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Anexo I 

Breve apresentação do concorrente 

(Minuta) 
 

Nota: 

1.  Todas as imagens devem ser apresentadas em anexo; 

2.  Caso o espaço não seja suficiente use fotocópias deste quadro. 

 

1. Data de constituição (data de registo do concorrente na Conservatória dos Registos 

Comercial e de Bens Móveis da RAEM) 

 

2. Breve apresentação 
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3. Tipo e âmbito do negócio 
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4. Experiência nas organização, operação e gestão do estabelecimento de 

alimentação e bebidas  nos anos passados  

(Destinado à exploração de estabelecimentos referidos no  n.º 1 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril.) 

N.º 

Data 
(Formato: mês/ano-

mês/ano; deve indicar a 

data de início e a data de 

fim, caso contrário, a 
experiência não será 

considerada; se ainda 

continuar, indicar “até ao 
presente”) 

Local Nome do Projecto Descrição 

1.     

     

     

     

     

     

     

 



 Anexo II (1) 

Declaração 

(Minuta para concorrente em nome individual) 

 

____________________(Dados pessoais: nome e domicílio do concorrente), portador 

do __________________ (Tipo de documento de identificação) número 

_________________________(Número do documento de identificação) emitido por 

___________________________(Entidade emissora), válido até ___________, 

inscrito na Direcção dos Serviços de Finanças e na Conservatória dos Registos 

Comercial e de Bens Móveis da R.A.E.M., declara que se lhe for adjudicado o 

arrendamento das lojas de comidas e bebidas S1, S5, S6, S11 e S12 no espaço Anim’ 

Arte NAM VAN, se compromete a prestar caução definitiva no montante equivalente 

a dois meses de renda, no prazo de oito dias a contar da data de notificação da 

adjudicação, para garantia do cumprimento das obrigações estipuladas no contrato. 

    Macau, aos             de                de           . 

 

 

 

 

 

O Concorrente 

 

 

___________________________________ 

(Assinatura reconhecida notarialmente) 

  



 

Anexo II (2) 

Declaração 

(Minuta para pessoa colectiva) 

 

____________________( denominação e domicílio social), inscrita na Direcção dos 

Serviços de Finanças e na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 

R.A.E.M., representada por ___________________, portador do ________________ 

(Tipo de documento de identificação), número 

_________________________(Número do documento de identificação), emitido por 

___________________________(Entidade emissora), válido até ________________, 

na qualidade de ______________________(Qualidade em que assina: como gerente 

ou representante legal etc.) de _______________________________________ 

(Nome da empresa), declara que se for adjudicado à sua representada, o arrendamento 

das lojas de comidas e bebidas S1, S5, S6, S11 e S12 no espaço Anim’ Arte NAM 

VAN, se compromete a prestar caução definitiva no montante equivalente a dois 

meses de renda, no prazo de oito dias a contar da data de notificação da adjudicação, 

para garantia do cumprimento das obrigações estipuladas no contrato. 

    Macau, aos             de                de 2017. 

 

O Concorrente 

 

 

___________________________________ 

(Assinatura reconhecida notarialmente na qualidade e com 

poderes para o efeito) 



Anexo III (1) 

Declaração 

(Minuta para concorrente em nome individual) 

 

____________________(Dados pessoais: nome e domicílio do concorrente), portador 

do __________________ (Tipo de documento de identificação) número 

_________________________(Número do documento de identificação) emitido por 

___________________________(Entidade emissora), válido até ___________, 

inscrito na Direcção dos Serviços de Finanças e na Conservatória dos Registos 

Comercial e de Bens Móveis da R.A.E.M., declara que se lhe for adjudicado o 

arrendamento das lojas de comidas e bebidas S1, S5, S6, S11 e S12 no espaço Anim’ 

Arte NAM VAN, se compromete a contratar trabalhadores residentes de Macau, ou 

trabalhadores não residentes mas devidamente autorizados a trabalhar na RAEM. 

    Macau, aos             de                de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

O Concorrente 

 

 

___________________________________ 

(Assinatura reconhecida notarialmente) 

  



 

Anexo III (2) 

Declaração  

(Minuta para pessoa colectiva) 

 

____________________( denominação e domicílio social), inscrita na Direcção dos 

Serviços de Finanças e na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 

R.A.E.M., representada por ___________________, portador do ________________ 

(Tipo de documento de identificação), número 

_________________________(Número do documento de identificação), emitido por 

___________________________(Entidade emissora), válido até ________________, 

na qualidade de ______________________(Qualidade em que assina: como gerente 

ou representante legal etc.) de _______________________________________ 

(Nome da empresa), declara que se for adjudicado à sua representada, o arrendamento 

das lojas de comidas e bebidas S1, S5, S6, S11 e S12 no espaço Anim’ Arte NAM 

VAN, se compromete a contratar trabalhadores residentes de Macau, ou trabalhadores 

não residentes mas devidamente autorizados a trabalhar na empresa adjudicatária. 

    Macau, aos             de                de 2017. 

 

O Concorrente 

 

 

___________________________________ 

(Assinatura reconhecida notarialmente na qualidade e com 

poderes para o efeito) 

  



Anexo IV (1) 

Proposta de Renda 

(Minuta para concorrente em nome individual) 

 

____________________(Dados pessoais: nome e domicílio do concorrente), portador 

do __________________ (Tipo de documento de identificação) número 

_________________________(Número do documento de identificação) emitido por 

___________________________(Entidade emissora), válido até ___________, 

inscrito na Direcção dos Serviços de Finanças e na Conservatória dos Registos 

Comercial e de Bens Móveis da R.A.E.M., declara o seguinte: 

1. Tomou conhecimento do objecto do concurso público n.º 4/P/2017 para 

adjudicação do arrendamento das lojas de comidas e bebidas S1, S5, S6, S11 e 

S12 no espaço Anim’ Arte NAM VAN, publicado no Boletim Oficial da RAEM, 

n.º 43, 2 Série, de 25 de Outubro de 2017, bem como dos respectivos programa do 

concurso e caderno de encargos;  

2. Vem propor a renda mensal de MOP______________________ 

(___________________ patacas) (Indicar o valor em algarismos e por extenso), 

para arrendamento da loja de comidas e bebidas S1. 

3. Vem propor a renda mensal de MOP______________________ 

(___________________ patacas) (Indicar o valor em algarismos e por extenso), 

para arrendamento da loja de comidas e bebidas S5. 

4. Vem propor a renda mensal de MOP______________________ 

(___________________ patacas) (Indicar o valor em algarismos e por extenso), 

para arrendamento da loja de comidas e bebidas S6. 

5. Vem propor a renda mensal de MOP______________________ 

(___________________ patacas) (Indicar o valor em algarismos e por extenso), 

para arrendamento da loja de comidas e bebidas S11. 

6. Vem propor a renda mensal de MOP______________________ 

(___________________ patacas) (Indicar o valor em algarismos e por extenso), 

para arrendamento da loja de comidas e bebidas S12. 



7. Compromete-se, sem reservas, a cumprir todos os termos e condições estipuladas 

no programa do concurso e no caderno de encargos, declarando ainda que assume 

integralmente a responsabilidade pela proposta apresentada e pelo respectivo 

conteúdo. 

 

Macau, aos      de                de          . 

 

O Concorrente 

 

___________________________________ 

(Assinatura reconhecida notarialmente) 

  



Anexo IV (2) 

Proposta de Renda 

(Minuta para pessoa colectiva) 

 

____________________(denominação e domicílio social), inscrita na Direcção dos 

Serviços de Finanças e na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 

R.A.E.M., representada por __________________, portador do _________________ 

(Tipo de documento de identificação), número 

_________________________(Número do documento de identificação), emitido por 

___________________________(Entidade emissora), válido até ________________, 

na qualidade de ______________________(Qualidade em que assina: como gerente 

ou representante legal etc) de _______________________________________ (Nome 

da empresa / associação), declara o seguinte: 

1. Ter tomado conhecimento do objecto do concurso público n.º 4/P/2017 para 

adjudicação do arrendamento das lojas de comidas e bebidas S1, S5, S6, S11 e 

S12 no espaço Anim’ Arte NAM VAN, publicado no Boletim Oficial da RAEM, 

n.º 43, 2 Série, de 25 de Outubro de 2017, bem como dos respectivos programa do 

concurso e caderno de encargos;  

2. Vem propor a renda mensal de MOP______________________ 

(___________________ patacas) (Indicar o valor em algarismos e por extenso), 

para arrendamento da loja de comidas e bebidas S1  

3. Vem propor a renda mensal de MOP______________________ 

(___________________ patacas) (Indicar o valor em algarismos e por extenso), 

para arrendamento da loja de comidas e bebidas S5. 

4. Vem propor a renda mensal de MOP______________________ 

(___________________ patacas) (Indicar o valor em algarismos e por extenso), 

para arrendamento da loja de comidas e bebidas S6. 

5. Vem propor a renda mensal de MOP______________________ 

(___________________ patacas) (Indicar o valor em algarismos e por extenso), 

para arrendamento da loja de comidas e bebidas S11. 



6. Vem propor a renda mensal de MOP______________________ 

(___________________ patacas) (Indicar o valor em algarismos e por extenso), 

para arrendamento da loja de comidas e bebidas S12. 

7. Compromete-se, sem reservas, a cumprir todos os termos e condições estipuladas 

no programa do concurso e no caderno de encargos, declarando ainda que assume 

integralmente a responsabilidade pela proposta apresentada e pelo respectivo 

conteúdo.  

Macau, aos      de                de         . 

O Concorrente 

 

___________________________________ 

(Assinatura reconhecida notarialmente na qualidade e com 

poderes para o efeito) 
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Anexo V  

Medidas de mitigação sugeridas do Relatório Preliminar de 

Avaliação de Impacto Ambiental na Á rea Anim'Arte Nam Van 

 

1. Medidas de mitigação para a qualidade do ar 

Para o possível impacto deste projecto de construção na qualidade do ar, sugere-se que o 

projecto de decoração na fase de construção inclua as medidas de mitigação listadas abaixo, 

de acordo com as Instruções para o Controlo da Poluição Provocada por Obras de 

Conservação:： 

 Deve-se optar por utilizar tintas, solventes e materiais de construção que contenham 

compostos orgânicos menos voláteis; 

 Os produtos que contenham componentes orgânicos voláteis devem ser armazenados 

num recipiente fechado, de cor clara, de forma a prevenir a fuga e volatilização do gás 

para a atmosfera; o local para o armazenamento dos produtos deve ser fresco e protegido 

da luz solar directa; 

 O revestimento (pintura) deve ser feito com trincha ou rolo, evitando-se o uso de pintura 

a jacto. Caso seja necessário utilizar a pintura a jacto, optar por pistola de pintura de 

grande volume e baixa pressão, a fim de se evitar a aplicação de tinta em excesso; 

 Deve-se aproveitar sempre as condutas de ventilação especiais e canalizações de gases 

para remover os odores e gases nas obras de conservação; outras instalações de 

prevenção de odores devem incluir ventilador, ventilador de ar, materiais / equipamentos 

para absorção de odores ou filtração (extractores); 

 Os materiais, tais como cimento, areia e entulho, que geram facilmente pó, devem ser 

devidamente guardados sob uma cobertura ou ser mantidos húmidos; 

 Para os procedimentos de demolição, polimento e raspagem de paredes ou serração, é 

obrigatório aplicar água por cima dos materiais a fim de reduzir a emissão de poeiras; 

 Os materiais que facilmente levantam pó devem ser transportados em recipientes com 

tampa e cobertos; 
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Sugere-se que a instalação dos equipamentos de cozinha dentro do período de construção 

inclua as medidas de mitigação listadas abaixo, de acordo as Instruções para controlo da 

poluição por fumos negros e oleosos e maus cheiros provenientes dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas e estabelecimentos congéneres e as Normas Técnicas Propostas para a 

Instalação de Chaminés e Equipamentos de Controlo da Poluição por Fumos Negros e 

Oleosos e Cheiros Provenientes dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas e 

Estabelecimentos Congéneres: 

 Na escolha dos equipamentos de tratamento de fumos oleosos, deve-se ter em conta a 

capacidade máxima projectada da carga de emissão para o estabelecimento em causa (na 

situação mais grave). Nos estabelecimentos devem ser instalados equipamentos de 

tratamento de fumos oleosos com capacidade de exaustão não inferior a 90%, (que 

deverão ser acompanhados dos documentos comprovativos das suas especificações 

técnicas), a fim de minimizar a emissão de poluentes tais como fumos negros e oleosos, 

cheiros e gases de fornalha, produzidos durante a confecção dos alimentos, devendo 

esses poluentes ser expelidos pela chaminé projectada para esse fim. O nível de 

densidade dos fumos oleosos nas tubagens de emissão deve ser controlado a níveis 

inferiores a 1,5 mg/m3*. 

 Deve-se instalar, por cima da mesa de trabalho, um sistema de exaustão com tampão de 

gases com pré-processamento, e com capacidade suficiente para a recolha dos gases; a 

velocidade de exaustão de gases na boca do tampão deve ser superior a 0.6 m/seg; a área 

do plano horizontal de projecção do exaustor deve ser 20 cm superior ao perímetro da 

mesa de trabalho e a velocidade de exaustão nos tubos deve ser superior a 7 m/seg. 

 Instalar a chaminé no lugar apropriado de acordo com as condições concretas do local, 

p.ex. no telhado, 3 metros acima do ponto mais alto dos edifícios vizinhos; 

 

Para os impactos do ar eventualmente provocados por este projecto de construção, sugerem-se 

abaixo medidas de mitigação durante a fase operacional: 

 Instalar equipamentos de tratamento de fumos oleosos da cozinha e instalar, por cima da 

mesa de trabalho, um sistema de exaustão com tampão de gases com pré-processamento, 

e com capacidade suficiente para a recolha de gases. Em termos de conteúdo específico, 
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consultar as “Instruções para controlo da poluição por fumos negros e oleosos e maus 

cheiros provenientes dos estabelecimentos de restauração e bebidas e estabelecimentos 

congéneres”, e as “Normas Técnicas Propostas para a Instalação de Chaminés e 

Equipamentos de Controlo da Poluição por Fumos Negros e Oleosos e Cheiros 

Provenientes dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas e Estabelecimentos 

Congéneres”; 

 Proceder, pelo menos semanalmente, à limpeza, testes e manutenção dos 

equipamentos de tratamento de fumos oleosos e dos equipamentos 

relacionados, devendo-se arquivar e guardar devidamente os registos de 

limpeza, testes e manutenção. 

 As placas de retenção de frente ou filtros devem ser limpos ou substituídos 

pelo menos uma vez por semana. 

 Os exaustores hidráulicos ou outros equipamentos de tratamento semelhantes: 

Proceder, pelo menos uma vez por semana, à limpeza, verificação e 

manutenção dos respectivos equipamentos e à verificação das saídas de gases 

pelo menos duas vezes por dia (especialmente durante os períodos de 

evacuação de grandes quantidades de fumo). Sempre que se detectar que a 

evacuação de fumos não esteja a funcionar bem, deve-se proceder, de imediato, 

à limpeza e manutenção. Além disso, deve-se verificar periodicamente o 

funcionamento das bombas de água e as doses de detergente, de forma a 

assegurar o bom funcionamento dos equipamentos de tratamento. 

 Se o equipamentos electrostáticos de exaustão de fumos oleosos e cheiros não 

possuirem um sistema de auto-limpeza, sugere-se que se faça a sua limpeza e 

manutenção pelo menos uma vez por semana. Sugere-se que se verifique a 

saída de fumos pelo menos duas vezes por dia (especialmente durante os 

períodos de exaustão de grandes quantidades de fumo). Sugere-se que se 

proceda a uma limpeza imediata no caso de se detectar uma diminuição 

acentuada na eficiência da evacuação de fumos. 

 Para equipamentos que contenham sistemas de auto-limpeza, sugere-se que se 

verifique a saída de gases pelo menos uma vez por dia (especialmente durante 

os períodos de exaustão de grandes quantidades de fumo). Sugere-se que se 
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proceda à sua limpeza adequada, no caso de se detectar qualquer diminuição na 

eficiência da evacuação de fumos. 

 Se houver tubos exaustores, a sua limpeza, verificação e manutenção devem 

ser feitas pelo menos a cada seis meses. 

 Actualizar o sistema de exaustão de ar existente para garantir que os fumos da 

indústria da restauração possam ser tratados de maneira apropriada. 

 

2. Medidas de mitigação do ruído 

Para os possíveis impactos de ruído provocados por este projecto de construção, sugerem-se 

abaixo medidas de mitigação durante o período de construção: 

 Usar equipamentos mecânicos de baixo ruído, por exemplo, dispositivos de pressão de 

óleo; 

 Evitar a utilização prolongada de equipamentos que produzam um volume elevado de 

ruído; 

 Procurar organizar os trabalhos com alto nível de ruído num horário com menor impacto 

nas pessoas; 

 Utilizar barreiras anti-ruído ou equipamentos de redução de ruído quando operar 

equipamentos ruidosos. 

Para os impactos de ruído possivelmente provocados por este projecto de construção, abaixo 

sugerem-se medidas de mitigação durante o período operacional: 

 Avaliar o volume de ruído de equipamentos relevantes, tais como equipamentos de 

tratamento de fumos oleosos e equipamentos de climatização e ventilação de ar; se o 

volume exceder o (nível de ruído) especificado em "Prevenção e controlo do ruído 

ambiental", deverão ser feitas melhorias, por exemplo, a instalação de escudos acústicos; 

 Realizar testes regulares e a manutenção do sistema de ventilação, sistema de ar 

condicionado e aberturas de ventilação. 

 No caso de eventos em grande escala, o organizador deve observar as cláusulas 

relevantes especificadas em "Prevenção e controlo do ruído ambiental" para gerir / 
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controlar o tempo de realização do evento e o nível sonoro. 

  

3. Medidas de mitigação de poluição da água 

Para o possível impacto na qualidade da água por parte deste projecto de construção, sugere-

se a aplicação das medidas de mitigação abaixo indicadas durante a fase de construção: 

 Instalação de instalações específicas para colectar e armazenar águas residuais em um 

local designado, para posterior processamento; 

 Se houver processamentos que produzam grande quantidade de águas residuais e de que 

resulte uma mistura de águas e lama, tais águas residuais devem ser sujeitas a 

sedimentação para se removerem os sólidos em suspensão na água, a fim de satisfazer os 

requisitos de emissão; 

 Poupar água durante o projecto de construção para se evitar a produção de uma grande 

quantidade de águas residuais. 

 

Para o possível impacto na qualidade da água deste projecto de construção, sugere-se que 

sejam tomadas as medidas de mitigação abaixo indicadas durante a fase de operação: 

 As águas residuais dos serviços de Alimentos & Bebidas devem ser colectadas de forma 

adequada. As águas residuais descarregadas para o sistema de tubagem de águas 

residuais devem satisfazer os requisitos relevantes do Regulamento de Águas e 

Drenagem de Águas Residuais de Macau. Assim, as águas residuais devem ser tratadas 

antes da emissão com dispositivos de controlo, incluindo equipamentos de purificação de 

água e caixas de retenção de gordura; 

 As águas residuais não devem ser descarregadas para tubagens de águas pluviais nem 

para receptores sensíveis da qualidade da água; 

 O tanque de retenção de águas residuais deve ter capacidade adequada e superfície livre 

para conter o influxo de água, gorduras, hidrocarbonetos ou sólidos. A capacidade de 

fluxo do tanque de retenção de águas residuais e da tubagem de descarga de águas 

residuais deve ser aumentada, caso se revele necessário; 

 Aumentar a frequência de uma boa limpeza do esgoto e dos tubos de descarga do esgoto, 
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pelo menos uma vez por semana, para evitar possível obstrução; 

 Instalar sempre que possível dispositivos de poupança de água, como torneiras e 

equipamentos de casa de banho eficientes em água; implementar medidas de poupança 

de água para economizar água e reduzir custos. 

  

4. Medidas de mitigação da poluição luminosa 

Não há necessidade de medidas de mitigação, uma vez que este projecto não gerará poluição 

luminosa durante a fase de construção. No entanto, o projecto pode gerar poluição luminosa 

durante a fase de operação, portanto, sugerem-se abaixo medidas de mitigação que devem ser 

implementadas durante a fase operacional: 

 Mitigar e evitar iluminação excessiva sempre que possível; 

 Utilizar dispositivos eléctricos de bloqueio de luz, como tampas e escudos para evitar 

que a luz excessiva afecte os edifícios residenciais vizinhos e se reflicta no firmamento; 

 Utilizar placas de publicidade LED ou telas digitais com brilho ajustável; 

 Se as lojas de Alimentos & Bebidas precisarem de prolongar o horário de funcionamento 

à noite, sugere-se que implementem medidas de mitigação para evitar a poluição 

luminosa após as 22:00 horas. 

 Quando se realizarem grandes eventos, devem implementar-se medidas de mitigação 

apropriadas para prevenir a poluição luminosa e gerir o tempo de realização do evento 

para evitar incómodos a terceiros. 

  

5. Medidas de mitigação de resíduos 

O relatório propõe a implementação de uma sequência correcta na gestão de resíduos: em 

primeiro lugar, evitar a produção de resíduos; em segundo lugar, reduzir os resíduos e 

reutilizar / reciclar o máximo possível; por fim, descartar / fazer o descarte adequado dos 
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resíduos. Se tal princípio for rigorosamente seguido na gestão de resíduos, haverá uma 

enorme redução dos resíduos produzidos nas fases de construção e operacional. Entretanto, 

sugere-se a criação de um sistema de gestão de resíduos que inclua medidas eficazes de 

mitigação, a separação dos resíduos, sistemas de registo e de rastreio, para o adequado 

manuseio dos resíduos produzidos nas fases de construção e operação, desde a sua génese até 

ao tratamento final. 

 

Para o possível impacto dos resíduos provocado por este projecto de construção, sugerem-se 

as medidas de mitigação abaixo indicadas durante a fase de construção: 

 Remover de imediato os resíduos produzidos pelos trabalhos de decoração, para evitar a 

sua acumulação. Se necessário, poderá definir-se uma Zona de Armazenamento 

Temporário para os resíduos que aguardam remoção; 

 Proceder à separação dos materiais antes de os descartar; sugere-se que a separação seja 

feita directamente na obra. Por exemplo, separar primeiro os materiais inertes (p. ex. 

tijolos) e os materiais não inertes dos materiais não recicláveis e, de seguida, organizar o 

descarte apropriado; 

 Nunca se devem descartar resíduos aleatoriamente em qualquer lugar, mas sim colectá-

los e tratá-los da forma mais adequada; 

 Comprar sempre os materiais nas quantidades adequadas e na altura própria, e utilizá-los 

de forma racional e integral para reduzir o volume de resíduos; 

 Reutilizar / reciclar os materiais tanto quanto possível; 

 Prover formação e treinamento adequados à equipa do projecto, a fim de melhorar a sua 

conscientização ambiental e reduzir assim o desperdício. 

 

Para o possível impacto dos resíduos provocado por este projecto de construção, sugerem-se 

abaixo medidas de mitigação durante a fase operacional: 

 Comprar nas quantidades adequadas e na altura própria, e utilizar completamente as 

matérias-primas alimentares a fim de evitar ingredientes com o prazo expirado e reduzir 

assim o desperdício; 

 Realizar a separação dos resíduos produzidos no estabelecimento e reutilizar / reciclar os 

resíduos tanto quanto possível, os quais podem ser separados em diferentes tipos, como 
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lixo, garrafas de plástico; latas de alumínio, resíduos de cozinha, etc., para tratamento 

posterior e eventual reciclagem; 

 Utilizar produtos periféricos (como sacos de papel, papel higiénico, etc) produzidos por 

métodos verdes; 

 Reduzir ao máximo a utilização de utensílios descartáveis, e dar preferência a utensílios 

de mesa reutilizáveis; 

 Prover formação e treinamento adequados ao pessoal do estabelecimento, a fim de 

aumentar a sua conscientização ambiental e reduzir assim o desperdício de recursos. 
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