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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

行 政 公 職 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA

公 告
Anúncio

第01/2021號公開招標
向行政公職局提供清潔服務

Concurso Público n.º 01/2021
para a prestação de serviços de limpeza à Direcção
dos Serviços de Administração e Função Pública

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條規定，並根據行政
法務司司長二零二一年三月三十一日的批示，行政公職局現代表
判給人進行“向行政公職局提供清潔服務”的公開招標程序。

1. 判給人：行政法務司司長。

2. 招標實體：行政公職局。

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 Administração 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.

3. 招標方式：公開招標。

4. 承投標的：向行政公職局提供清潔服務。

5. 投標書有效期：自公開開標日起計不少於九十日。

6. 臨時擔保：必須以銀行存款或法定銀行擔保方式提供予
澳門特別行政區行政公職局，臨時擔保金額為澳門元伍萬元正
（澳門元50,000.00）。

7. 確定擔保：金額相等於判給總金額的百分之四（4%）。

8. 參加條件：凡於澳門設有總部或辦事處，且業務範圍全部
或部份包括清潔服務，並必須於澳門特別行政區商業及動產登
記局作出有關之商業登記，且需證明已遵守其稅務義務的企業
或企業主，均可參加投標。

9. 有意投標者如對本次公開招標的《招標方案》及《承投規
則》有任何疑問，可按照《招標方案》所定方式提出。招標實體
將於以下地點、日期及時間舉行一個解釋會公開解答關於是次招
標的疑問：

地點：澳門水坑尾街162號「公共行政大樓」28樓會議室。

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 depósito 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 empresas 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 caderno de encargos deste concurso público podem ser apresentadas 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, Edifício Administração Pública, 28.º andar, Macau.
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Data e hora: 11,00 horas do dia 13 de Abril de 2021.

日期及時間：二零二一年四月十三日上午11時正。

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

10. 交標地點、截標日期及時間：
地點：澳門水坑尾街162號「公共行政大樓」地下大堂行政
公職局收件處櫃台。
辦公時間：
星期一至四（上午9時至1時，下午2時30分至5時45分）；星
期五（上午9時至1時，下午2時30分至5時30分）；（星期六、日及
政府假期休息）。
截 標日期及時間：二零二一年四月二十三日下午5時 3 0 分

Local: Balcão de atendimento — «expediente» dos SAFP,
sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, 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 horas 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.

（逾時者投標書不被接納）。
11. 開標地點、日期及時間：

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

地點：澳門水坑尾街162號「公共行政大樓」地庫一層演講

12. Forma de consulta do processo:

廳。
日期及時間：二零二一年四月二十六日上午11時正。
12. 查閱卷宗的方式：有意之投標人可於招標公告刊登日
起，於行政公職局網站（w w w.sa f p.gov.mo）下載取得《招標方
案》及《承投規則》，亦可於辦公時間內，前往澳門水坑尾街162
號「公共行政大樓」地下行政公職局收件處櫃台，查閱有關《招
標方案》及《承投規則》或繳付澳門元壹佰元正（澳門元100.00）

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, Macau, 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 factores de ponderação:

影印費以取得有關《招標方案》及《承投規則》的影印本。
a) Preço proposto (60%);
13. 評分標準及其所佔評分比重：

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

a）投標書價格（60%）

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

b）最近五年從事清潔服務經驗（20%）

d) Percentagem de trabalhadores residentes (6%);

c）在提供清潔服務方面的專業質量認證（9%）

e) Melhores medidas ou deveres adicionais no plano de serviços (5%).

d）本地勞工比率（6%）

14. Esclarecimentos adicionais:

e）服務計劃中有較佳措施或附加義務的工作（5%）
14. 附加說明文件：自本公告公佈之日起至公開招標截標
日之辦公時間內，投標人可前往澳門水坑尾街162號「公共行政
大樓」地下大堂行政公職局收件處櫃台或瀏覽行政公職局網站
（www.safp.gov.mo）查閱有否附加說明文件。

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

二零二一年三月三十一日於行政公職局
局長
（是項刊登費用為 $4,814.00）

A partir da data da publicação do presente anúncio até à
data limite para a entrega das propostas, os concorrentes podem, 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.

高炳坤

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.
(Custo desta publicação $ 4 814,00)

