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FUNDO DAS INDUSTRIAS CUL TURAIS
ANUNCIO

Nos tennos previstos no artigo 13.0 do Decreto-Lei n.O 63/85心1，de 6 de Julho，e em conformidade
com a delibem紋。 do Conselho de Adlllinistra♀的 do Fundo d的 indústrias Culturais，de 19 de
Agosto de 2019，realiza-se um concurso público para a adjudicação da 心resta♀ão de serviço da
seguran♀a para 0 Fundo das Ind白strias Culturais nos anos 2020 e 2021η.

I. Entidadc adjudicantc: Fundo das indústrias ClIlturais

2. Modalidadc do concurso: concurso p白b1ico.

3. Dcsignação do concurso: Presta♀ão de servi♀os da seguran♀a para 0 Fundo das Indústrias
Culturais nos anos 2020 e 2021

4. Objccto do concurso: adjlldica♀ão da presta♀ão de serviços da seguran ♀a para 0 FlIndo das
indústrias ClIltllrais nos anos de 2020 e 2021

5. Local dc rcalizaçào da prcstaçào dos scrviços: FlIndo das !ndústrias ClI1tllrais.

6. Duraçào da prcstaçào dc scrviços: dois anos，de 1 de Janeiro de 2020 até 31 de Dezembro de
2021.

7. I'razo dc validadc das propostas: as propostas são válidas pelo pr泣。de noventa (90) dias a
conlar da data da respectiva abertll間， prorrogável nos terlllos previstos no artigo 36.0 do
Decreto-Lei n.o 63/85/M，de 6 de JlIlho

8. Caução provisória: MOP50.000，00 (cinquenla mil palacas)，podendo ser prcstada por
depósito elll numerário Oll mediante cheque visado，a entregar no Ccntro de Apoio
Administrativo e Financeiro do Fundo das indústrias Cu1turais. ou por garanlia bancária.
aprovados nos terlllos legais. à ordelll do Fundo das ind白strias ClI1tllrais. devendo ser
especificado 0 fim a qlle se destina.

9. Cauçào definiti 叭1: a call♀ão definitiva corresponde a 5% do valor total de adjlldica♀ão.

10. I'rcço basc: não definido.

1I. Rcquisitos gcrais dos concorrcntcs: Podem concorrer todos os empresários individuais e as
sociedades legallllente estabelccidas com 0 alvará para 0 exercicio de actividades de segllran♀a
privada válido，emitido pelo Corpo dc Polícia de Seguran♀a Pública da Região Adlllinistrativa
Especial de Macall. que disponham de capacidade técnica e financeira para a realiza♀ão de
todos os componentes do trbalaho indicado nas cláuslllas técnicas do caderno de encargos do
presente concllrso.
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12，Local，data e hora Iimitc para cntrcga das propostas:

Local: Fundo das !ndústrias Culturais ，sita na Avenida Xian Xing Hai n，.105，Centro Golden
Dragon ，14，.Andar A，Macau ，
Data e hora: Entregue contra recibo até às 17，45 horas do dia 16 de Outubro de 2019 ，

13. Scssão dc esclarccimcnto c visila aos locais: a sessão de esc1arecimenlos terá lugar na sala de
conferências do FIC ，pelas 11，00 horas do dia 12 de Setcmbro de 2019 ，realizando-sc a scguir
à visita dos inleressados ao local onde scrá executada a presta ♀ão de serviços ，

14. Local ，data c hora do aclo público dc abcrluru dc proposlas:
Loca1: Fundo das Indústrias Cu1tura 時， sita na Avcnida Xian Xing Hai n，.105，Ccntro Golden
Dragon，14.. Andar A，Macau.
D'lla c hora: 17 dc Outubro dc 2019，pclas 10，00 horas.
As concorrentes ou scus repr它sentantes devcrão estar presentes no acto público de abcrtura dc
propostas para esclarecimcnto de evcntuais dúvidas rclativas aos documcntos apresenlados a
concurso ，rlOs lermos do artigo 27.. do Decreto-Lei n.. 63/851M ，dc 6 de Ju1ho.
As concorrenles ou os scus representantes legais poderão fazcr-se represenlar por procurador ，
devendo estc aprcsentar procllra ♀ão reconhccida qlle Ihe confira poderes para 0 efeilo.

15. Adiamenlo: Em caso de cncerramento dos scrvi ♀os p白blicos por molivo de for♀a ma1Or，a
sessão de esc1arecimento ，0 terrno de entrega das proposlas e a abertura das propostas serão
adiados para 0 primeiro dia 白til imediatamente scguinle ，à mcsma hora，

16，Local ，dala ，horário para cxamc do proccsso c prc ♀o para a obtcnção dc cópia do
nroccsso:
Local: Fundo das Indústrias Cultllrais ，sita na Avenida Xian Xing Hai n.. 105，Centro Golden
Dragon ，14.. Andar A，Macall.
Dala: desde a data da publica ♀ão do anúncio no Bolelim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau até ao terrno do prazo para a entrega de propostas.
Horas: dllrante as horas de expediente ，nos dias úteis.
Prcço: MOP100.00 (ccm palacas) por cada cópia Oll gralllitamcntc através da página
electrónica do Fllndo das !ndústrias Cll1tllrais (http://w 、叭v.fic.gov.mo)

17. Critérios dc aprcciação das proposlas c faclorcs dc pondcração:
a) Pr的。:60%;
b) Expcriência na prestação de serviços da scguran ♀a: 10%;
c) Ccrtidão da qualidade do scrvi ♀o da scgllran ♀a prestado por cOllcorrente 30%.

o Fundo das 1ndústrias Cullurais 、aos ?ode A且osto de 2019 ，
o Prcsidente ，
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