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CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Comércio 
Macau Lotus

着

2021
1/2021 6

Certifico, para efeitos de publicação, que 
foi constituída por documento autenticado 
assinado neste cartório, no dia 31 de Março 
de 2021, uma associação com a denomina- 
ção em epígrafe, cujos objecto e sede cons- 
tam do estatuto em anexo, sendo acto cons- 
titutivo e estatuto arquivados neste cartó-
rio no maço de documentos de associações 
e de instituição de fundações do ano 2021, 
número 1/2021 sob o documento número 6.

A s so c iaç ão de C omérc io Mac au 
L ot u s ACM L

Macao Lotus Commerce Associa-
tion

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS
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Cartório Privado, em Macau, aos 31 de 
Março de 2021. — O Notário, Mak Heng Ip.

 $2,482.00

(Custo desta publicação $ 2 482,00)
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CAM — SOCIEDADE DO 
AEROPORTO INTERNACIO-

NAL DE MACAU, S.A.R.L.

Convocatória

Assembleia Geral Extraordinária

23 de Abril de 2021
15,00 horas

Nos termos do n.º 1 do artigo 15.º dos 
estatutos convoco a Assembleia Geral 
da CA M — Soc iedade do Aeropor to 
Internacional de Macau, S.A.R.L. (N.º de 
Registo: 3307 SO), para uma reunião ex-
traordinária, que terá lugar no dia 23 de 
Abril de 2021, pelas 15,00 horas, na sede 
da sociedade, Av. Wai Long, Edifício Escri-
tório da CAM, 5.º andar, Taipa, em Macau, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Eleição para preencher uma vaga de 
membro do Conselho Fiscal;

2. Outros assuntos de interesse para a 
Sociedade.

Todas as informações e documentos 
encontram-se na sua sede social para con-
sulta.

Macau, 1 de Abril de 2021. — O Presi-
dente da Mesa da Assembleia Geral, Charles 
Lo Keng Chio.

 $873.00

(Custo desta publicação $ 873,00)
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Companhia de Electricidade de 
Macau — CEM, S.A.

Anúncio

«Fornecimento de Materiais de 
Iluminação Pública — Postes 

de Iluminação Pública e Cabos 
Eléctricos»

Concurso Público

(Concurso Refª.: PLD-390/21/55)

1. Entidade que põe o fornecimento a 
concurso: Companhia de Electricidade de 
Macau — CEM, S.A.

2. Modalidade do concurso: Concurso 
público.

3. Objecto do fornecimento: Fornecer 
materiais de iluminação pública — Postes 
de iluminação pública e cabos eléctricos.

4. Quantidades a fornecer: 80.000 me-
tros de cabos eléctricos, 160 postes com 
10m de altura, 20 postes com 8m de altura 
e 40 postes com 6m de altura.

5. Prazos de entrega: As quantidades aci-
ma serão repartidas por várias ordens de 
encomenda da CEM em 2021 consoante as 
necessidades. Por cada ordem de encomen-
da enviada pela CEM, o fornecedor deverá 
entregar os postes e os cabos no prazo de 
100 dias a contar da data da notificação da 
ordem de encomenda.

6. Validade das propostas: 90 dias, a con-
tar da data do acto público do concurso, 
prorrogável nos termos previstos no pro-
grama de concurso.

7. Tipo de adjudicação: Remunerável de 
acordo com a lista de preços unitários.

8. Caução provisória: MOP60.000,00 
(sessenta mil patacas).

9. Caução definitiva: Correspondente 
a 10% da ordem de compra, sob a forma 

de depósito em dinheiro, cheque com có-
digo QR ou garantia bancária a favor da 
Companhia de Electricidade de Macau — 
CEM, S.A.

10. Preço base: Sem preço base.

11. Data, local e preço para consulta e 
obtenção do processo:

Data: desde o dia da publicação deste 
anúncio até 5 de Maio de 2021

Horário: 09:00 — 13:00 e 15:00 — 17:00, 
aos dias úteis

Local: Direcção de Aprovisionamento e 
Logística (PLD)

 Estrada D. Maria II, Edif. CEM, 11.º 
andar, Macau

Poderão ser solicitadas na CEM cópias 
do processo de concurso mediante o paga-
mento de MOP200,00 (duzentas patacas). 
Este valor reverte a favor da CEM. O 
processo de concurso poderá também ser 
obtido gratuitamente através da página de 
Internet da CEM (www.cem-macau.com).

12. Dia, hora e local para entrega das 
propostas:

Dia e hora limite: 5 de Maio de 2021 
(Quarta-Feira), às 17:00

Local: Companhia de Electricidade de 
Macau — CEM, S.A.

Estrada D. Maria II, Edif. CEM (Recep-
ção no Rés-do-Chão), Macau

13. Idioma para propostas: As propostas 
devem ser redigidas em língua oficial da 
RAEM ou em língua inglesa.

14. Dia, hora e local do acto público:

Dia e hora: 6 de Maio de 2021 (Quinta-
-Feira), às 10:00

Local: Estrada D. Maria II, Edif. CEM, 
Macau — 15.º andar, Auditório

Os concorrentes ou seus representantes 
deverão estar presentes no acto público de 
abertura das propostas para os efeitos previs-
tos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
por forma a esclarecer eventuais dúvidas 
relativas aos documentos apresentados a 
concurso.

Os representantes legais dos concor-
rentes poderão fazer-se representar por 
procurador devendo, neste caso, o pro-
curador apresentar procuração notarial 
conferindo-lhe poderes para o acto público 
do concurso.

15. Critérios de avaliação das propostas 
e respectivas proporções:

Os critérios de avaliação dividem-se em 
duas fases, sendo que a primeira fase tem 
um regime de eliminação. Os concorrentes 
passarão à segunda fase, em que as propos-
tas serão pontuadas, se cumprirem com os 
requisitos técnicos e garantirem a entrega 
no prazo solicitado. As propostas serão 
pontuadas de acordo com os seguintes 
factores-peso:

Critérios de 
Avaliação

Factores-peso

Preço 70%

Prazo de entrega 30%

Total 100%

A entidade responsável pelo concurso 
fará a avaliação e adjudicação de cada um 
dos materiais a concurso de acordo com a 
informação contida nas propostas e com a 
metodologia acima referida.

16. Informações Suplementares: Os con-
correntes poderão visitar a sede da CEM, 
sita na Estrada D. Maria II, Edif. CEM, 
11º andar, Macau, na Direcção de Aprovi-
sionamento e Logística (PLD), ou visitar 
a página de Internet da CEM (www.cem-
-macau.com) entre 27 de Abril de 2021 e a 
data limite da entrega das propostas, para 
tomar conhecimento de eventuais esclare-
cimentos adicionais.

Companhia de Electricidade de Macau 
— CEM, S.A., aos 7 de Abril de 2021.

Leong Wa Kun 

Presidente da Comissão Executiva 

Shi Yulin

Membro da Comissão Executiva 

 $3,825.00

(Custo desta publicação $ 3 825,00)
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