as eventuais responsabilidades do adjudicatário para
com terceiros, nem quaisquer outras responsabilidades legalmente assumidas, sem prejuízo
do direito do IAM de exigir ao adjudicatário a indemnização por todos os prejuízos e danos
sofridos pelo Instituto;
9.8. A aplicação das multas previstas neste número compete à entidade adjudicante.

10. Rescisão do contrato
10.1. O IAM pode proceder à rescisão do contrato num dos casos a seguir indicados:
10.1.1. O adjudicatário não pagar uma multa aplicada por incumprimento de obrigações
contratuais;
10.1.2. Incumprimento grave ou reiterado de normas ou obrigações definidas no contrato
ou no presente Caderno de Encargos;
10.1.3. Cessão, total ou parcial, a título oneroso ou gratuito, da posição contratual, sem
autorização do IAM;
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10.1.4. Incumprimento do ponto 9.6 para a reconstituição da caução definitiva, até ao
montante inicial.
10.2. O IAM tem o direito de rescindir o contrato a qualquer momento, por interesse público,
sem audiência prévia do adjudicatário;
10.3. Caso o IAM rescinda o contrato de acordo com o estipulado no ponto 10.1, irá notificar,
por escrito e com os devidos fundamentos, o adjudicatário, para que este possa apresentar a
sua defesa, o que deverá fazer no prazo de 10 (dez) dias;
10.4. Caso o IAM rescinda o contrato de acordo com o estipulado no ponto 10.1, tal determinará
a perda, a favor do Instituto, da caução definitiva prestada pelo adjudicatário, que não terá
direito a qualquer indemnização, e sem prejuízo do direito do IAM de exigir ao
adjudicatário a indemnização por todos os prejuízos e danos sofridos.

11. Formas de resolução de litígios
As questões emergentes do contrato e não dirimidas pelas partes serão resolvidas pelo tribunal que
para tal tenha competência na RAEM.

12. Legislação aplicável
Em tudo o omisso no Programa do Concurso e no presente Caderno de Encargos, observar-se-á a
legislação aplicável em vigor na RAEM, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, e
o Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, republicado pela Lei n.º 5/2021.

13. Plantas dos locais do evento (fotos em anexo)
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Anexo 1A
(3.2.1 do Programa de Concurso)
Proposta de Preços – Grupo 1
Nome do concorrente:
Endereço:
Telefone de contacto n.º:
Telefax n.º:
Conteúdo do serviço
Executar

“Serviços

de

Preço unitário

Local

(patacas)

Concepção, A01 - Largo do Senado

Produção e Montagem de Iluminação A02 - Praça Jorge Alvares
Decorativa da Festividade do Bolo A03 - Praça da Amizade
Lunar

de

2022”,

conforme

as A04 - Praça das Ruínas de São
disposições constantes do Programa de Paulo
Concurso, Caderno de Encargos e A05 - Avenida de Almeida Ribeiro
A06 - Avenida da Praia Grande
potenciais anexos.
(A proposta de preços deve incluir todas as

A07 - Rua De Santo António

despesas)

A08 - Avenida do Infante D.
Henrique e Avenida de D. João IV
A09- Jardim de S. Francisco
Preço total

A presente proposta é válida até 9 de Outubro de 2022.
Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)
Data

/

/

Observações:
1. Se os preços unitários da proposta de preços, não concordar com o valor total proposto pelo concorrente, prevalece o
valor total calculado a partir do preço unitário.
2. O presente modelo, em anexo, serve apenas como referência.
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Anexo 1B
(3.2.1 do Programa de Concurso)
Proposta de Preços – Grupo 2
Nome do concorrente:
Endereço:
Telefone de contacto n.º:
Telefax n.º:
Conteúdo do serviço
Executar

“Serviços

de

Preço unitário

Local

(patacas)

Concepção, B01- Praça do Tap Seac

Produção e Montagem de Iluminação B02- Jardim de Lou Lim Ioc
Decorativa da Festividade do Bolo B03- Jardim de Luís de Camões
Lunar

de

2022”,

conforme

as B04- Rua de Francisco Xavier

disposições constantes do Programa de Pereira
Concurso, Caderno de Encargos e B05- Rotunda de Carlos da Maia
B06- Rua do Lu Cao, Rua da
potenciais anexos.
Emenda, Rua de Brás da Rosa, Rua
(A proposta de preços deve incluir todas as
de Tomé Pires e Rua do Rebanho
despesas)
B07- Zona de Fai Chi Kei
(Rua Norte do Patane)
B08- Praça das Orquideas
B09- Zona de Lazer do
Reservatório
Preço total
A presente proposta é válida até 9 de Outubro de 2022.
Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)
Data

/

/

Observações:
1. Se os preços unitários da proposta de preços, não concordar com o valor total proposto pelo concorrente, prevalece o
valor total calculado a partir do preço unitário.
2. O presente modelo, em anexo, serve apenas como referência.
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Anexo 1C
(3.2.1 do Programa de Concurso)
Proposta de Preços – Grupo 3
Nome do concorrente:
Endereço:
Telefone de contacto n.º:
Telefax n.º:
Conteúdo dos serviços
Executar

(patacas)

Concepção, C01- Jardim Municipal Dr. Sun Yat
Produção e Montagem de Iluminação Sen
Decorativa da Festividade do Bolo C02- Jardim do Iao Hon
Lunar

“Serviços

Preço unitário

Local

de

2022”,

de

conforme

as C03- Praça das Portas do Cerco

disposições constantes do Programa de C04- Avenida do Almirante
Concurso, Caderno de Encargos e Lacerda (Centro Desportivo Lin
Fong)
potenciais anexos.
C05- Jardim Triangular
(A proposta de preços deve incluir todas as

despesas)

C06- Zona da Ilha Verde
C07- Avenida do Conselheiro Borja
C08- Zona Ajardinada da Rua
Quatro do Bairro Iao Hon
Preço total

A presente proposta é válida até 9 de Outubro de 2022.
Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)
Data

/

/

Observações:
1. Se os preços unitários da proposta de preços, não concordar com o valor total proposto pelo concorrente, prevalece o
valor total calculado a partir do preço unitário.
2. O presente modelo, em anexo, serve apenas como referência.
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Anexo 1D
(3.2.1 do Programa de Concurso)
Proposta de Preços – Grupo 4
Nome do concorrente:
Endereço:
Telefone de contacto n.º:
Telefax n.º:
Conteúdo do serviço
Executar

“Serviços

de

Preço unitário

Local

(patacas)

Concepção, D01- Largo do Pagode da Barra

Produção e Montagem de Iluminação D02- Praça de Ponte e Horta
Decorativa da Festividade do Bolo D03- Parque Dr. Carlos
Lunar

de

2022”,

conforme

as d'Assumpção

disposições constantes do Programa de D04- Largo do Pagode do Bazar
Concurso, Caderno de Encargos e D05- Terminal Marítimo de
potenciais anexos.

Passageiros do Porto Interior

(A proposta de preços deve incluir todas as D06- Jardim
despesas)

Comendador Ho Yin

D07- Rua da Praia do Manduco
D08- Zona de Lazer da Marginal da
Estátua de Kun Iam
Preço Total

A presente proposta é válida até 9 de Outubro de 2022.
Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)
Data

/

/

Observações:
1. Se os preços unitários da proposta de preços, não concordar com o valor total proposto pelo concorrente, prevalece o
valor total calculado a partir do preço unitário.
2. O presente modelo, em anexo, serve apenas como referência.
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Anexo 1E
(3.2.1 do Programa de Concurso)
Proposta de Preços – Grupo 5
Nome do concorrente:
Endereço:
Telefone de contacto n.º:
Telefax n.º:
Conteúdo do serviço
Executar

“Serviços

Preço unitário
(patacas)

Local

de

Concepção, E01- Parque Central
Produção e Montagem de Iluminação E02- Avenida do Oceano
E03- Templo de Pak Tai
Decorativa da Festividade do Bolo
E04- Rotunda Dr. Sun Yat Sen
Lunar de 2022”, conforme as E05- Avenida Dr. Sun Yat Sen
disposições constantes do Programa de E06- Rua da Baia de Nossa Senhora
Concurso, Caderno de Encargos e de Esperança
E07- Rua do Regedor
potenciais anexos.
E08- Feira do Carmo
(A proposta de preços deve incluir todas as E09- Jardim da Cidade das Flores
despesas)
E10- Estrada De Cacilhas
E11- Rotunda de Seac Pai Van
E12- Largo do Presidente António
Ramalho Eanes
E13- Parque de Seac Pai Van
E14- Avenida de Cinco de Outubro
E15- Estrada de Seac Pai Van
E16- Habitação pública de Seac Pai
Van
E17- Povoação de Ká Hó
E18- Parque de Hac Sá
Preço total
A presente proposta é válida até 9 de Outubro de 2022.
Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)
Data

/

/

Observações:
1. Se os preços unitários da proposta de preços, não concordar com o valor total proposto pelo concorrente, prevalece o
valor total calculado a partir do preço unitário.
2. O presente modelo, em anexo, serve apenas como referência.
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Anexo 2 (ponto 3.2.2 do Programa de Concurso)

Ideias e propostas de concepção para a iluminação decorativa da festividade do
Bolo Lunar de 2022

Observações:
1.

As ideias e propostas incluem as ideias para concepção, a disposição das instalações,
simulação do desenho, desenhos estruturais (em casos de segurança estrutural) e o efeito da luz
decorativa e respectiva descrição, entre outros elementos;

2.

O concorrente deve apresentar uma proposta por escrita e assinada com descrições
pormenorizadas; caso contrário, a proposta será excluída.

3.

As condições técnicas, o âmbito da montagem e os requisitos pormenorizados encontram-se
discriminados no Caderno de Encargos do presente concurso.

Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)
Data

/

/

Observações: O presente modelo serve apenas como referência.
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Anexo 3 (3.2.3 do Programa de Concurso)

Plano de trabalho e projecto de execução de obras para a iluminação decorativa
da festividade do Bolo Lunar de 2022

Observações:
1.

O plano inclui os mapas do andamento e da calendarização do trabalho, o diagrama de
instalação do circuito eléctrico e o consumo de electricidade de cada local, entre outros
elementos;

2.

O concorrente deve apresentar um plano por escrito e assinado com descrições pormenorizadas;
caso contrário, a proposta será excluída.

Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)

Data

/

/

Observações: O presente modelo serve apenas como referência.
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Concurso Público N.º (024-2022-DEM)
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Anexo 4 (3.2.4 do Programa de Concurso)

Curriculum vitae dos membros do grupo
Coordenador
da equipa

Á rea dos profissionais
qualificados
Engenharia civil
Sistemas eléctricos / equipamentos
electromecânicos
Outras
áreas
(arquitectura
paisagista, desenho de produtos e
desenho gráfico, entre outras)
Outras áreas
Decoração dos locais

Nome

Curriculum
vitae

Á rea
profissional

Nome

Inspecção e manutenção
Outras áreas
Número total de membros da
equipa

Os membros da equipa devem apresentar os seguintes documentos:
-

Os técnicos profissionais da equipa devem entregar um curriculum vitae no qual está
discriminada a experiência profissional na área de formação deles (deve indicar a formação
profissional ou experiência similar dele);

-

Fotocópia do Bilhete de Identidade de Residente de Macau ou documento comprovativo de
trabalho legal na RAEM.

-

Fotocópia do documento comprovativo de inscrição para elaboração de projectos na Direcção
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes dos membros da equipa, com excepção de
membros profissionais qualificados das outras área e membros de outras áreas.

Observações:
1. Nos termos da legislação vigente e aplicável na RAEM e para os devidos efeitos, o projecto
deve ser assinado por um técnico qualificado (membro da equipa de design).
2. Na lista acima indicada, o concorrente deve assinalar um membro como o coordenador da
equipa com “X” (ou de outra forma).

Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)
Data

/

/

Observações: O presente modelo serve apenas como referência.
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Concurso Público N.º (024-2022-DEM)
(Prestação de Serviços de Concepção, Produção e Montagem de Iluminação
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Anexo 5 (3.2.5 do programa do concurso)

Experiência anterior na execução de serviços similares (nos últimos cinco anos)

Local de
serviços

Designação do
serviço público /
entidade privada

Teor do serviço
(Concepção, produção,
Tempo do serviço
montagem ou todos)
(mês / ano) – (mês /
(Descrever
ano)
pormenorizadamente o serviço
e incluir fotografia ilustrativa)

Caso necessário, o concorrente deve detalhar o conteúdo do quadro acima.

Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)

Data

/

/

Observações: O presente modelo serve apenas como referência
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(Prestação de Serviços de Concepção, Produção e Montagem de Iluminação
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Anexo 6A (ponto 3.3.2 do Programa de Concurso)
Declaração
Concorrente - pessoa colectiva (sociedades ou associações)
O concorrente (designação da companhia ou associação)______________________, com sede na
(endereço) _______________________________________, inscrito na Conservatória dos Registos
Comercial e de Bens Móveis e/ou Direcção dos Serviços de Finanças, sob o número
_____________________________________, neste acto representado pelo seu representante legal
(nome) ______________________, (indique a companhia/associação ou procurador) _____________,
portador

do

documento

de

identificação

número

__________________,

emitido

por

_________________ em ________ de ___________ de _________, declara:
1.

Participar no Concurso público n.º 024-2022-DEM - Serviços de Concepção, Produção e Montagem
de Iluminação Decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022, realizado pelo IAM, e ter poderes
bastantes para assinar o contrato decorrente do Concurso, bem como cumprir e aceitar, integralmente,
as condições estabelecidas no anúncio, Caderno de Encargos, Programa de Concurso e anexos;

2. Cumprir a legislação em vigor na Região Administrativa Especial de Macau. Em caso de existência de
litígios que não sejam sanáveis por acordo entre as partes, é competente o Tribunal Administrativo da
RAEM. Renunciar ao foro judicial do território a que pertence, relativamente a procedimentos e actos
relacionados com o Programa de Concurso e com o Caderno de Encargos, caso a sociedade do
concorrente tenha sede fora da RAEM.
3. Não se encontrar em dívida para com a Fazenda Pública no que se refere a contribuições e impostos
liquidados nos últimos 3 (três) anos, e não ser devedor dos cofres da RAEM.
4. Caso a empresa seja seleccionada para a adjudicação, prestar a caução definitiva de 4% do valor
adjudicado, dentro do prazo de 8 (oito) dias, a contar da data em que lhe seja comunicada a
adjudicação, para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações do Concurso Público n.º
024-2022-DEM e do contrato que assume.
5. Cumprir o Regulamento Administrativo n.º 17/2004 - Regulamento sobre a Proibição do Trabalho
Ilegal e a Lei n.º 5/2020 - Salário Mínimo para os Trabalhadores.

Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)

Data

/

/

Notas: 1. Caso o concorrente seja representado por um procurador, deve juntar, para o efeito, o original da
procuração assinada pelo concorrente ou por quem tenha poderes para obrigar a mesma
sociedade.
2. O presente modelo, em anexo, serve apenas para referência.
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(Prestação de Serviços de Concepção, Produção e Montagem de Iluminação
Decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022)
Anexo 6B (ponto 3.3.2 do Programa de Concurso)
Declaração
Concorrente - pessoa singular (empresário comercial)
O concorrente

, (estado civil)

documento de identificação) n.o
, em

de

de

, portador do _________________ (tipo do
, emitido pelo

, com domicílio na _________________________________________,

declara:

1.

Participar no Concurso público n.º 024-2022-DEM - Serviços de Concepção, Produção e Montagem
de Iluminação Decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022, realizado pelo IAM, e ter poderes
bastantes para assinar o contrato decorrente do Concurso, bem como cumprir e aceitar, integralmente,
as condições estabelecidas no anúncio, Caderno de Encargos, Programa de Concurso e anexos;

2.

Cumprir a legislação em vigor na Região Administrativa Especial de Macau. Em caso de existência de
litígios que não sejam sanáveis por acordo entre as partes, é competente o Tribunal Administrativo da
RAEM. Renunciar ao foro judicial do território a que pertence, relativamente a procedimentos e actos
relacionados com o Programa de Concurso e com o Caderno de Encargos, caso o concorrente não seja
residente da RAEM ou a sociedade tenha a sua sede fora da RAEM.

3.

Não se encontrar em dívida para com a Fazenda Pública no que se refere a contribuições e impostos
liquidados nos últimos 3 (três) anos, e não ser devedor dos cofres da RAEM.

4.

Caso a empresa seja seleccionada para a adjudicação, prestar a caução definitiva de 4% do valor
adjudicado, dentro do prazo de 8 (oito) dias, a contar da data em que lhe seja comunicada a
adjudicação, para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações do Concurso Público n.º
024-2022-DEM e do contrato que assume.

5.

Cumprir o Regulamento Administrativo n.º 17/2004 - Regulamento sobre a Proibição do Trabalho
Ilegal e a Lei n.º 5/2020 - Salário Mínimo para os Trabalhadores.

Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)

Data

/

/

Notas: 1. Caso o concorrente seja representado por um procurador, deve juntar, para o efeito, o original da
procuração assinada pelo concorrente ou por quem tenha poderes para obrigar a mesma
sociedade.
2. O presente modelo, em anexo, serve apenas para referência.
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Anexo 7
(ponto 3.3.3 do Programa de Concurso)
Declaração
(Apenas aplicável a concorrentes que sejam empresários individuais/pessoas singulares e que não
estejam inscritos na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis)
1. Nome do concorrente: _______________________________________________________
2. Estado civil: _______________________________________________________________
3. Naturalidade: ______________________________________________________________
4. Domicílio: ________________________________________________________________
5. Tipo, número e validade do documento de identificação: ____________________________
6. Local e entidade de emissão do documento de identificação: _________________________
7. Designação da firma: ________________________________________________________
8. Endereço da empresa comercial: _______________________________________________
9. N.º de contribuinte: _________________________________________________________

Declaro que os dados acima mencionados correspondem à verdade.

Assinatura do concorrente
(Conforme a assinatura constante do documento de identificação válido)

Data

/

/
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Anexo 8
Guia de depósito da caução provisória

(Nome do/a depositante)
concorrente)

, representante de

(nome do/a

, efectuou a prestação em numerário no valor de XXXXXX patacas

(MOPXXXX), no Banco Nacional Ultramarino de Macau (designação da conta bancária: Instituto
para os Assuntos Municipais, conta n.o: 9002254263), como garantia provisória de que
(nome do/a concorrente)

assegurará o exacto e pontual cumprimento das obrigações

estipuladas no Concurso Público n.o 024-2022-DEM – Concepção, Produção e Montagem de
Iluminação Decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022.

(Ano__________Mês____________Dia)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(Assinatura do/a depositante)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(Carimbo do Banco Nacional Ultramarino de Macau)

Nota: nos termos do n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 24/2020 - Alteração ao Regulamento do Imposto
do Selo e à Tabela Geral do Imposto do Selo, o presente documento fica isento do pagamento
do imposto do selo a partir de 31/03/2021.
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Anexo 9

Descrição de serviços
1

Tema
1.1 O presente Concurso Público tem por objecto a prestação de serviços de concepção,
Produção e montagem de iluminação decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022
para todas as zonas de Macau sob o tema Celebração da Festividade do Bolo Lunar e da
Implantação da República Popular da China.

2

Objecto
2.1 Com o estímulo visual da iluminação decorativa da Festividade do Bolo Lunar, os
residentes e turistas celebram mais alegremente a Festividade do Bolo Lunar e a
Implantação da República Popular da China com familiares e amigos, graças às luzes e
iluminações que dão cor ao ambiente festivo.

3

Â mbito e conteúdo do projecto
3.1 São 52 o total dos locais para os quais serão contratadas os Serviços de Concepção,
Produção e Montagem, dos quais 34 estão localizados na Península de Macau e 18 na
Taipa e em Coloane. Os locais onde as iluminações serão montadas estão divididos em
cinco grupos, sendo quatro destinados às da Península de Macau e uma às da Taipa e
Coloane;
3.2 As propostas de concepção podem ser adaptadas às características e situações de acordo
com os diversos tipos dos locais, tais como praças, ruas, avenidas, parques e espaço verdes,
entre outros. O design das iluminações decorativas deve ser encorpado com o tema e ter
em consideração a circunstância do local, aumentando assim o nível artístico, o estético e a
viabilidade das iluminações decorativas.
3.3 As iluminações decorativas de grandes dimensões em cada zona devem possuir um
desenho diferente e único, não sendo admitida nenhuma iluminação do mesmo modelo
com cores diferentes;
3.4 O IAM reserva-se o direito de alterar o local e a área da montagem de acordo com as
circunstâncias;
3.5 Os locais e a descrição das iluminações a montar são os abaixo (Vide planta em anexo):
3.5.1 Grupo 1 (Península de Macau)
Local
Situação geral das iluminações
 Iluminação decorativa de grande dimensão em
forma de túnel: será instalado um túnel de grande
dimensão com iluminação decorativa ao longo do
A01 – Largo do Senado
passeio que atravessa o Largo do Senado. Terá
cerca de 55 metros de comprimento e uma altura
não inferior a 4,5 metros, obedecendo a largura às
limitações do local. No fim do túnel será colocado
35
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A02 – Praça Jorge
Alvares





A03 – Praça da
Amizade

A04 – Praça das Ruínas
de São Paulo
A05 – Avenida de
Almeida Ribeiro
A06 – Avenida da
Praia Grande
A07 – Rua de Santo
António
A08 – Avenida do
Infante D. Henrique e
Avenida de D. João IV
A09 – Jardim de São
Francisco





um grande arco de cerca de 14 metros de
comprimento e de 4 metros de largura 7,5 metros
de altura aproximadamente. O túnel deve estar
decorado com elementos alusivos ao festival do
Bolo Lunar e à implantação da República Popular
da China.
Decoração do Edifício do IAM: serão colocadas
decorações alusivas à Festa do Bolo Lunar na
fachada do edifício (o edifício não pode ser
danificado com o processo pois está classificado
como Património Mundial).
Aproveitar as características topográficas da praça.
Iluminações temáticas de grande dimensão: as
iluminações decorativas de grande dimensão,
devem aludir à Festa do Bolo Lunar e também
enquadrar-se no ambiente do local;
Instalar iluminação decorativa com luzes
intermitentes nos troncos e ramos das árvores da
Praça Jorge Alvares.
Ao colocar a iluminação, não se pode danificar as
árvores.
Iluminações temáticas de grande dimensão: serão
instaladas iluminações de grande dimensão na
praça com cerca de 6m de comprimento e 4m de
largura.
Montar iluminações e dependurar decorações nos
postes da orla da praça.
Montar iluminações decorativas e temáticas nas
zonas laterais relvadas da escadaria.
Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
longo da avenida
Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
longo da avenida

 Montar iluminações decorativas ao longo da rua.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
longo das avenidas.
 Aproveitar
jardim.

as

características

topográficas

do
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 Montar ou dependurar iluminações e decorações
em árvores e noutras instalações aí existentes.
 Ao instalar, não se pode danificar as árvores.
3.5.2 Grupo 2 (Península de Macau)
Local
Situação geral das iluminações
 Iluminações de grandes dimensões alusivas ao
evento: colocar um coelho de 6m de comprimento e
B01 – Praça do Tap
4m de largura com luzes decorativas em frente do
Seac
Centro de Experimentação para Jovens;
 Colocar iluminações decorativas alusivas ao evento
ao redor da praça.
 Aproveitar as características topográficas do
jardim;
 Iluminações de grandes dimensões: colocar um
arco com iluminações decorativas chinesas de cerca
de 6m de comprimento, 1m de largura e
aproximadamente 2,5m de altura no topo do portão
B02 – Jardim de Lou
principal;
Lim Ioc
 Montar ou dependurar iluminações e decorações no
Pavilhão Chun Chou Tong, no Corredor dos Cem
Passos e na Pérgula Lou Kou;
 Montar iluminações decorativas de grandes
dimensões sobre a água da lagoa;
 Na instalação não se pode danificar as árvores.
 Aproveitar as características topográficas do
jardim.
 Iluminações decorativas de grandes dimensões:
B03 – Jardim de Luís
colocar umas iluminações temáticas de grande
de Camões
dimensão no parque, com cerca de 6m de
comprimento e 4m de largura.
 Montar iluminações e dependurar decorações
alusivas ao evento ao redor do jardim.
B04 – Rua de
 Montar ou dependurar iluminações e decorações
Francisco Xavier
alusivas ao evento na zona ajardinada, colocando
Pereira
algumas junto ao solo.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações
B05 – Rotunda de
nas árvores e zona ajardinada, colocando algumas
Carlos da Maia
junto ao solo.
 Ao realizar a instalação, não se pode danificar as
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árvores.
B06 – Rua do Lu Cao,
Rua da Emenda, Rua
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
de Brás da Rosa, Rua
longo das ruas.
de Tomé Pires e Rua do
Rebanho
 Montar um túnel de grande dimensão com
B07 – Zona de Fai Chi
iluminação decorativa, com cerca de 30 metros de
Kei (Rua Norte do
comprimento, 6m de largura e uma altura não
Patane)
inferior a 4,5 metros. As decorações devem incluir
os elementos do tema.
B08 – Praça das
 Montar iluminações decorativas alusivas ao evento
Orquídeas
ao redor da praça.
 Montar ou dependurar iluminações temáticas,
B09 – Zona de Lazer
iluminações decorativas, decorações e iluminação
do Reservatório
decorativa de chão de formato pequeno ao redor do
reservatório.

3.5.3 Grupo 3 (Península de Macau)
Local
Situação geral das iluminações
 Aproveitar as características topográficas do
jardim.
 Iluminações de grandes dimensões alusivas ao
C01 – Jardim
evento: colocar lanternas tradicionais chinesas de
Municipal Dr. Sun Yat
grande dimensão de baixa voltagem e cerca de 4m
Sen
de diâmetro e cerca de 6m de altura em cima do
tanque do jardim.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor do jardim.
 Iluminações de grandes dimensões alusivas ao
tema: iluminações com cerca de 4m de diâmetro e
C02 – Jardim do Iao
cerca de 6m de altura com elementos decorativos
Hon
aludindo ao Dia Nacional.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor do jardim
C03 – Praça das Portas  Montar ou dependurar iluminações e decorações
do Cerco
alusivas ao evento.
C04 – Avenida do
 Montar ou dependurar iluminações e decorações
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Almirante Lacerda
(Centro Desportivo Lin
Fong)
C05 – Jardim
Triangular
C06 – Zona da Ilha
Verde
C07 – Avenida do
Conselheiro Borja
C08 – Zona Ajardinada
da Rua Quatro do
Bairro Iao Hon

alusivas ao evento.

 Montar ou dependurar iluminações e decorações
alusivas ao evento.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações
alusivas ao evento.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações
alusivas ao evento.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações
alusivas ao evento.

3.5.4 Grupo 4 (Península de Macau)
Local
Situação geral das iluminações
 Iluminações de grande dimensão alusivas ao
D01 – Largo do Pagode
evento: colocar no largo uma lanterna tradicional
da Barra
chinesa de grande dimensão com cerca de 4m de
diâmetro e cerca de 6m de altura.
 Iluminações de grande dimensão alusivas ao
evento: colocar uma iluminação decorativa de cerca
D02 – Praça de Ponte e
de 5m de diâmetro e cerca de 6m de altura na
Horta
praça.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor da praça.
 Aproveitar as características topográficas do
parque.
 Iluminações de grande dimensão alusivas ao
evento: instalar no parque uma iluminação de cerca
D03 – Parque Dr.
de 5m de diâmetro e de cerca de 6m de altura com
Carlos d'Assumpção
elementos alusivos à Festividade do Bolo Lunar e
ao Dia Nacional.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor do parque.
 Na instalação não se pode danificar as árvores.
D04 – Largo do Pagode  Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
do Bazar
redor do largo.
D05 – Terminal
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
Marítimo de
redor do local.
Passageiros do Porto
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Interior
D06 – Jardim
Comendador Ho Yin
D07 – Rua da Praia do
Manduco
D08 – Zona de Lazer
da Marginal da Estátua
de Kun Iam

 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor do jardim.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
longo da rua.
 As iluminações alusivas ao evento devem ilustrar o
recorte da costa.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor da zona de lazer.

3.5.5 Grupo 5 (Taipa e Coloane)
Local
Situação geral das iluminações
 Aproveitar as características topográficas do
parque.
 Montar iluminação alusiva ao evento com cerca de
E01 – Parque Central
6m de diâmetro e cerca de 6m de altura.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor do parque.
 Montar iluminação alusiva ao evento de cerca de
E02 – Avenida do
8m de diâmetro e de cerca de 6m de altura no
Oceano
centro da praça.
 Iluminações de grande dimensão alusivas ao
E03 – Templo de Pak
evento: montar lanterna de grande dimensão de
Tai
cerca de 4m de diâmetro e de cerca de 6m de altura.
E04 – Rotunda Dr. Sun  Montar iluminação decorativa de chão de formato
Yat Sen
pequeno ao redor da rotunda.
E05 – Avenida Dr. Sun  Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
Yat Sen
longo da avenida.
E06 – Rua da Baia de
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
Nossa Senhora de
longo da rua
Esperança
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
E07 – Rua do Regedor
longo da rua.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
E08 – Feira do Carmo
redor da feira.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações e
E09 – Jardim da
iluminação decorativa de chão de formato pequeno
Cidade das Flores
ao redor da feira..
E10 – Estrada De
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
Cacilhas
longo da estrada.
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E11- Rotunda de Seac
Pai Van
E12 – Largo do
Presidente António
Ramalho Eanes
E13 – Parque de Seac
Pai Van
E14 – Avenida de
Cinco de Outubro
E15 – Estrada de Seac
Pai Van
E16 – Habitação
Pública de Seac Pai
Van
E17 – Povoação de Ká
Hó
E18 – Parque de Hac
Sá

 Iluminação temática de grande dimensão, com
diâmetro de cerca de 4m e altura de cerca de 6m.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor do largo.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor do parque.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
longo da avenida.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
longo da avenida.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor do bairro.
 Montar ou dependurar iluminações e decorações ao
redor da povoação.
 Montar ou dependurar iluminações, decorações e
iluminação decorativa de chão de formato pequeno
ao redor do parque.

3.6 O concorrente pode apresentar, de forma adequada, os projectos de design que não estejam
previstos no ponto 3.5. Respeitando o plano geral de concepção, pode também seleccionar
outros locais para a montagem de iluminações além das indicadas no ponto 3.5, conquanto
sejam descritos pormenorizadamente.
4

Requisitos do trabalho
4.1 Requerimentos básicos do design
4.1.1 De acordo com a área indicada na planta em anexo, o concorrente deve conceber um
projecto para cada local, incluindo a concepção do design, a disposição das
instalações, a simulação do design, desenhos estruturais (em casos de segurança
estrutural) e o efeito da luz decorativa e respectiva descrição;
4.1.2 As iluminações devem harmonizar-se com o ambiente dos locais, de modo a não
prejudicar o acesso a instalações por parte da população;
4.1.3 Não existem restrições quanto ao material a utilizar, deve porém priorizar-se a
segurança estrutural e a contra incêndios;
4.1.4 O desenho do projecto poderá ser alterado a pedido do IAM, caso necessário;
4.1.5 Os objectos concebidos, produzidos e entregues pelo adjudicatário devem cumprir as
disposições legais internacionais e locais relativas a direitos de autor, sendo proibida
a utilização de objectos que os violem;
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4.1.6 Os materiais fornecidos pelo adjudicatário devem cumprir os padrões internacionais
de segurança, devendo ser apreciados pelo IAM antes de serem utilizados.
4.1.7 Para as construções ou instalações que sejam estruturais, o adjudicatário deve
entregar documentos assinados por um engenheiro inscrito na DSSOPT,
nomeadamente uma folha de cálculo, uma planta e uma declaração de
responsabilidade.
4.2 Requisitos básicos para a instalação de circuitos eléctricos
4.2.1 O design e a instalação devem ter em consideração o local de fornecimento de
electricidade in loco e o consumo eléctrico, evitando que a ligação de electricidade
perturbe a circulação do público.
4.2.2 Fornecer o desenho do circuito do sistema eléctrico e o consumo de electricidade
(potência eléctrica) de cada uma das áreas indicadas nas plantas em anexo.
4.2.3 O adjudicatário deve, aferindo as circunstâncias do local, instalar o quadro
temporário de distribuição junto do quadro eléctrico no local, destinado ao uso da
iluminação decorativa.
4.3 Requisitos para executar a obra e respeitantes ao período de funcionamento da iluminação
4.3.1 Incluindo a entrada e saída da obra, as medidas provisórias de protecção, o
fornecimento provisório de água e electricidade, os andaimes de trabalho, as
plataformas de trabalho, o tecido de nylon, a vedação de tapume, os equipamentos
mecânicos, os testes de iluminação a efectuar, o seguro para a execução da obra, o
seguro contra acidentes laborais, o seguro contra acidentes de terceiros, seguro contra
acidentes de trabalho de terceiros, a limpeza e organização de todas as áreas da obra;
4.3.2 Nos termos da legislação aplicável, o adjudicatário obriga-se a adquirir um seguro
sem franquia de uma seguradora com sede em Macau ou com o seu representante no
território (no valor mínimo de dois milhões de patacas, terá por finalidade cobrir
terceiros em casos de acidente, assim como prejuízos ou danos causados por eles
durante o período em que executam o serviço);
4.3.3 O adjudicatário obriga-se a entregar uma cópia da apólice ao IAM até duas semanas
antes do momento em que a iluminação começa a funcionar, apresentando
imediatamente o recibo dos prémios de seguro e fornecendo a descrição
pormenorizada da proposta de seguro a pedido do Instituto;
4.3.4 O adjudicatário obriga-se igualmente a adquirir o seguro previsto na legislação
laboral para os trabalhadores por ele contratados para o serviço.
4.3.5 Salvo menção expressa em contrário, o adjudicatário é responsável por fornecer
materiais, montar acessórios, entre outros, com a finalidade de concluir o serviço
objecto deste concurso público. Antes de iniciar a obra, o adjudicatário obriga-se a
facultar amostras ou catálogos dos materiais a usar para serem apreciados pelos
serviços competentes do IAM;
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4.3.6 O adjudicatário obriga-se a instalar, na área de execução da obra, instalações
provisórias de protecção e isolamento e a colocar placas de sinalização. Sempre que
esta tarefa decorrer na via pública, é obrigatório colocar gradeamentos provisórios e
placas indicativas de tal, estando os trabalhadores obrigados a vestirem colete
reflector;
4.3.7 Se construções, equipamentos ou zonas verdes das áreas de obras forem danificadas
pelas obras no decurso da montagem das iluminações, o adjudicatário é obrigado a
repor o estado inicial deles;
4.3.8 O adjudicatário é obrigado a transportar os resíduos para os aterros públicos, a lavar
e arrumar os estaleiros e a concluir a montagem com os requisitos previstos;
4.3.9 Depois de instalada a iluminação e efectuados os testes gerais, o adjudicatário deve
obter autorização do pessoal do IAM para efeitos de confirmação;
4.3.10 O adjudicatário obriga-se a assegurar o normal funcionamento da iluminação e
outros materiais por ele instalados. Durante o período de funcionamento da
iluminação, o adjudicatário obriga-se a inspeccionar diariamente das 18h00 às 22h00
em cada um dos locais as iluminações. Deve informar por escrito os serviços
competentes do IAM da situação em cada local, no qual deve mencionar a hora a que
foi inspeccionado cada um. Caso detecte um dano num material ou equipamento, o
adjudicatário deve repará-lo imediatamente de modo a que a iluminação decorativa
volte a funcionar normalmente. O adjudicatário deve prestar serviços de reparação de
emergência 24 horas, sendo obrigado a chegar ao local menos de uma hora após
receber a notificação do IAM e a efectuar imediatamente a reparação, procurando
repor o normal funcionamento da iluminação. Caso o adjudicatário não consiga
concluir a reparação nessa noite, o adjudicatário obriga-se a concluir a tarefa no dia
seguinte. Despesas deste tipo estarão previstas na proposta de preços deste concurso,
não podendo ser por isso cobradas despesas extraordinárias ao IAM;
4.3.11 Concluída a montagem, o adjudicatário deverá fornecer cinco fotografias de cada
local de tal comprovativas ao IAM, para efeitos de confirmação e arquivo;
4.3.12 Todos os trabalhadores devem cumprir o disposto na Lei das Relações de Trabalho.
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