Anúncio
Concurso Público n.º 6/P/2018
Para a prestação de serviços de segurança e de gestão de
residências de estudantes ao Instituto de Formação Turística
durante os anos de 2019 e 2020

1. Entidade lançadora do concurso: Instituto de Formação Turística.
2. Modalidade de concurso: Concurso público.
3. Objecto do concurso: Prestação de serviços de segurança e de gestão de
residências de estudantes ao Instituto de Formação Turística. Os concorrentes
podem concorrer simultaneamente à prestação dos serviços de segurança e de
gestão de residências de estudantes, ou somente a um destes serviços.
4. Período de prestação de serviços: 1 de Janeiro de 2019 até 31 de Dezembro de
2020. (24 meses).
5. Prazo de validade de propostas de adjudicação: 90 dias contados a partir da data
de abertura de propostas.
6. Local de encontro para a visita ao local a que se destina a prestação de serviços:
Auditório do Edifício Equipa do Instituto de Formação Turística, Colina de
Mong-Há, Macau.
7. Data e hora de visita: 24 de Setembro de 2018 pelas 09:30.
8. Caução provisória: MOP196,000.00 (cento e noventa e seis mil patacas), a prestar
mediante depósito em numerário ou garantia bancária aprovada nos termos legais,
à ordem do Instituto de Formação Turística, no Banco da China, Sucursal de
Macau (conta n.o 180101100819085).
9. Caução definitiva: 4% do montante da adjudicação.
10. Local de entrega de propostas: no balcão da Caixa e Informações localizado no
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Edifício Inspiração do Instituto de Formação Turística, Colina de Mong-Há,
Macau.
11. Data e hora-limite de entrega das propostas: 29 de Outubro de 2018 pelas 17:00
horas.
12. Local de abertura das propostas: Auditório do Edifício Equipa do Instituto de
Formação Turística, Colina de Mong-Há, Macau.
13. Data e hora de abertura das propostas: 30 de Outubro de 2018 pelas 10:00 horas.
* Em conformidade com o disposto do artigo nº 27 do Decreto-lei Nº63/85/M, a
firma/sociedade concorrente ou o seu representante legal deverá estar presente
no acto público de abertura das propostas com vista a prestar esclarecimentos
sobre dúvidas eventualmente surgidas relativas aos documentos constantes da
sua proposta.
14. Consultas do Programa do Concurso e do Caderno de Encargos, o local, a data
e hora de acesso aos respectivos exemplares.
Local:
no balcão da Caixa e Informações localizado no Edifício Inspiração
do Instituto de Formação Turística, Colina de Mong-há, Macau.
Data:
da data de publicação do presente anúncio à data de abertura de
propostas de Concurso Público.
Hora:
nos dias úteis e dentro do horário normal de expediente.
* Pode-se adquirir exemplares do Programa do Concurso e do Caderno de
Encargos no balcão da Caixa e Informações localizado no Edifício Inspiração
do Instituto de Formação Turística ao preço de MOP100,00 (cem patacas) por
exemplar.Transferência gratuita de ficheiros pela Internet na Home page do
IFT (website:http://www.ift.edu.mo).
15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores de ponderação:
Parte 1: Prestação de serviços de segurança




Preço (65%);
Experiência profissional como segurança (15%);
Certificados profissionais (10%);



Capacidade linguística dos guardas (10%).
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Parte 2: Responsável pela gestão da residências de estudantes




Preço (55%);
Experiência profissional como gestão da residências de estudantes (15%);
Número de trabalhadores com 2 anos ou mais de experiência profissional na
área de encarregada de residências de estudantes (20%);



Certificados profissionais (10%).

A Presidente do IFT, substituta
Digitally signed
by Mei Kun IAN
Date: 2018.09.06
12:27:22 +08'00'

Ian Mei Kun
6 de Setembro de 2018
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