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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncio

Concurso Público n.º 01/2021

para a prestação de serviços de limpeza à Direcção 

dos Serviços de Administração e Função Pública

De acordo com o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho e, ainda, de acordo com o despacho 
do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e Justiça, de 
31 de Março de 2021, a Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública vem, em representação do adjudicante, 
proceder a concurso público para a «Prestação de serviços de 
limpeza à Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública».

1. Adjudicante: Secretário para a Administração e Justiça.

2. Entidade que promove a realização do concurso: Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: prestação de serviços de limpeza aos 
SAFP.

5. Prazo de validade das propostas: não inferior a noventa 
dias, a contar da data do acto público do concurso.

6. Caução provisória: a caução provisória é de $ 50 000,00 
(cinquenta mil patacas) e deve ser prestada por meio de depó-
sito bancário ou por garantia bancária legal a favor da Região 
Administrativa Especial de Macau — Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública.

7. Caução definitiva: valor correspondente a 4% (quatro por 
cento) do preço global da adjudicação.

8. Condições de admissão: podem concorrer todas as empre-
sas ou empresários com sede ou delegação em Macau inscritas 
na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da 
RAEM, cujo objectivo social inclua total ou parcialmente os 
serviços de limpeza, devendo apresentar certificado de que têm 
as suas obrigações fiscais em dia.

9. Todas as dúvidas sobre o programa do concurso e o ca-
derno de encargos deste concurso público podem ser apresen-
tadas de acordo com as formas determinadas no programa do 
concurso. A entidade que promove a realização do concurso 
irá realizar uma sessão de esclarecimento sobre o presente 
concurso público no seguinte local, data e hora:

Local: Sala de reuniões, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edi-
fício Administração Pública, 28.º andar, Macau.
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 $4,814.00

Data e hora: 11,00 horas do dia 13 de Abril de 2021.

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

Local: Balcão de atendimento — «expediente» dos SAFP, 
sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Públi-
ca, r/c, Macau.

Horário de funcionamento: 2.ª a 5.ª-feira, das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,45 horas; 6.ª-feira, das 9,00 às 13,00 ho-
ras e das 14,30 às 17,30 horas (fechado aos Sábados, Domingos 
e feriados oficiais);

Data e hora limite: até às 17,30 horas do dia 23 de Abril de 
2021 (não serão aceites propostas fora do prazo).

11. Local, data e hora do acto público:

Local: auditório, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, Cave 1, Macau.

Data e hora: 11,00 horas do dia 26 de Abril de 2021.

12. Forma de consulta do processo:

A partir da data da publicação do anúncio, os interessados 
poderão obter a cópia do programa do concurso e do caderno 
de encargos através da página electrónica dos SAFP (www.
safp.gov.mo), ou, durante as horas de expediente, dirigir-se ao 
balcão de atendimento — «expediente» dos SAFP, sito na Rua 
do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, Ma-
cau, para a consulta do programa do concurso e do caderno de 
encargos ou para a obtenção da cópia dos mesmos, mediante o 
pagamento da importância de $ 100,00 (cem patacas).

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

a) Preço proposto (60%); 

b) Experiência, nos últimos 5 anos, na prestação de serviços 
de limpeza (20%);

c) Certificação da qualidade do serviço de limpeza prestado 
por concorrente (9%);

d) Percentagem de trabalhadores residentes (6%);

e) Melhores medidas ou deveres adicionais no plano de ser-
viços (5%).

14. Esclarecimentos adicionais:

A partir da data da publicação do presente anúncio até à 
data limite para a entrega das propostas, os concorrentes po-
dem, durante as horas de expediente, dirigir-se ao balcão de 
atendimento — «expediente» dos SAFP, sito na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, Macau, ou visitar 
a página electrónica dos SAFP (www.safp.gov.mo) para obter 
quaisquer eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 31 de Março de 2021.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 4 814,00)


