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GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS 

E ASSUNTOS EXTERNOS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro informa-
tivo do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos 
Externos, sito na Travessa do Padre Narciso, n.os 1-3, Edifício 
«The Macau Chinese Bank», Macau, e publicado no Portal do 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau (http://
portal.gov.mo/web/guest/citizen/catpage?catid=252), o local, 
data e hora da realização da 1.ª fase da prova de conhecimentos 
(prova teórica de conhecimentos) do concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira 
de motorista de pesados, em regime de contrato de assalaria-
mento deste Gabinete, cujo aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 42, II Série, de 16 de Outubro de 2013.

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, 
aos 18 de Março de 2014.

O Coordenador do Gabinete, Fung Sio Weng.

(Custo desta publicação $ 950,00)

FUNDO DE PENSÕES

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, do quadro de pessoal do Fundo de Pen-
sões, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, 
II Série, de 8 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Ho Chi Leong ......................................................................86,88

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candida-
to pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 11 de Março de 2014).

Fundo de Pensões, aos 14 de Março de 2014.

O Júri:  

Presidente: Yuen Ka Wai, chefe de divisão do FP.

禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

公 告

禮賓公關外事辦公室通過考核方式進行普通對外入職開

考，以散位合同招聘重型車輛司機職程第一職階重型車輛司機

兩缺，經二零一三年十月十六日第四十二期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登開考通告。有關開考的知識考試第一階段（理

論知識考試）舉行地點、日期和時間，已張貼於澳門卑第巷1–3

號澳門華人銀行大廈本辦公室之報告板上，並同時上載於澳門

特別行政區政府網頁（http://portal.gov.mo/web/guest/citizen/

catpage?catid=252）。

二零一四年三月十八日於禮賓公關外事辦公室

辦公室主任 馮少榮

（是項刊登費用為 $950.00）

退  休  基  金  會

名 單

退休基金會為填補人員編制的高級技術員職程的第一職階

首席顧問高級技術員一缺，以審查文件及有限制方式進行晉級

普通開考，其開考公告已刊登於二零一四年一月八日第二期《澳

門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

何志良 ............................................................................. 86.88

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公佈之日起計算十

個工作日內提起上訴。

（經二零一四年三月十一日行政法務司司長批示認可）

二零一四年三月十四日於退休基金會

典試委員會：

主席：退休基金會處長 阮家偉

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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正選委員：退休基金會處長 鍾日暖

     民政總署處長 黃耀祖

（是項刊登費用為 $1,263.00）

退休基金會為填補以編制外合同任用的高級技術員職程的

第一職階首席高級技術員一缺，以審查文件及有限制方式進行

晉級普通開考，其開考公告已刊登於二零一四年一月八日第二期

《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人成績名單如

下：

合格應考人： 分

梁世威 ............................................................................. 78.50

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公佈之日起計算十

個工作日內提起上訴。

（經二零一四年三月十一日行政法務司司長批示認可）

二零一四年三月十四日於退休基金會

典試委員會：

主席：退休基金會處長 陳楊智慧

正選委員：退休基金會顧問高級技術員 余玉蓮

  民政總署首席高級技術員 陳穎深 

（是項刊登費用為 $1,087.00）

財 政 局

名  單

財政局為填補以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階首席高級技術員一缺，經二零一四年一月二日第一期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

麥詠珊 ............................................................................. 81.00

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

Vogais efectivos: Chong Ut Nun, chefe de divisão do FP; e 

Vong Io Chou, chefe de divisão do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, provido em regime de contrato além do quadro do 
Fundo de Pensões, cujo anúncio do aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 2, II Série, de 8 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Leong Sai Wai ..................................................................... 78,50

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 11 de Março de 2014).

Fundo de Pensões, aos 14 de Março de 2014.

O Júri:  

Presidente: Chen Ieong Chi Vai, chefe de divisão do FP.

Vogais efectivos: U Iok Lin, técnico superior assessor do FP; e

Chan Wing Sum, técnico superior principal do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, provido em regime de contrato além do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 1, II Série, de 2 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Mak Weng San Maria ........................................................ 81,00

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato pode interpor recurso da presente lista para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.
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（經二零一四年三月十日經濟財政司司長的批示確認）

二零一四年三月四日於財政局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 林宇杰

委員：顧問高級技術員 劉嘉菲

 首席高級技術員（民政總署）  陳穎深

（是項刊登費用為 $1,361.00）

財政局為填補以編制外合同任用的技術員職程第一職階一

等技術員一缺，經二零一四年一月二日第一期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考

的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

詹雅蔚 ............................................................................. 81.72

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年三月十日經濟財政司司長的批示確認）

二零一四年三月三日於財政局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 李少玲

委員：一等高級技術員 林奕翹

 一等高級技術員（電信管理局） 梁潔英

（是項刊登費用為 $1,126.00）

公 告

財政局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》之規定，現通過審查文件方式，為財政局編制人員進

行以下限制性普通晉級開考：

行政技術助理員職程第一職階首席特級行政技術助理員五

缺。

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 10 de Março de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Março de 2014.

O Júri:

Presidente: Lam U Kit, técnico superior assessor. 

Vogais: Lao Ka Fei, técnica superior assessora; e

Chan Wing Sum, técnico superior principal do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido 
em regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 1, 
II Série, de 2 de Janeiro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Chim Ha Wai .......................................................................81,72

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato pode interpor recurso da presente lista para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 10 de Março de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 3 de Março de 2014.

O Júri:

Presidente: Lei Sio Leng, técnica superior assessora.

Vogais: Lam Yik Kiu, técnica superior de 1.ª classe; e

Leong Kit Ieng, técnica superior de 1.ª classe da DSRT.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se acha aberto o seguinte concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
do quadro da Direcção dos Serviços de Finanças:

Cinco lugares de assistente técnico administrativo especialis-
ta principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo.
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上述開考之通告已張貼於南灣大馬路575、579及585號財政

局大樓十四樓財政局之行政暨財政處，並於本局及行政公職局

網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈

後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一四年三月十三日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,155.00）

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

公 告

為填補經由中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助

辦公室以散位合同填補的勤雜人員職程第一職階勤雜人員（雜

役範疇）兩缺，經二零一四年一月八日第二期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以考核方式進行普通入職開考公告。現根據第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八

條第三款的規定公佈，應考人臨時名單已張貼在澳門南灣湖5A

地段澳門財富中心13樓A-K單位中國與葡語國家經貿合作論壇

常設秘書處輔助辦公室內以供查閱。

二零一四年二月十三日於中國與葡語國家經貿合作論壇常

設秘書處輔助辦公室

主任 姍桃絲

（是項刊登費用為 $1,224.00）

澳 門 監 獄

公 告

為填補澳門監獄以下職位空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

O aviso do concurso acima referido, encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços 
de Finanças, sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 
585, Edifício «Finanças», 14.º andar, e publicado na internet 
desta Direcção de Serviços e da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública. O prazo para a apresentação de 
candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 13 de Março de 2014.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no Gabinete de 
Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Coopera-
ção Económica e Comercial entre a China e os Países de Lín-
gua Portuguesa, sita no Lago Nam Van Quarteirão 5, Lote A, 
Edifício FIT (Financial & Information Technology), 13.º andar 
«A» a «K», Macau, a lista provisória do candidato ao concurso 
comum, de ingresso, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de auxiliar, 1.º escalão, área de servente, 
da carreira de auxiliar, em regime de contrato de assalaria-
mento do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do 
Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Regiao Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 2, II Série, de 8 de Janeiro de 2014.

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 13 de Fevereiro de 2014.

A Coordenadora do Gabinete, Rita Botelho dos Santos.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
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聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行普通限制性

晉級開考：

以編制外合同任用的高級技術員職程第一職階一等高級技

術員一缺；

以編制外合同任用的技術員職程第一職階一等技術員兩

缺。

有關開考通告正張貼在澳門路環竹灣馬路聖方濟各街澳門

監獄行政樓地下告示板，並於本監獄網頁內公佈，報考應自有關

公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個工作日起計十天內

作出。

二零一四年三月十四日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $1,331.00）

文 化 局

公 告

文化局為填補下列空缺，經於二零一四年二月十九日第八期

第二組《澳門特別行政區公報》刊登以審查文件及有限制方式進

行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，投考人臨

時名單已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局總部及上載於

文化局網頁，以供查閱。

1. 編制內人員：

第一職階首席特級技術輔導員一缺。

2. 編制外合同人員：

第一職階一等高級技術員兩缺。

3. 個人勞動合同人員：

第一職階一等技術員一缺；

第一職階特級技術輔導員一缺；

第一職階一等技術輔導員三缺；

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acham abertos os seguintes concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o preen-
chimento dos lugares do Estabelecimento Prisional de Macau 
seguintes: 

Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior, contratado além do quadro;

Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, contratado além do quadro.

Os avisos respeitantes aos referidos concursos encontram-
-se afixados no quadro de anúncios do rés-do-chão do Edifício 
Administrativo do Estabelecimento Prisional de Macau, sito 
na Rua de S. Francisco, s/n, Coloane, Macau, e publicados no 
website do EPM. O prazo para a apresentação de candidatu-
ras é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 14 de Março de 
2014. 

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontram afixadas, para efeitos de con-
sulta, na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap Seac, 
Edifício do Instituto Cultural, Macau, bem como publicadas na 
página electrónica do Instituto Cultural, as listas provisórias 
dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, condiciona-
dos, documentais, para o preenchimento dos seguintes lugares 
do Instituto Cultural, cujo anúncio dos avisos de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro de 2014:

1. Para o pessoal do quadro:

Um lugar de adjunto-técnico especialista principal, 1.º esca-
lão.

2. Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

Dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão.

3. Para o pessoal em regime de contrato individual de traba-
lho:

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão;

Um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão;

Três lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão;
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第一職階一等行政技術助理員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，有關名單被視

為確定名單。

二零一四年三月十三日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $1,634.00）

第01/DAF/2014號公開招標

為演藝學院各校提供二零一四年七月至二零一六年底保安服務

根據社會文化司司長於二零一四年二月二十五日之批示，並

按七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行“為演藝

學院各校提供二零一四年七月至二零一六年底保安服務”的公開

招標。

1. 判給實體：社會文化司司長。

2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 目的：是次招標的目的是挑選服務供應商為演藝學院各校

提供二零一四年七月至二零一六年底的保安服務。

5. 服務地點：演藝學院各校。

6. 服務期：二零一四年七月一日至二零一六年十二月三十一

日，服務期為兩年半。

7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十日，由公開開標

日起計，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定續

期。

8. 承攬類型：以總額價金承攬。

9. 臨時保證金：澳門幣壹拾萬零柒佰元正（$100,700.00），

以現金存款或法定銀行擔保之方式提供。

10. 確定保證金：相等於判給服務總金額的百分之四（4%）。

11. 底價：不設底價。

12. 參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府財

政局和商業及動產登記局作本招標所指服務之開業及商業登

Um lugar de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º  
escalão.

As referidas listas são consideradas definitivas, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Instituto Cultural, aos 13 de Março de 2014.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

Concurso Público n.º 01/DAF/2014 

«Prestação de serviços de segurança no Conservatório e suas 

escolas, durante o período de Julho de 2014 ao final de 2016»

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo 

Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de 
Fevereiro de 2014, realiza-se um concurso público para adjudi-
cação da prestação de serviços de segurança no Conservatório 
e suas escolas, para o período compreendido entre Julho de 
2014 e o final de 2016.

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de segurança no Conservatório e suas escolas, durante o período 
compreendido entre Julho de 2014 e o final de 2016.

5. Locais de realização da prestação dos serviços: Conservatório 
e suas escolas.

6. Duração da prestação de serviços: dois anos e meio, de 1 
de Julho de 2014 até 31 de Dezembro de 2016.

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de 90 dias a contar da data da respectiva abertura, 
prorrogável nos termos previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de $ 100 700,00 
(cem mil e setecentas patacas), deverá ser prestada mediante 
depósito em numerário ou através de garantia bancária nos ter-
mos legais.

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a 4% 
do valor total de adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os concorrentes devem ser en-
tidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 
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記，並符合七月九日第4/2007號法律的規定，獲發執照從事私人

保安員業務。

13. 交投標書地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

截止日期及時間：二零一四年四月十一日中午十二時正。

14. 現場考察及講解會：

現場考察於二零一四年三月三十一日進行，投標者/公司應於

二零一四年三月三十一日上午九時在塔石廣場文化局大樓大堂

集合，由文化局工作人員帶領前往演藝學院各校考察。

講解會將在二零一四年三月三十一日上午九時十五分於塔

石廣場文化局大樓演講廳舉行。

有意者請準時出席現場考察及講解會。

15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一四年四月十五日上午十時。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便根

據經七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標書

文件可能出現之疑問。

投標者/公司的合法代表可由受權人代表出席公開開標的

儀式，此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標儀式的授權

書。

16. 查閱卷宗之地點、時間及取得卷宗副本之價格：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：辦公時間內（星期一至五上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時三十分）。

如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本

費用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過文化局網頁（ht t p://

www.icm.gov.mo）內免費下載上述資料。

網頁內各項公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或

修正，文化局不會另行通知。

17. 評標標準及其所佔之比重：

投標金額佔百分之五十（50%）。

Região Administrativa Especial de Macau, devendo igualmente 
ser titulares de alvará válido para o exercício da actividade de 
segurança privada, de acordo com as disposições da Lei n.º 4/2007, 
de 9 de Julho, para a prestação de serviços a que se refere o 
presente concurso.

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

Local: No edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac. 

Data e hora: as propostas devem ser entregues antes das 
12,00 horas do dia 11 de Abril de 2014.

14. Visita aos locais e sessão de esclarecimento:  

Dia de visita: os candidatos devem encontrar-se no átrio do 
Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, no 
dia 31 de Março de 2014, às 9,00 horas, acompanhando a visita 
guiada aos locais.

Dia da sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento 
de dúvidas terá lugar no Auditório do Instituto Cultural no dia 
31 de Março de 2014, às 9,15 horas.

Os interessados devem comparecer pontualmente nos locais 
previstos para a realização da visita e da sessão de esclarecimento.

15. Local e data e hora do acto público de abertura de propostas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac.

Data e hora: às 10,00 horas do dia 15 de Abril de 2014.

Os candidatos ou seus representantes deverão estar presentes 
no acto público de abertura de propostas para esclarecimento 
de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os representantes legais dos candidatos poderão fazer-se re-
presentar por procurador devendo este apresentar procuração 
reconhecida que lhe confira poderes para o efeito.

16. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
a obtenção de cópia do processo: 

Local: edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para a entrega de propostas.

Horas: durante as horas de expediente, das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas, de segunda a sexta-feira.

Preço: $ 100,00 (cem patacas) por cada cópia ou gratui-
tamente através da página electrónica do Instituto Cultural 
(http://www.icm.gov.mo), sendo que quaisquer alterações ou 
novas informações serão comunicadas através da internet na 
página electrónica do Instituto Cultural (http://www.icm.gov.mo). 

17. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores 
de ponderação:

Preço proposto: (50%); 
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投標公司具備兩年或以上保安服務經驗的保安員，佔工作團

隊人員總百分比，佔百分之十（10%）。

投標公司從事保安行業的時間佔百分之十（10%）。

過往服務素質佔百分之十（10%）。

投標公司對保安員的培訓、裝備及可提供的人力資源佔百分

之十（10%）。

投標公司在保安服務範疇的專業認證佔百分之十（10%）。

二零一四年三月十三日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $4,587.00）

第02/DAF/2014號公開招標

為演藝學院各校提供二零一四年七月

至二零一六年底清潔服務

根據社會文化司司長於二零一四年二月二十五日之批示，並

按七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行“為演藝

學院各校提供二零一四年七月至二零一六年底清潔服務”的公開

招標。

1. 判給實體：社會文化司司長。

2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 目的：是次招標的目的是挑選服務供應商為演藝學院各

校提供二零一四年七月至二零一六年底的清潔服務。

5. 服務地點：演藝學院各校。

6. 服務期：二零一四年七月一日至二零一六年十二月三十一

日，服務期為兩年半。

7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十日，由公開開標

日起計，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定續

期。

8. 承攬類型：以總額價金承攬。

9. 臨時保證金：澳門幣捌萬捌仟壹佰元正（$88,100.00），以

現金存款或法定銀行擔保之方式提供。

Percentagem dos guardas com experiência de serviço superior a 
dois anos da equipa: (10%);

Experiência do concorrente no ramo da prestação de serviços 
de segurança: (10%);

Qualidade dos serviços prestados no passado: (10%); 

Programa para a formação dos guardas, lista de equipamentos 
e lista de recursos humanos a afectar à prestação de serviços:  
(10%); 

Reconhecimento profissional do concorrente na prestação 
de serviço de segurança: (10%).

Instituto Cultural, aos 13 de Março de 2014.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 4 587,00)

Concurso Público n.º 02/DAF/2014

«Prestação de serviços de limpeza no Conservatório e suas 

escolas, durante o período de Julho de 2014 ao final de 2016»

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de 
Fevereiro de 2014, realiza-se um concurso público para adjudi-
cação da prestação de serviços de limpeza no Conservatório e 
suas escolas, para o período compreendido entre Julho de 2014 
e o final de 2016.

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de limpeza no Conservatório e suas escolas, durante o período 
compreendido entre Julho de 2014 e o final de 2016.

5. Locais de realização da prestação dos serviços: Conserva-
tório e suas escolas.

6. Duração da prestação de serviços: dois anos e meio, de 1 
de Julho de 2014 até 31 de Dezembro de 2016.

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de 90 dias a contar da data da respectiva abertura, 
prorrogável, nos termos previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de $ 88 100,00 
(oitenta e oito mil e cem patacas), deverá ser prestada median-
te depósito em numerário ou através de garantia bancária nos 
termos legais.
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10.  確定保證金：相等於判給服務總金額的百分之四

（4%）。

11.  底價：不設底價。

12.  參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府

財政局和商業及動產登記局作本招標所指服務之開業及商業登

記。

13. 交投標書地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

截止日期及時間：二零一四年四月十一日中午十二時正。

14. 現場考察及講解會：

現場考察於二零一四年三月三十一日進行，投標者/公司應於

二零一四年三月三十一日上午九時在塔石廣場文化局大樓大堂

集合，由文化局工作人員帶領前往演藝學院各校考察。

講解會將在二零一四年三月三十一日上午九時十五分於文化

局演講廳舉行。

有意者請準時出席現場考察及講解會。

15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一四年四月十五日下午三時。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便根

據經七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標書

文件可能出現之疑問。

投標者/公司的合法代表可由受權人代表出席公開開標的

儀式，此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標儀式的授權

書。

16. 查閱卷宗之地點、時間及取得卷宗副本之價格：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：辦公時間內（星期一至五上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時三十分）。

如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本費

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a 4% 
do valor total de adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os concorrentes devem ser en-
tidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 
Região Administrativa Especial de Macau, para a prestação de 
serviços a que se refere o presente concurso.

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

Local: no edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac. 

Data e hora: as propostas devem ser entregues antes das 
12,00 horas do dia 11 de Abril de 2014.

14. Visita aos locais e sessão de esclarecimento:  

Dia de visita: os candidatos devem encontrar-se no átrio do 
Edifício do Instituto Cultural sito na Praça do Tap Seac, no dia 
31 de Março de 2014, às 09,00 horas, acompanhando a visita 
guiada aos locais.

Dia da sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento 
de dúvidas terá lugar no Auditório do Instituto Cultural no dia 
31 de Março de 2014, às 9,15 horas.

Os interessados devem comparecer pontualmente nos locais 
previstos para a realização da visita e da sessão de esclareci-
mento.

15. Local, data e hora do acto público de abertura de propos-
tas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac.

Data e hora:  à 15,00 horas do dia 15 de Abril de 2014.

Os candidatos ou seus representantes deverão estar presentes 
no acto público de abertura de propostas para esclarecimento 
de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os representantes legais dos candidatos poderão fazer-se re-
presentar por procurador devendo este apresentar procuração 
reconhecida que lhe confira poderes para o efeito.

16. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
a obtenção de cópia do processo: 

Local: Edifício do Instituto Cultural sito na Praça do Tap 
Seac, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para a entrega de propostas.

Horas: durante as horas de expediente, das 9,00 às 13,00 ho-
ras e das 14,30 às 17,30 horas, de segunda a sexta-feira.

Preço: $ 100,00 (cem patacas) por cada cópia ou gratui-
tamente através da página electrónica do Instituto Cultural 
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用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過文化局網頁（http://www.

icm.gov.mo）內免費下載上述資料。

網頁內各項公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或

修正，文化局不會另行通知。

17. 評標標準及其所佔之比重：

投標金額佔百分之六十（60%）。

投標公司器材配備情況佔百分之十（10%）。

投標公司過往服務素質佔百分之十（10%）。

投標公司為澳門演藝學院外牆清潔服務提供可行方案

（10%）。

投標公司從事清潔行業的時間佔百分之五（5%）。

投標公司的規模（現有聘用人員數目）佔百分之五（5%）。

二零一四年三月十三日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $4,587.00）

第03/DAF/2014號公開招標

為文化局各辦公地點提供二零一四年七月至二零一六年底

保安服務

根據社會文化司司長於二零一四年二月二十五日之批示，並

按七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行“為文化

局各辦公地點提供二零一四年七月至二零一六年底保安服務”的

公開招標。

1. 判給實體：社會文化司司長。

2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 目的：是次招標的目的是挑選服務供應商為文化局各辦公

地點提供二零一四年七月至二零一六年底的保安服務。

5. 服務地點：文化局各辦公地點。

6. 服務期：二零一四年七月一日至二零一六年十二月三十一

日，服務期為兩年半。

(http://www.icm.gov.mo ), sendo que quaisquer alterações ou 
novas informações serão comunicadas através da internet na 
página electrónica do Instituto Cultural (http://www.icm.gov.
mo). 

17. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

Preço proposto: (60%); 

Equipamentos e materiais: (10%);

Qualidade dos serviços prestados no passado: (10%); 

Programa para a limpeza das fachadas dos edifícios do Con-
servatório: (10%); 

Tempo de serviço dedicado ao ramo da prestação de serviços 
de limpeza: (5%); 

Dimensão da empresa (com o número de trabalhadores ac-
tualmente contratados): (5%).

Instituto Cultural, aos 13 de Março de 2014.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 4 587,00)

Concurso Público n.º 03/DAF/2014

Prestação de serviços de segurança nas instalações do Instituto 

Cultural, durante o período de Julho de 2014

ao final de 2016

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 
6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Fevereiro 
de 2014, realiza-se um concurso público para adjudicação da pres-
tação de serviços de segurança nas instalações do Instituto Cultu-
ral, para o período compreendido entre Julho de 2014 e o final de 
2016.

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de segurança nas instalações do Instituto Cultural, durante o 
período compreendido entre Julho de 2014 e o final de 2016.

5. Locais de realização da prestação dos serviços: Instalações 
do Instituto Cultural.

6. Duração da prestação de serviços: dois anos e meio, de 1 
de Julho de 2014 até 31 de Dezembro de 2016.
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7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十日，由公開開標

日起計，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定續

期。

8. 承攬類型：以總額價金承攬。

9. 臨時保證金：澳門幣陸萬零陸佰元正（$60,600.00），以現

金存款或法定銀行擔保之方式提供。

10. 確定保證金：相等於判給服務總金額的百分之四（4%）。

11. 底價：不設底價。

12. 參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府財政

局和商業及動產登記局作本招標所指服務之開業及商業登記，並

符合七月九日第4/2007號法律的規定，獲發執照從事私人保安員業

務。

13. 交投標書地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

截止日期及時間：二零一四年四月十一日中午十二時正。

14. 現場考察及講解會：

現場考察於二零一四年四月一日進行，投標者/公司應於二零

一四年四月一日上午九時在塔石廣場文化局大樓大堂集合，由文

化局工作人員帶領前往文化局各辦公地點考察。

講解會將在二零一四年四月一日上午九時十五分於文化局

演講廳舉行。

有意者請準時出席現場考察及講解會。

15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一四年四月十六日上午十時。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便根

據經七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標書

文件可能出現之疑問。

投標者/公司的合法代表可由受權人代表出席公開開標的

儀式，此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標儀式的授權

書。

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de 90 dias a contar da data da respectiva abertura, 
prorrogável nos termos previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de $ 60 600,00 
(sessenta mil e seiscentas patacas), deverá ser prestada mediante 
depósito em numerário ou através de garantia bancária nos termos 
legais.

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a 4% 
do valor total de adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os concorrentes devem ser en-
tidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 
Região Administrativa Especial de Macau, devendo igual-
mente ser titulares de alvará válido para o exercício da activi-
dade de segurança privada, de acordo com as disposições da 
Lei n.º 4/2007, de 9 de Julho, para a prestação de serviços a que 
se refere o presente concurso.

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

Local: no edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac. 

Data e hora: as propostas devem ser entregues antes das 
12,00 horas do dia 11 de Abril de 2014.

14. Visita aos locais e sessão de esclarecimento:  

Dia de visita: os candidatos devem encontrar-se no átrio do 
Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, no 
dia 1 de Abril de 2014, às 09,00 horas, acompanhando a visita 
guiada aos locais.

Dia da sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento 
de dúvidas terá lugar no Auditório do Instituto Cultural no dia 
1 de Abril de 2014, às 09,15 horas.

Os interessados devem comparecer pontualmente nos locais 
previstos para a realização da visita e da sessão de esclareci-
mento.

15. Local e data e hora do acto público de abertura de pro-
postas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac.

Data e hora: às 10,00 horas do dia 16 de Abril de 2014.

Os candidatos ou seus representantes deverão estar presentes 
no acto público de abertura de propostas para esclarecimento 
de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os representantes legais dos candidatos poderão fazer-se re-
presentar por procurador devendo este apresentar procuração 
reconhecida que lhe confira poderes para o efeito.
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16. 查閱卷宗之地點、時間及取得卷宗副本之價格：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：辦公時間內（星期一至五上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時三十分）。

如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本費

用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過文化局網頁（http://www.

icm.gov.mo）內免費下載上述資料。

網頁內各項公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或

修正，文化局不會另行通知。

17. 評標標準及其所佔之比重：

投標金額佔百分之五十（50%）。

投標公司具備兩年或以上保安服務經驗的保安員，佔工作團

隊人員總百分比，佔百分之十（10%）。

投標公司從事保安行業的時間佔百分之十（10%）。

過往服務素質佔百分之十（10%）。

投標公司對保安員的培訓、裝備及可提供的人力資源佔百分

之十（10%）。

投標公司在保安服務範疇的專業認證佔百分之十（10%）。

二零一四年三月十三日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $4,831.00）

第04/DAF/2014號公開招標

為文化局各辦公地點和倉庫提供二零一四年七月

至二零一六年底清潔服務

根據社會文化司司長於二零一四年二月二十五日之批示，並

按七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行“為文化

局各辦公地點和倉庫提供二零一四年七月至二零一六年底清潔

服務”的公開招標。

1. 判給實體：社會文化司司長。

16. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
a obtenção de cópia do processo: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para a entrega de propostas.

Horas: durante as horas de expediente, das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,30 horas, de segunda a sexta-feira.

Preço: $ 100,00 (cem patacas) por cada cópia ou gratuitamente 
através da página electrónica do Instituto Cultural (http://www.
icm.gov.mo), sendo que quaisquer alterações ou novas informa-
ções serão comunicadas através da internet na página electróni-
ca do Instituto Cultural (http://www.icm.gov.mo). 

17. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

Preço proposto: (50%); 

Percentagem dos guardas com experiência de serviço supe-
rior a dois anos da equipa: (10%);

Experiência do concorrente no ramo da prestação de servi-
ços de segurança: (10%);

Qualidade dos serviços prestados no passado: (10%); 

Programa para a formação dos guardas, lista de equipamen-
tos e lista de recursos humanos a afectar à prestação de servi-
ços: (10%); 

Reconhecimento profissional do concorrente na prestação 
de serviço de segurança: (10%).

Instituto Cultural, aos 13 de Março de 2014.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 4 831,00)

Concurso Público n.º 04/DAF/2014

«Prestação de serviços de limpeza nas instalações e armazéns 

do Instituto Cultural, durante o período de Julho de 2014 ao 

final de 2016»

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de 
Fevereiro de 2014, realiza-se um concurso público para adju-
dicação da prestação de serviços de limpeza nas instalações e 
armazéns do Instituto Cultural, para o período compreendido 
entre Julho de 2014 e o final de 2016.

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura.
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2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 目的：是次招標的目的是挑選服務供應商為文化局各辦公

地點和倉庫提供二零一四年七月至二零一六年的清潔服務。

5. 服務地點：文化局各辦公地點和倉庫。

6. 服務期：二零一四年七月一日至二零一六年十二月三十一

日，服務期為兩年半。

7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十日，由公開開標

日起計，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定續

期。

8. 承攬類型：以總額價金承攬。

9. 臨時保證金：澳門幣壹萬柒仟陸佰元正（$17,600.00），以現

金存款或法定銀行擔保之方式提供。

10. 確定保證金：相等於判給服務總金額的百分之四（4%）。

11. 底價：不設底價。

12. 參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府財

政局和商業及動產登記局作本招標所指服務之開業及商業登記。

13. 交投標書地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

截止日期及時間：二零一四年四月十一日中午十二時正。

14. 現場考察及講解會：

現場考察於二零一四年四月一日進行，投標者/公司應於二零

一四年四月一日上午九時在塔石廣場文化局大樓大堂集合，由文

化局工作人員帶領前往文化局各辦公地點和倉庫考察。

講解會將在二零一四年四月一日上午九時十五分於文化局

演講廳舉行。

有意者請準時出席現場考察及講解會。

15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de limpeza nas instalações e armazéns do Instituto Cultural, 
durante o período compreendido entre Julho de 2014 e o final 
de 2016.

5. Locais de realização da prestação dos serviços: as instala-
ções e armazéns do Instituto Cultural.

6. Duração da prestação de serviços: dois anos e meio, de 1 
de Julho de 2014 até 31 de Dezembro de 2016.

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de 90 dias a contar da data da respectiva abertura, 
prorrogável nos termos previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de $ 17 600,00 
(dezassete mil e seiscentas patacas), deverá ser prestada me-
diante depósito em numerário ou através de garantia bancária 
nos termos legais.

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a 4% 
do valor total de adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os concorrentes devem ser en-
tidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 
Região Administrativa Especial de Macau, para a prestação de 
serviços a que se refere o presente concurso.

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

Local: no edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac. 

Data e hora: as propostas devem ser entregues antes das 
12,00 horas do dia 11 de Abril de 2014.

14. Visita aos locais e sessão de esclarecimento: 

Dia de visita: os candidatos devem encontrar-se no átrio do 
Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, no 
dia 1 de Abril de 2014, às 09,00 horas, acompanhando a visita 
guiada aos locais.

Dia da sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento 
de dúvidas terá lugar no Auditório do Instituto Cultural, no 
dia 1 de Abril de 2014, às 09,15 horas.

Os interessados devem comparecer pontualmente nos locais 
previstos para a realização da visita e da sessão de esclareci-
mento.

15. Local e data e hora do acto público de abertura de pro-
postas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac.
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日期及時間：二零一四年四月十六日下午三時。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便根

據經七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標書

文件可能出現之疑問。

投標者/公司的合法代表可由受權人代表出席公開開標的

儀式，此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標儀式的授權

書。

16. 查閱卷宗之地點、時間及取得卷宗副本之價格：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：辦公時間內（星期一至五上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時三十分）。

如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本

費用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過文化局網頁（ht t p://

www.icm.gov.mo）內免費下載上述資料。

網頁內各項公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或

修正，文化局不會另行通知。

17. 評標標準及其所佔之比重：

投標金額佔百分之六十（60%）。

投標公司器材配備情況佔百分之十（10%）。

投標公司過往服務素質佔百分之十（10%）。

投標公司從事清潔行業的時間佔百分之十（10%）。

投標公司的規模（現有聘用人員數目）佔百分之十（10%）

二零一四年三月十三日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $4,587.00）

第05/DAF/2014號公開招標

為澳門中央圖書館各館提供二零一四年七月

至二零一六年底保安服務

根據社會文化司司長於二零一四年二月二十五日之批示，並

按七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行“為澳門

Data e hora: às 15,00 horas do dia 16 de Abril de 2014.

Os candidatos ou seus representantes deverão estar presentes 
no acto público de abertura de propostas para esclarecimento 
de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os representantes legais dos candidatos poderão fazer-se re-
presentar por procurador devendo este apresentar procuração 
reconhecida que lhe confira poderes para o efeito.

16. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
a obtenção de cópia do processo: 

Local: Edifício do Instituto Cultural sito na Praça do Tap 
Seac, Macau.

Data: Desde a data da publicação do anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau até ao 
termo do prazo para a entrega de propostas.

Horas: Durante as horas de expediente, das 9,00 às 13,00 ho-
ras e das 14,30 às 17,30 horas, de segunda a sexta-feira.

Preço: $ 100,00 (cem patacas) por cada cópia ou gratuitamen-
te através da página electrónica do Instituto Cultural (http://
www.icm.gov.mo), sendo que quaisquer alterações ou novas 
informações serão comunicadas através da internet na página 
electrónica do Instituto Cultural (http://www.icm.gov.mo). 

17. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

Preço proposto: (60%); 

Equipamentos e materiais: (10%);

Qualidade dos serviços prestados no passado: (10%); 

Tempo de serviço dedicado ao ramo da prestação de serviços 
de limpeza: (10%); 

Dimensão da empresa (com o número de trabalhadores 
actualmente contratados): (10%);

Instituto Cultural, aos 13 de Março de 2014.

O Presidente, do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 4 587,00)

Concurso Público n.º 05/DAF/2014

«Prestação de serviços de segurança na Biblioteca Central de 

Macau e suas dependências, durante o período de Julho de 

2014 ao final de 2016»

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 
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中央圖書館各館提供二零一四年七月至二零一六年保安服務”的

公開招標。

1. 判給實體：社會文化司司長。

2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 目的：是次招標的目的是挑選服務供應商為澳門中央圖書

館各館提供二零一四年七月至二零一六年底的保安服務。

5. 服務地點：澳門中央圖書館各館。

6. 服務期：二零一四年七月一日至二零一六年十二月三十一

日，服務期為兩年半。

7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十日，由公開開標

日起計，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定續

期。

8. 承攬類型：以總額價金承攬。

9. 臨時保證金：澳門幣捌萬捌仟貳佰元正（$88,200.00），以

現金存款或法定銀行擔保之方式提供。

10. 確定保證金：相等於判給服務總金額的百分之四（4%）。

11. 底價：不設底價。

12. 參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府財

政局和商業及動產登記局作本招標所指服務之開業及商業登

記，並符合七月九日第4/2007號法律的規定，獲發執照從事私人

保安員業務。

13. 交投標書地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

截止日期及時間：二零一四年四月十一日中午十二時正。

14. 現場考察及講解會：

現場考察於二零一四年四月二日進行，投標者/公司應於二零

一四年四月二日上午九時在塔石廣場文化局大樓大堂集合，由文

化局工作人員帶領前往澳門中央圖書館各館考察。

講解會將在二零一四年四月二日上午九時十五分於文化局

演講廳舉行。

de Fevereiro de 2014, realiza-se um concurso público para ad-
judicação da prestação de serviços de segurança na Biblioteca 
Central de Macau e suas dependências, para o período com-
preendido entre Julho de 2014 e o final de 2016:

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3.  Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de segurança na Biblioteca Central de Macau e suas dependên-
cias, durante o período compreendido entre Julho de 2014 e o 
final de 2016.

5. Locais de realização da prestação dos serviços: Biblioteca 
Central de Macau e suas dependências.

6. Duração da prestação de serviços: dois anos e meio, de 1 
de Julho de 2014 até 31 de Dezembro de 2016.

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de 90 dias a contar da data da respectiva abertura, 
prorrogável nos termos previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de $88 200,00 
(oitenta e oito mil e duzentas patacas), deverá ser prestada me-
diante depósito em numerário ou através de garantia bancária 
nos termos legais.

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a 4% 
do valor total de adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os concorrentes devem ser en-
tidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da Re-
gião Administrativa Especial de Macau, devendo igualmente ser 
titulares de alvará válido para o exercício da actividade de segu-
rança privada, de acordo com as disposições da Lei n.º 4/2007, 
de 9 de Julho, para a prestação de serviços a que se refere o 
presente concurso.

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

Local: no edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac. 

Data e hora: as propostas devem ser entregues antes das 
12,00 horas do dia 11 de Abril de 2014.

14. Visita aos locais e sessão de esclarecimento:  

Dia de visita: os candidatos devem encontrar-se no átrio do 
Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, no 
dia 2 de Abril de 2014, às 09,00 horas, acompanhando a visita 
guiada aos locais.

Dia da sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento 
de dúvidas terá lugar no Auditório do Instituto Cultural no dia 
2 de Abril de 2014, às 09,15 horas.
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有意者請準時出席現場考察及講解會。

15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一四年四月十七日上午十時。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便根

據經七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標書

文件可能出現之疑問。

投標者/公司的合法代表可由受權人代表出席公開開標的

儀式，此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標儀式的授權

書。

16. 查閱卷宗之地點、時間及取得卷宗副本之價格：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：辦公時間內（星期一至五上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時三十分）。

如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本

費用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過文化局網頁（ht t p://

www.icm.gov.mo）內免費下載上述資料。

網頁內各項公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或

修正，文化局不會另行通知。

17. 評標標準及其所佔之比重：

投標金額佔百分之五十（50%）。

投標公司具備兩年或以上保安服務經驗的保安員，佔工作團

隊人員總百分比，佔百分之十（10%）。

投標公司從事保安行業的時間佔百分之十（10%）。

過往服務素質佔百分之十（10%）。

投標公司對保安員的培訓、裝備及可提供的人力資源佔百分

之十（10%）。

投標公司在保安服務範疇的專業認證佔百分之十（10%）。

二零一四年三月十三日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $4,721.00）

Os interessados devem comparecer pontualmente nos locais 
previstos para a realização da visita e da sessão de esclareci-
mento.

15. Local e data e hora do acto público de abertura de pro-
postas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac.

Data e hora: às 10,00 horas do dia 17 de Abril de 2014.

Os candidatos ou seus representantes deverão estar presentes 
no acto público de abertura de propostas para esclarecimento 
de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os representantes legais dos candidatos poderão fazer-se re-
presentar por procurador devendo este apresentar procuração 
reconhecida que lhe confira poderes para o efeito.

16. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
a obtenção de cópia do processo: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para a entrega de propostas.

Horas: durante as horas de expediente, das 9,00 às 13,00 ho-
ras e das 14,30 às 17,30 horas, de segunda a sexta-feira.

Preço: $ 100,00 (cem patacas) por cada cópia ou gratui-
tamente através da página electrónica do Instituto Cultural 
(http://www.icm.gov.mo), sendo que quaisquer alterações ou 
novas informações serão comunicadas através da internet na 
página electrónica do Instituto Cultural (http://www.icm.gov.
mo). 

17. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

Preço proposto: (50%); 

Percentagem dos guardas com experiência de serviço supe-
rior a dois anos da equipa: (10%);

Experiência do concorrente no ramo da prestação de servi-
ços de segurança: (10%);

Qualidade dos serviços prestados no passado: (10%); 

Programa para a formação dos guardas, lista de equipamen-
tos e lista de recursos humanos a afectar à prestação de servi-
ços: (10%); 

Reconhecimento profissional do concorrente na prestação 
de serviço de segurança: (10%).

Instituto Cultural, aos 13 de Março de 2014.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 4 721,00)



4008 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 第二副刊 第 12 期 —— 2014 年 3 月 19日

第06/DAF/2014號公開招標

為澳門中央圖書館各館和倉庫提供

二零一四年七月至二零一六年底清潔服務

根據社會文化司司長於二零一四年二月二十五日之批示，並

按七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，現進行“為澳門

中央圖書館各館和倉庫提供二零一四年七月至二零一六年底清

潔服務”的公開招標。

1. 判給實體：社會文化司司長。

2. 招標實體：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 目的：是次招標的目的是挑選服務供應商為澳門中央圖

書館各館和倉庫提供二零一四年七月至二零一六年底的清潔服

務。

5. 服務地點：澳門中央圖書館各館和倉庫。

6. 服務期：二零一四年七月一日至二零一六年十二月三十一

日，服務期為兩年半。

7. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十日，由公開開標

日起計，並可按七月六日第63/85/M號法令第三十六條的規定續

期。

8. 承攬類型：以總額價金承攬。

9. 臨時保證金：澳門幣捌萬捌仟捌佰元正（$88,800.00），以

現金存款或法定銀行擔保之方式提供。

10. 確定保證金：相等於判給服務總金額的百分之四（4%）。

11. 底價：不設底價。

12. 參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行政區政府

財政局和商業及動產登記局作本招標所指服務之開業及商業登

記。

13. 交投標書地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

截止日期及時間：二零一四年四月十一日中午十二時正。

Concurso Público n.º 06/DAF/2014

«Prestação de serviços de limpeza na Biblioteca Central de 

Macau, suas dependências e depósitos de livros, durante o 

período de Julho de 2014 ao final de 2016»

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo  Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Feve-
reiro de 2014, realiza-se um concurso público para adjudicação da 
prestação de serviços de limpeza na Biblioteca Central de Macau, 
suas dependências e depósitos de livros, para o período compreen-
dido entre Julho de 2014 e o final de 2016.

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de limpeza na Biblioteca Central de Macau, suas dependências 
e depósitos de livros, durante o período compreendido entre 
Julho de 2014 e o final de 2016.

5. Locais de realização da prestação dos serviços: Biblioteca 
Central de Macau, suas dependências e depósitos de livros.

6. Duração da prestação de serviços: dois anos e meio, de 1 
de Julho de 2014 até 31 de Dezembro de 2016.

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de 90 dias a contar da data da respectiva abertura, 
prorrogável, nos termos previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de 
$ 88 800,00 (oitenta e oito mil e oitocentas patacas), deverá ser 
prestada mediante depósito em numerário ou através de garan-
tia bancária nos termos legais.

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a 4% 
do valor total de adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os concorrentes devem ser en-
tidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 
Região Administrativa Especial de Macau, para a prestação de 
serviços a que se refere o presente concurso.

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

Local: no edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac. 

Data e hora: as propostas devem ser entregues antes das 
12,00 horas do dia 11 de Abril de 2014.
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14. 現場考察及講解會：

現場考察於二零一四年四月二日進行，投標者/公司應於二零

一四年四月二日上午九時在塔石廣場文化局大樓大堂集合，由文

化局工作人員帶領前往澳門中央圖書館各館和倉庫考察。

講解會將在二零一四年四月二日上午九時十五分於文化局

演講廳舉行。

有意者請準時出席現場考察及講解會。

15. 公開開標地點、日期及時間：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期及時間：二零一四年四月十七日下午三時。

開標時，投標者/公司或其代表應出席公開開標會議，以便根

據經七月六日第63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋投標書

文件可能出現之疑問。

投標者/公司的合法代表可由受權人代表出席公開開標的

儀式，此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標儀式的授權

書。

16. 查閱卷宗之地點、時間及取得卷宗副本之價格：

地點：塔石廣場文化局大樓。

日期：自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標

日止。

時間：辦公時間內（星期一至五上午九時至下午一時；下午

二時三十分至五時三十分）。

如欲索取上述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本

費用澳門幣壹佰元正（$100.00），或透過文化局網頁（ht t p://

www.icm.gov.mo）內免費下載上述資料。

網頁內各項公開招標的相關資料在截標前可能會被更新或

修正，文化局不會另行通知。

17. 評標標準及其所佔之比重：

投標金額佔百分之六十（60%）。

投標公司器材配備情況佔百分之十（10%）。

投標公司過往服務素質佔百分之十（10%）。

投標公司為何東圖書館玻璃幕牆清潔服務提供可行方案

（10%）。

投標公司從事清潔行業的時間佔百分之五（5%）。

14. Visita aos locais e sessão de esclarecimento:  

Dia de visita: os candidatos devem encontrar-se no átrio do 
Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, no 
dia 2 de Abril de 2014, às 09,00 horas, acompanhando a visita 
guiada aos locais.

Dia da sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento 
de dúvidas terá lugar no Auditório do Instituto Cultural no dia 
2 de Abril de 2014, às 09,15 horas.

Os interessados devem comparecer pontualmente nos locais 
previstos para a realização da visita e da sessão de esclareci-
mento.

15. Local e data e hora do acto público de abertura de pro-
postas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac.

Data e hora: às 15,00 horas do dia 17 de Abril de 2014.

Os candidatos ou seus representantes deverão estar presentes 
no acto público de abertura de propostas para esclarecimento 
de eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os representantes legais dos candidatos poderão fazer-se re-
presentar por procurador devendo este apresentar procuração 
reconhecida que lhe confira poderes para o efeito.

16. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
a obtenção de cópia do processo: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Seac, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para a entrega de propostas.

Horas: durante as horas de expediente, das 9,00 às 13,00 ho-
ras e das 14,30 às 17,30 horas, de segunda a sexta-feira.

Preço: $ 100,00 (cem patacas) por cada cópia ou gratui-
tamente através da página electrónica do Instituto Cultural 
(http://www.icm.gov.mo ), sendo que quaisquer alterações ou 
novas informações serão comunicadas através da internet na 
página electrónica do Instituto Cultural (http://www.icm.gov.
mo). 

17. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

Preço proposto: (60%); 

Equipamentos e materiais: (10%);

Qualidade dos serviços prestados no passado: (10%); 

Programa para a limpeza dos muros cortina de vidro do edi-
fício da Biblioteca Sir Robert Ho Tung: (10%); 

Tempo de serviço dedicado ao ramo da prestação de serviços 
de limpeza: (5%); 
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投標公司的規模（現有聘用人員數目）佔百分之五（5%）。

二零一四年三月十三日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $4,554.00）

通 告

第01/IC/2014號批示

根據第15/2009號法律第十條、第26/2009號行政法規第

二十二及第二十三條規定，以及公佈於二零一一年三月三十日

第十三期《澳門特別行政區公報》第二組內之三月二十三日第

58/2011號社會文化司司長批示第三款，本人決定如下：

第02/IC/2013號批示第三款的行文修改為下列行文：

“三、轉授簽署並發出不需由上級決定且性質上僅與相

關附屬單位職權有關的事務文書的權限予文化局文化創意

產業促進廳廳長陳炳輝或其法定代任人、文化活動廳廳長

楊子健或其法定代任人、文化財產廳廳長張鵲橋或其法定代

任人、澳門博物館館長陳迎憲或其法定代任人、澳門中央圖

書館館長鄧美蓮或其法定代任人、歷史檔案館館長劉芳或

其法定代任人、特別計劃處處長林俊強或其法定代任人、研

究、調查暨刊物處處長黃文輝或其法定代任人、資訊組代組

長梁慶翔或其法定代任人、排印組組長馬偉達或其法定代任

人。”

（經社會文化司司長在二零一四年三月四日作出批示確認）

二零一四年二月二十四日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $1,390.00）

旅 遊 局

名 單

為填補旅遊局人員編制外合同任用的技術員職程第一職階

首席特級技術員一缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考公告，經於二零一三年十一月二十七日第四十八期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下：

Dimensão da empresa (com o número de trabalhadores 
actual mente contratados): (5%).

Instituto Cultural, aos 13 de Março de 2014.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 4 554,00)

Aviso

Despacho n.º 01/IC/2014

Nos termos dos artigos 10.º da Lei n.º 15/2009 e 22.º e 23.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 58/2011, de 23 de Março, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 13, II Série, de 30 de Março de 2011, determino o seguinte:

O n.º 3 do Despacho n.º 02/IC/2013 passa a ter a seguinte re-
dacção:

«3. São subdelegadas no chefe do Departamento de 
Promoção das Indústrias Culturais e Criativas, Chan Peng 
Fai, no chefe do Departamento de Acção Cultural, Ieong 
Chi Kin, no chefe do Departamento do Património Cultu-
ral, Cheong Cheok Kio, no director do Museu de Macau, 
Chan Ieng Hin, na directora da Biblioteca Central de Ma-
cau, Tang Mei Lin, na directora do Arquivo Histórico, Lau 
Fong, no chefe da Divisão de Projectos Especiais, Lam 
Chon Keong, no chefe da Divisão de Estudos, Investigação 
e Publicações, Wong Man Fai, no chefe do Sector de Infor-
mática substituto, Leong Heng Cheong, no chefe do Sector 
Gráfico, Victor Hugo dos Santos Marreiros, ou em quem 
legalmente os substitua, a competência de assinar o expe-
diente que não careça de decisão superior, de natureza me-
ramente ligada a assuntos da competência das respectivas 
subunidades.»

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de Março de 2014).

Instituto Cultural, aos 24 de Fevereiro de 2014.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico, provido por contrato além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 48, II Série, de 27 de Novembro de 2013:
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合格應考人： 分

José Alexandre Varela dos Reis .................................. 81.75

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公布之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年二月二十五日社會文化司司長的批示確認）

二零一四年一月二十一日於旅遊局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 朱麗娟

正選委員：一等高級技術員 唐向賢

候補委員：二等高級技術員（行政公職局） 李佩衡

（是項刊登費用為 $1,331.00）

公 告

為填補旅遊局人員編制內公關督導員職程第一職階一等

公關督導員三缺，經於二零一四年二月二十六日第九期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的

規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣場335-341

號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（http://industry.

macautourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年三月十三日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $881.00）

為旅遊局以編制外合同任用的技術員職程第一職階首席技

術員一缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，開考公

告經於二零一四年二月二十六日第九期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的

規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣場335-341

Candidato aprovado: valores

José Alexandre Varela dos Reis ......................................81,75

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candidato 
pode interpor recurso da presente lista classificativa para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

 (Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de  25 de Fevereiro de 2014).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 21 de Janeiro de 2014.

O Júri:

Presidente: Chu Lai Kun, técnico superior principal.

Vogal efectivo: Tong Heong In, técnico superior de 1.ª classe.

Vogal suplente: Lei Pui Hang, técnico superior de 2.ª classe 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da no quadro de informação da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para preenchimento de três lugares 
de assistente de relações públicas de 1.a classe, 1.º escalão, da 
carreira de assistente de relações públicas do quadro do pes-
soal da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 9, II Série, de 26 de Fevereiro de 2014.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 13 de Março de 2014.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi-
xada, no Quadro de Informação da Direcção dos Serviços de 
Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-
-341, Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página elec-
trónica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, pro-
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號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（http://industry.

macautourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年三月十四日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $989.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公 告

“氹仔小潭山觀景台建造工程”

公開招標競投

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：氹仔蘇利安圓形地旁的土地連山坡及其上七

潭公路的一段路。

4. 承攬工程目的：優化小潭山旅遊休憩區。

5. 最長施工期：500 天（五百天）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$780,000.00（澳門幣柒拾捌萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

vido em regime de contrato além do quadro da Direcção dos 
Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II 
Série, de 26 de Fevereiro de 2014.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 14 de Março de 2014.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 989,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncio

 Concurso público para 

«Empreitada  de construção de Mirante Na Taipa Pequena»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: o terreno e talude junto à Ro-
tunda de Leonel de Sousa e um troço da Estrada de Sete Tan-
ques.

4. Objecto da empreitada: melhoramento da Zona de Lazer 
Turística na Taipa Pequena.

5. Prazo máximo de execução: 500 dias (quinhentos dias).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público 
do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa de 
concurso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. Caução provisória: $780 000,00 (setecentas e oitenta mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 
obras, bem como as que à data do concurso tenham requerido 
a sua inscrição, neste último caso a admissão é condicionada 
ao deferimento do pedido de inscrição.
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12. 交標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接待

暨一般文書處理科。

截止日期及時間：二零一四年四月十一日（星期五）中午

十二時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十七樓會

議室。

日期及時間：二零一四年四月十四日（星期一）上午九時三十

分。

倘截標日期根據上述第12點被順延、又或上述開標時間因

颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則開標日期及時間

順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六樓基

礎建設廳。

時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時三十

分至十七時）。

於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：

$1,800.00（澳門幣壹仟捌佰元整）。

15. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價60%；

——工作計劃10%；

——施工經驗及質量18%；

——廉潔誠信12%。

16. 附加的說明文件：由二零一四年三月二十八日至截標日

止，投標者可前往馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局

十六樓基礎建設廳，以了解有否附加之說明文件。

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

Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da DS-
SOPT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau;

Dia e hora limite: dia 11 de Abril de 2014, sexta-feira, até às 
12,00 horas.

Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na 
hora limite para a entrega de propostas acima mencionada 
por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora limites 
estabelecidas para a entrega de propostas serão adiadas para a 
mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 17.º andar, Macau;

Dia e hora: dia 14 de Abril de 2014, segunda-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de adiamento da data limite para a entrega de 
propostas mencionada de acordo com o n.º 12 ou em caso de 
encerramento desta Direcção de Serviços na hora estabelecida 
para o acto público de abertura das propostas acima menciona-
da por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora esta-
belecidas para o acto público de abertura das propostas serão 
adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso.

14. Local, hora e preço para obtenção da cópia  e exame do 
processo:

Local: Departamento de Infra-Estruturas da DSSOPT, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 16.º andar, Macau;

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das 
14,30 às 17,00 horas)

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT, poderão ser solici-
tadas cópias do processo de concurso ao preço de $1 800,00 (mil 
e oitocentas patacas).

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

- Preço razoável: 60%;

- Plano de trabalhos: 10%;

- Experiência e qualidade em obras: 18%; e

- Integridade e honestidade: 12%.

16. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de 
Infra-Estruturas da DSSOPT, sito na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, 16.º andar, Macau, a partir de 28 de Março de 2014, 
inclusive, e até à data limite para a entrega das propostas, para 
tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
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二零一四年三月十四日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $4,048.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

為填補下列建設發展辦公室以編制外合同方式任用的人員

空缺，經於二零一四年二月二十六日第九期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的

公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，准

考人臨時名單張貼於羅理基博士大馬路南光大廈十樓本辦公室

收件處告示板以供查閱﹕

第一職階顧問高級技術員一缺；

第一職階首席高級技術員一缺；

第一職階首席技術輔導員兩缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一四年三月十四日於建設發展辦公室

主任 陳漢傑

（是項刊登費用為 $1,126.00）

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 14 de Março de 2014.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 4 048,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas, no quadro de 
anúncios do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estru-
turas (GDI), sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício 
Nam Kwong, 10.º andar, as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos comuns, de acesso, condicionados, documentais, 
para o preenchimento das seguintes vagas de pessoal do GDI, 
a prover em regime de contrato além do quadro, abertos por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 9, II Série, de 26 de Fevereiro de 
2014, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:  

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão;

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão; e

Dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão.

As listas afixadas são consideradas definitivas, ao abrigo do 
n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos     
14 de Março de 2014.

O Coordenador do Gabinete, Chan Hon Kit.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $40.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 40,00




