
























































































000056 
PROCESSO DE CONCURSO 

PROGRAMA DE CONCURSO 

EMPREITADA DE REMODELA媯ODOBLOC03
DE RESIDENCIAS NO CAMPUS DA TAIPA DO 

INSTITUTO POLITECNICO DE MACAU 

10.2 Valor de cau9ao provis6ria: $344.000,00 (trezentas e quarenta e quatro mil patacas). 

10.3 A cau悼o provis6ria pode ser prestada por dep6sito em dinheiro ou mediante garantia 

bane紅ia ou seguro-cau悼o aprovados nos termos legais. 

10.4 0 dep6sito em dinheiro deve efectuar-se por parte dos concorrentes em institui悼0

bane紅ia que exer9a fun9oes de caixa da RAEM, a ordein da entidade indicada no anuncio do 

concurso (vide anexo 111-1). 

10.5 Os concorrentes que nao forem admitidos tern direito a restitui9ao da cau哼o provis6ria 

logo que seja celebrado contrato com outro concorrente ou tenham decorrido os prazos de 

validade da proposta. 

11. CRONOGRAMA DE EXECU媯ODAOBRA

11.1 E obrigat6ria a apresenta9ao do cronograma de execu悼o da obra em conformidade com 

os requisitos dos n恤eros 22 e 23 respeitantes ao "Mapa dos Criterios de A valia悼o e 

Propor9oes" e ao "Plano de Trabalhos", respectivamente. 

11.2 Deve ser apresentado o cronograma de execu哼o da obra em conformidade com os 

requisitos dos numeros 22 e 23 respeitantes ao "Mapa dos Criterios de A valia悼o e 

Propor9oes" e ao "Plano de Trabalhos", respectivamente, acompanhado de mem6ria descritiva 

e justificativa do modo de execu9ao da obra (imprimir frente e verso), devendo o concorrente 

especificar tambem os aspectos tecnicos do respectivo program.a que considere essenciais na 

concretiza悼o eficaz da sua proposta. 

11.3 No cronograma de execu悼o da obra deve constar, sob a forma de diagram.a de barras, as 

datas de inicio e conclusao dos respectivos trabalhos, bem como o desenvolvimento das 

diversas actividades e a interliga9ao entre as mesmas. 

11.4 Deve ainda indicar: 

a) Rela9ao entre os homens-dia de cada profissao ea sua distribui9ao mensal; 

b) Datas previstas para o inicio e conclusao de aprovisionamento dos materiais e 
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