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FUNDO DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
ANúNcIO

Nos termos previstos no artigo 13.0 do Decreto-Lei n.o的 /8SIM ，de 6 de Julho，e em conformidade
com 0 despacho do despacho do Ex.mo Senhor Secretário p前'a os Assuntos Sociais e Cultu悶，de 27
de Setembro de 2017，realiza-se um concurso público p訂 á adjudica♀ão da "Prestação de servi♀O
da seguran♀a para 0 Fundo das Ind的trias Culturais nos anos 2018 e 2019η.

1. EntÎdade adjudìcante: Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura

2. Serviço responsável pela realiz的“ do processo do concurso: Fundo das Indústrias
Culturais.

3. Modalidade do concurso: concurso p白blico.

4. Objecto do concurso: adjudica♀ão da prestação de serviços da seguran♀a para 0 Fundo das
Ind白strias Culturais nos anos de 2018 e 2019.

5. Local de realização da pr ，的tação dos serviços: Fundo das Indústrias Culturais.

6. Duração da prestaç伽 de serviços: dois anos，de 1 de Janeiro de 2018 até 31 de Dezembro
de 2019.

7. Prazo de validade das propostas: as pröpostas são válidas pelo prazo de noventa (9.0) ~i~
a contar da data da respeètivã abertura，-prórrogável nos tennos previstos no artigo 36.0 do
Decreto-Lei n.。的/8SIM ，de 6 de Julho.

8. Cauç矗o provisó吋a: MOPSO.OOO，OO(cinquenta mil patacas)，podendo ser prestada por
depósito em numerário ou mediante cheque visadö，_a entregar no Centro de AI?~io
Aðministrativo e Financeiro do Fundo das -Indústrias Culturais，ou por garantia bancária，
aprovados nos termos legais，à ordem do Fundo das Indústrias Culturais，devendo ser
especificado 0 fim a que se destina

9. Cauç壘。definitiva: a cau♀ão definitiva corresponde a 5% do valor total de adjudica悅。-

10. Preço base: não definido.

11. Condições de admissão: Podem concorrer todasas pessoas colectivas comalv~á_ váli~o
para 0 exercício de actividades de seguran♀a privada -emitido pelo Corpo de Polícia de
Seguran♀aP 白blica da Região Administrativa Especial de Mac側，de acordo com as disposi♀δes
da Lei n.o 4/2007 ，de 9 de Julho.

12. Local，data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Fundo das Indústrias Culturais司 sita na Avenida Xian Xing Hai n.O 105，Centro Golden
d
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Dragon，14.0Andar A，Macau.
Data e hora: Entregue contra recibo até às 17，45 horas do dia 31 de Outubro de 2017.

13. Sessão de esclarecimento e visita aos locais: a sessão de esclarecimentos terá lug訂 na
sala de conferências do FIC，pelas 11，00 horas do dia 13 de Outubro de 2017，reilliz缸lào-5e
a seguir à visita dos interessados ao local onde será execUladaa presta♀ão de servi♀os.

14~Local，data e hora do acto p自blieo de abertura de propostas:
Loeal: Fundo das lnd白strias Culturais‘sita na Avenida Xiañ Xing Hai n.o 105. Centro Golden
Dragon，14.0Andar A，Macau.
Dats e hora: 1 de Novembro de 2017，pelas 10，00 horas

As concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes no acto p白blico de abertura de
propostas para esclarecimento de eventuais dúvidas relativas aos docu'!1entos apresentados a
concurso，nos termos do artigo 27.0 do Decreto-Lei n.o 63/851M，de 6 de Julho.

As concorrentes ou os seus representantes legais poderão fazer-se representar p()f procurador，
devendo este apresen個r procura♀ão reconhecida que Ihe confira poderes para 0 efeito.

15. Adiamento: Em caso de encerramento dos servi♀os públicos por motivo de força maior，a
sessão de esclarecimento，0 termo de entrega d訟 propostas e a abertura das propostas serão
adiados parao primeiro dia útil .imediatamenteseguinte，à mesma hora.

16. Loeal，data，horário para exame do proeesso e preço para a obtenção de e6pia do
proeesso:

Local: Fundo das Indústrias Culturais，sita na Avenida Xian Xing Hai n.o 105，Centro Golden
Dragon，14.0Andar A，Macau.

Data: desde a data da þublicação do an白ncio no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau até ao termo do prazo p訂 'a a entrega de propostas.

Horas: durante as horas de expediente，nos dias 白teis.

Pre♀0: MOP100.00 (cem patacas) por cada cópia ou gratuitamente através da página
electrónica do Fundo das Indústrias Culturais (http:/，八，vww.fic.gov.mo).

17. Critérios de apreciaç 矗o das propostas e factores de ponderaç 矗0:

- Preço:60%;
- Experiência na prestação de serv峙的 da segurança: 10%;
- CeÏtidãoda qualidade do serviço da segurança prestado por concorrente 30%.

o Fundo das lndústrias Culturais，aos 6 de Outubro de 2017.
o Presidente，
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