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Concurso Público N.º 6/ID/2018 

 

“Aquisição de barreiras metálicas de protecção e os respectivos acessórios 

sobressalentes para a 65.ª Edição do Grande Prémio de Macau” 

 

Item Conteúdo dos Items Quantidade 
Preço 

unitário 
Preço total 

O prazo para a entrega dos bens tem início 3 dias a contar do dia seguinte ao da recepção da notificação de 

adjudicação até ao dia 1 de Outubro de 2018. 

1 

Barreiras metálicas do Tipo A, com 4.0mm de 

espessura. 

(as características têm como referência as do desenho em 

anexo e as especificações, ou fornecer barreiras com 

características equivalentes) 

250 

unidades 
 

 

 

2 

Barreiras metálicas do Tipo B, com 3.2mm de espessura. 

(as características têm como referência as do desenho em 

anexo e as especificações, ou fornecer barreiras com 

características equivalentes) 

100 

unidades 
  

3 

Postes metálicos para barreiras triplas, com dimensões 

de 4,5 x 139,8 x 2350mm, incluindo 3 conjuntos de 

braçadeiras amortecedores e parafusos de cabeça 

hexagonal M20 e com as respectivas porcas e anilhas para 

montagem de 3 barreiras.  

(as características têm como referência as do desenho em 

anexo e as especificações, ou fornecer postes com 

características equivalentes)   

95 

unidades 
  

4 

Parafusos, porcas e anilhas de M16 

(as características têm como referência as do desenho em 

anexo e as das especificações, ou fornecer parafusos com 

características equivalentes) 

10,000 

conjuntos 
  

5 

Parafusos, porcas e anilhas de M20x170mm 

(as características têm como referência as do desenho em 

anexo e as das especificações, ou fornecer parafusos com 

características equivalentes) 

200  

conjuntos 
  

6 

Amortecedores de barreiras 

(as características têm como referência as do desenho em 

anexo e as das especificações, ou fornecer amortecedores 

com características equivalentes) 

200 peças   
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Item Conteúdo dos Items Quantidade 
Preço 

unitário 
Preço total 

O prazo para a entrega dos bens tem início 3 dias a contar do dia seguinte ao da recepção da notificação de 

adjudicação até ao dia 1 de Outubro de 2018. 

 Custo Total (numeração árabe):  

 Custo Total (por extenso): ________________________________________________ patacas                                                               

 

Observações: 

1. O prazo para a entrega dos bens tem início 3 dias a contar do dia seguinte ao da recepção da 

notificação de adjudicação até ao dia 1 de Outubro de 2018; 

2. Após chegada dos materiais a Macau e antes de se proceder à recepção dos materiais, o adjudicatário 

deve por cada cem peças submeter uma peça (1%) para um laboratório reconhecido pelo governo da 

Região Administrativa Especial de Macau para efeitos de teste (proceder testes da tensão de cedência, 

tensão última e da extensão após ruptura), os encargos que daí resultam serão suportadas pelo 

adjudicatário; 

3. O adjudicatário deve apresentar ao Instituto do Desporto um Certificado de origem do material 

fornecido; 

4. Caso os materiais a fornecer seja proveniente do Japão, o adjudicatário deve submeter o material em 

causa para um laboratório internacionalmente acreditado, para efeitos de testes de radioactividade. 

No acto da recepção dos materiais, o Instituto do Desporto tendo em consideração dos resultados dos 

testes laborais, procederá a recepção dos materiais qualificados. 

 

Macau, XX de XX de 2018. 

Assinatura e carimbo: _________________________ 

 


