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Anexo VII 
 

Resumo dos serviços que o concorrente deve mencionar na sua proposta e  

preços descriminados 

Este anexo é um resumo dos serviços a serem incluídos neste concurso apresentado pelo 

concorrente, e que pode ser obtida através do website da Indústria Turística de Macau, na área de 

Informação relativa às aquisições. 

Serviços a serem fornecidos pelo adjudicatário 
Pontos 
para 

referência 

Valor em
MOP 

Cerimónia de Abertura (em Formato “Off-line”) 4.1  
Nomeação de um responsável para a coordenação geral do serviço a 
prestar 

4.1.1  

Fornecimento de design, produção e decoração para a Cerimónia de 
Abertura, conforme as características de cada evento, devendo ainda 
incluir, plano detalhado dos palcos, design criativo dos locais do 
evento, produção e decorações; Deve ainda incluir sistemas de 
iluminação e sonora, transporte de todo o material, produção, 
instalação, desmontagem, colocação de cabos de fornecimento de 
electricidade, serviço de ligação, fonte de electricidade e ainda a 
contratação de pessoal técnico no local 

4.1.2  

Serviços de coordenação e produção das cerimónias, incluindo equipa 
de produção, serviços de mestre de cerimónias e espectáculos 

4.1.3  

Concepção geral, design, programação, produção das Cerimónias de 
Abertura, Encerramento e Entrega de Prémios, todas as passadeiras 
vermelhas, coordenação de refeições, transporte do todo o pessoal da 
equipa profissional, mestres de cerimónia e artistas e serviços de 
coordenação geral e produção 

4.1.3.1  

Equipa de produção para a Cerimónia de Abertura 4.1.3.1.1  
Equipa de coordenação de celebridades e convidados na passadeira 
vermelha para a Cerimónia de Abertura 

4.1.3.1.2  

Fornecimento de serviços de coordenação da programação dos 
espectáculos da Cerimónia de Abertura, que deverá incluir o design e 
produção e espéctaculos da cerimónia de abertura 

4.1.3.2  

Fornecer mestres de cerimónia (MC) para a Cerimónia de Abertura e 
passadeira vermelha e serviço de coordenação 

4.1.3.3  

Fornecer mestres de cerimónia (MC) para a Cerimónia de Abertura e 
serviço de coordenação 

4.1.3.3.1  

Fornecer mestres de cerimónia (MC) para a Passadeira vermelha da 
Cerimónia de Abertura e serviço de coordenação 

4.1.3.3.2  

Cerimónia de Encerramento e Entrega de Prémios (em Formato 
“On-line” em transmissão directa ou em diferido)  

4.2  

Nomeação de um responsável para a coordenação geral do serviço a 
prestar em formato “On-line” em transmissão directa ou em diferido 

4.2.1  
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O programa em formato “On-line” em directo ou em diferido deve ser 
de 90 a 120 minutos 

4.2.2  

Fornecer o serviço de coordenação da Cerimónia de Encerramento e 
Entrega de Prémios para o formato “On-line” em transmissão directa 
ou em diferido, deve incluir o design e produção da transmissão em 
directo ou em diferido 

4.2.3  

No local a ser indicado pela DST ou no local a ser fornecido pelo 
concorrente, adequado para a transmissão directa ou em diferido, da 
Cerimónia de Encerramento e Entrega de Prémios, deve fornecer os 
planos de design e produção, conforme as características de cada 
evento, devendo ainda incluir, plano detalhado dos palcos, design 
criativo dos locais do evento, produção e decorações; Deve ainda 
incluir sistemas de iluminação e sonora, transporte de todo o material, 
produção, instalação, desmontagem, colocação de cabos de 
fornecimento de electricidade, serviço de ligação, fonte de 
electricidade e ainda a contratação de pessoal técnico no local. 

4.2.4  

Coordenação e produção da transmissão em directo ou em diferido em 
formato “Online”, incluindo a equipa de produção para transmissão 
directa ou em diferido, mestres de cerimónia e serviços de 
coordenação 

4.2.5  

Fornecer o serviço de coordenação e produção em formato “On-line” 
em transmissão directa ou em diferido da Cerimónia de Encerramento 
e Entrega de Prémios, o conceito geral, design, produção, 
programação, bem como o alojamento e transporte da equipa 
profissional e dos mestres de cerimónia 

4.2.5.1  

Contratar as seguintes equipas de produção profissional para o formato 
“On-line” em transmissão directa ou em diferido para a Cerimónia de 
Encerramento e Entrega de Prémios 

4.2.5.2  

Equipa de coordenação de celebridades e convidados para a Cerimónia 
de Encerramento e Entrega de Prémios para o formato “On-line” em 
transmissão directa ou em diferido 

4.2.5.3  

Fornecer o serviço de mestres de cerimónia e respectivos serviços de 
coordenação para o formato “Online” em transmissão directa ou em 
diferido da Cerimónia de Encerramento e Entrega de Prémios 

4.2.6  

Fornecer o serviço de mestres de cerimónia e respectivos serviços de 
coordenação da Cerimónia de Encerramento e Entrega de Prémios 

4.2.6.1  

Fornecer legendas em inglês (incluindo tradução e produção de 
legendas em Chinês e Inglês) 

4.2.6.2  

Fornecer um sinal de saída em conformidade com o formato de 
transmissão para televisão. 

4.2.6.3  

Fornecer equipamentos para a transmissão directa ou em diferido  4.2.7  
Preço Global: MOP_____________________ 
(por extenso)__________________________________________________________________ 
(Indicação do preço global, expresso em patacas (MOP) para todos os serviços acima 
mencionados) 
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Forma de pagamento (não pode incluir mais do que duas prestações, o valor da 1.a prestação não 
pode ser superior a 50% do valor global da adjudicação) 
Prazo de validade da proposta: 90 dias contados da data do acto público do concurso 
* Os serviços indicados nos pontos 4.1 e 4.2 podem ser executados e completados 

independentemente, sem qualquer custo adicional. 
 
 
 
 

______________________________________ 
(Assinatura do concorrente ou seu 

representante legal e carimbo caso for empresa)  
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