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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso Público n.º 123/2017/SCEU

Prestação de serviços de manutenção e reparação das escadas 

rolantes e elevadores sob gestão do IACM

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução: escadas rolantes e elevadores sob ges-
tão do IACM.

3. Prazo de execução: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
2018.

4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-
curso.

5. Caução provisória: pode ser prestada por depósito em 
dinheiro, cheque ou por garantia bancária, na Tesouraria da 
Divisão de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM.

Grupo 1 — Quarenta e cinco mil e quinhentas patacas ($ 45 500,00)

Grupo 2 — Trinta e seis mil e quatrocentas patacas ($ 36 400,00)

Grupo 3 — Vinte e quatro mil e novecentas patacas ($ 24 900,00)

Grupo 4 — Vinte e cinco mil e quinhentas patacas ($ 25 500,00)

6. Caução definitiva: 4% do preço total da adjudicação.

7. Preço base: não há.

8. Condições de admissão: inscrição (renovação) na Direc-
ção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes na 
modalidade de empresa de equipamento de elevadores no pre-
sente ano.

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

Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM, sito na Avenida 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edifício Sede do IACM, até 
às 17,00 horas do dia 18 de Setembro de 2017.

10. Local, dia e hora do acto público:

Divisão de Formação e Documentação do IACM, sita na 
Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edifício China Plaza, 6.º an-
dar, pelas 10,00 horas do dia 19 de Setembro de 2017.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, e para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso.

民 政 總 署

公 告

第123/2017/SCEU號公開招標

承包民政總署轄下扶手電梯及升降機維修及保養服務

1. 招標方式：公開招標。

2. 採購的地點：民政總署轄下之扶手電梯及升降機。

3. 採購期：二零一八年一月一日至十二月三十一日。

4. 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。

5. 臨時擔保：以現金、支票、銀行擔保在民政總署財務處/出

納繳交。

第一組別：澳門幣肆萬伍仟伍佰元正（$45,500.00）。

第二組別：澳門幣叁萬陸仟肆佰元正（$36,400.00）。

第三組別：澳門幣貳萬肆仟玖佰元正（$24,900.00）。

第四組別：澳門幣貳萬伍仟伍佰元正（$25,500.00）。

6. 確定擔保：擔保金額為判給總金額的百分之四。

7. 底價：不設底價。

8. 參加條件：本年度在土地工務運輸局已進行登記（續期）

之升降機類設備公司。

9. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，民政總署

大樓地下，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一七年九月十八日，下午五時正。

10. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓民政總署培訓

及資料儲存處。

日期及時間：二零一七年九月十九日，上午十時正。

根據第63/85/M號法令第二十七條款所預見的效力，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。
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11. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

有關承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公告刊登

之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路517號南

通商業大廈十八字樓民政總署建築及設備部查閱。

有興趣者亦可於二零一七年九月六日下午五時前，向有關當

局取得招標案卷副本，每份為澳門幣壹佰元（$100.00）（按照第

63/85/M號法令第十條第三款的規定）。

12. 標書評核準則及其所佔之比重：

a）標書價格（60%）；

b）零件更換報價表（10%）；

c）投標公司組織架構及服務計劃書，包括：公司組織架構詳

情、負責是次標書服務之維修保養人員履歷和專業經驗證明、保

養表、工作安排及所使用的工具等（10%）；

d）同類型工作的專業經驗及過往服務表現，包括在民政總

署、其他公營及私人機構（15%）；

e）負責是次保養服務之本地維修保養從業人員比例

（5%）。

13. 附加的說明文件：

由二零一七年九月六日至截標日止，投標者應前往澳門南灣

大馬路517號南通商業大廈十八字樓民政總署建築及設備部，以

了解有否附加之說明文件。

二零一七年八月十七日於民政總署

管理委員會副主席 羅志堅

（是項刊登費用為 $3,709.00）

11. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
cópia:

O programa do concurso, o caderno de encargos e outros 
documentos complementares podem ser examinados, nos 
Serviços de Construções e Equipamentos Urbanos do IACM, 
sitos na Avenida da Praia Grande n.º 517, Edifício Comercial 
Nam Tung, 18.º andar, Macau, durante as horas de expediente, 
desde o dia da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto 
público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 6 de Setembro de 2017, cópias do processo do 
concurso ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M.

12. Critérios de avaliação das propostas:

a) Preço proposto — 60%;

b) Lista de preços de substituição das peças sobressalentes 
— 10%;

c) Estrutura organizacional do concorrente e plano de ser-
viços de manutenção, o qual inclui: informação detalhada da 
estrutura organizacional, currículo e documentos comprova-
tivos da experiência profissional dos funcionários da presente 
manutenção, formulário de manutenção, plano de trabalho e 
utilização de ferramenta — 10%;

d) Experiência e eficácia em serviços congéneres, inclui 
IACM, outros institutos públicos e particulares — 15%;

e) Proporção do número de trabalhadores residentes na área 
que irão compôr a equipa de trabalho nesta prestação de servi-
ços — 5%.

13. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer nos Serviços de Cons-
truções e Equipamentos Urbanos do IACM, sitos na Avenida 
da Praia Grande n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º 
andar, Macau, a partir do dia 6 de Setembro de 2017, inclusive, 
e até à data limite para entrega das propostas, para tomar co-
nhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 17 de 
Agosto de 2017.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Lo Chi 
Kin.

(Custo desta publicação $ 3 709,00)
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