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CONCURSO PÚ BLICO N.º 20/ID/2018 
 

“EMPREITADA DE CONCEPÇ Ã O E CONSTRUÇ Ã O DA PISTA DE 

ATLETISMO DO ESTÁ DIO DO CENTRO DESPORTIVO OLÍMPICO” 
 
1. Entidade de preside ao concurso: Instituto do Desporto. 

2. Modalidade de concurso: Concurso Público. 

3. Local de execução da obra: Estádio do Centro Desportivo Olímpico. 

4. Objecto da empreitada: Concepção e construção para a recuperação da função específica das 

instalações da Pista de Atletismo do Estádio do Centro Desportivo Olímpico. 

5. 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 do Concurso. 

6. Tipo de empreitada: A empreitada é por Preço Global. 

7. Caução provisória: $ 500 000,00 (quinhentas mil) patacas, a prestar mediante depósito em 

numerário ou em cheque (emitida a favor da “Caixa de Tesouro”), garantia bancária ou seguro 

caução (emitida a favor do Instituto do Desporto) aprovado nos termos legais. 

8. 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, em 

reforço da caução definitiva a prestar). 

9. Preço base: Não há. 

10. Condições de admissão: Serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na Direcção 

dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, para execução de obras, bem como as que à 

data do concurso, tenham requerido a sua inscrição. Neste último caso a admissão é condicionada 

ao deferimento do pedido de inscrição. 

11. Local, dia e hora limite para a apresentação das propostas: 

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, em Macau. 

Dia e hora limite: dia 25 de Julho de 2018 (quarta-feira), até às 12,00 horas. 

Em caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora limites para a apresentação das 

propostas acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora 

limites estabelecidas para a apresentação das propostas serão adiadas para a mesma hora do 

primeiro dia útil seguinte. 

12. Local, dia e hora do Acto Público do concurso: 

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, em Macau. 

Dia e hora: dia 26 de Julho de 2018 (quinta-feira), pelas 9,30 horas. 

Em caso de adiamento da data limite para a apresentação das propostas de acordo com o 

mencionado no ponto 11 ou em caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora para 

o acto público do concurso, por motivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e hora 
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estabelecidas para o acto público de abertura das propostas serão adiadas para a mesma hora do 

primeiro dia útil seguinte. 

Os concorrentes ou seus representantes legais devem estar presentes ao acto público de abertura 

das propostas para os efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 

Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no 

concurso. 

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

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, em Macau. 

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas). 

Na Divisão Financeira e Patrinonial do Instituto do Desporto, podem obter cópia do processo de 

concurso mediante o pagamento de $ 1 000,00 (mil patacas). 

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

- Concepção e adequabilidade: 40 % 

- Preço de execução razoável: 45 % 

- Prazo global : 10 % 

- Experiência: 5% 

15. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes devem comparecer no Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 

Rodrigues n.º 818, em Macau, até à data limite para a apresentação das propostas, para tomarem 

conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais. 

Instituto do Desporto, 13 de Junho de 2018. 

O Presidente, Pun Weng Kun. 


