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1- PROGRAMA DO CONCURSO 

 

 

 

1. Designação do concurso 
 
“Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança das Instalações e Equipamentos da 
responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2012 e 2013.” 

 
2.Elementos de base do concurso 
Os elementos que deverão servir de base para a elaboração das propostas são os constantes do 
presente Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Anúncio do Concurso. 
 
3.Prazo do Concurso 
3.1 Os concorrentes devem entregar as suas propostas no Balcão de Atendimento da DST, sita 
no Edifício “Hot Line”, Alameda Dr. Carlos d’ Assumpção n°s 335-341, 12° andar, Macau 
dentro do horário normal de expediente, cujo prazo de entrega é até às 17:45 horas do dia 15 
de Setembro de 2011, sob pena de não serem admitidas. 
 
3.2 Em caso de encerramento dos serviços públicos da Região Administrativa Especial de 
Macau, em virtude de tempestade ou motivo de força maior, o termo do prazo de entrega das 
propostas será adiada para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, na mesma hora. 
 
4.Condições gerais do concorrente 
Podem concorrer todas as pessoas colectivas com licença válida para o exercício de actividades 
de segurança privada.   
 
5.Proposta 
5.1 As pessoas, singulares ou colectivas que pretendam concorrer, devem apresentar as suas 
propostas redigidas em Chinês ou Português que satisfaçam as seguintes condições: 
 

a) Não conter qualquer tipo de cláusula restritiva ou excepcional; 
 

b) Os preços propostos deverão ser apresentados em patacas (MOP); 
 

c) Preço global para 2012, preço global para 2013, preço total para 2012 e 2013, preço 
médio mensal para 2012, preço médio mensal para 2013, preço por hora/guarda para 
necessidades pontuais, e preço por hora/guarda.  
 

d) A proposta deverá ser assinada, com reconhecimento notarial, pelo concorrente. No 
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caso de se tratar de uma sociedade deverá ser assinada por quem tenha poderes para a 
obrigar através do reconhecimento notarial da assinatura com menção à qualidade e 
poderes do signatário. Se for assinada por procurador deverá, ainda, ser junta 
procuração que lhe confira poderes para o efeito ou, cópia autenticada da mesma, a 
qual deve ser encerrada no sobrescrito escrito com a palavra “Documentos”. 

 
5.2 Os seguintes documentos serão encerrados em subscrito opaco, fechado e lacrado, com a 
palavra “documentos”escrita no rosto e indicando-se a denominação social do concorrente, a 
designação do concurso “Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança das Instalações 
e Equipamentos da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2012 
e 2013”: 
 
a)  Documento comprovativo da prestação da caução provisória (recibo emitido pelo BNU 
no caso de depósito bancário(original), recibo emitido pela DST no caso de depósito em 
numerário, em ordem de caixa ou cheque entregue nestes Serviços(original ou cópia 
notarialmente reconhecida), Modelo IV, no caso da garantia bancária(original); 
 

b)  Declaração de prestação da caução definitiva, caso a prestação lhe venha a ser 
adjudicada conforme ANEXO II; 
 

c)  Certidão emitida pela Direcção dos Serviços de Finanças da RAEM, onde conste que o 
concorrente não se encontra em dívida para com a Fazenda Pública.(original); 
 

d)  Original da certidão da Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis 
comprovativa do registo comercial de constituição e das alterações do pacto social, caso 
haja; 
 

e)  Cópias autenticadas dos documentos M/1(Contribuição Industrial – Declaração de 
Início de Actividade/Alterações) e M/8 (Contribuição Industrial – Conhecimento de 
Cobrança) do corrente ano. 

 
f)  Cópia autenticada do alvará do exercício da actividade de segurança privada 

 
5.3 Os seguintes documentos serão encerrados em subscrito opaco, fechado e lacrado, com a 
palavra “Proposta” escrita no rosto e indicando-se a denominação social do concorrente, a 
designação do concurso “Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança das Instalações 
e Equipamentos da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2012 
e 2013”: 
 

a) A Declaração em conformidade com o modelo Anexo I (A assinatura deve ser 
reconhecida notarialmente na qualidade e com poderes para o efeito); 

 



 澳澳澳澳    門門門門    特特特特    別別別別    行行行行    政政政政    區區區區    政政政政    府府府府    
Governo da Região Administrativa Especial de Macau 旅旅旅旅     遊遊遊遊     局局局局     

Direcção dos Serviços de Turismo 

 

 3/21 

b) Mapa de Caracterização; 
 

c) Curriculo da Empresa , devendo incluir as designações das companhias e períodos 
para os quais tenha prestado serviço de segurança, acompanhado de fotocópia de 
documentos comprovativos emitidos pelas mesmas companhias. (e.g. comunicação da 
adjudicação, contrato, comprovativos de pagamento e de satisfação, certifição de 
qualidade obtida e válida)  

 
d) Declaração da proporção entre número de trabalhadores com 2 anos de experiência 

profissional e a equipa de trabalho (Assinatura deve ser reconhecida notarialmente na 
qualidade e com poderes para o efeito) (Conforme o modelo do Anexo VI) 

 
e) Quaisquer outros documentos que o concorrente considere relevantes para a análise da 

proposta. 
  

5.4 O sobrescrito “Proposta” e o sobrescrito “Documentos”, acima referidos, serão encerrados 

num terceiro subscrito, igualmente opaco, fechado e lacrado, indicando-se neste a denominação 

social do concorrente e a designação: “Concurso público para a prestação de serviços de 

vigilância e segurança das instalações e equipamentos da responsabilidade da Direcção dos 

Serviços de Turismo nos anos 2012 e 2013”, o qual será remetido por correio sob registo com 

aviso de recepção, ou entregue no Balcão de Atendimento, contra recibo, à Direcção dos 

Serviços de Turismo, sita na Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção n°s 335-341, Edifício Hot Line, 

12° andar, dentro do prazo referido no Anúncio do Concurso. 

  
 

§ único - Se o envio da proposta for feita pelo correio, o concorrente será o único responsável 

pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na 

hipótese de a entrega da proposta ocorrer após esgotado o respectivo prazo para a respectiva 

entrega. 

 

6. Local e data do acto pûblico de abertura dos propostas 
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6.1 O acto público do concurso realizar-se-á no Auditório da Direcção dos Serviços de Turismo, 

sita no Edifício “Hot Line”, Alameda Dr. Carlos d’ Assumpção n°s 335-341, 14° andar, Macau, 

pelas 10:00 horas do dia 16 de Setembro de 2011. 

 

6.2 Em caso de encerramento dos serviços públicos da Região Administrativa Especial de Macau, 

em virtude de tempestade ou motivo de força maior, a data do acto de abertura das propostas dos 

concorrentes, será adiada para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, na mesma hora.  

 
 
7. Reclamações 
Qualquer reclamação sobre preterição ou irregularidade das formalidades do concurso, deverá ser 
enviada para: 
   
  Direcção dos Serviços de Turismo 

Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção n°s 335-341, Edifício Hot Line, 
12° andar, Macau 

 
8.Caução Provisória 
Todos os concorrentes deverão prestar caução provisória , no valor de MOP240.000,00 
(duzentas e quarenta mil patacas), mediante depósito bancário à ordem da Direcção dos 
Serviços de Turismo no Banco Nacional Ultramarino ou depósito em numerário, em ordem de 
caixa ou cheque visado entregue na da Direcção dos Serviços de Turismo à ordem da Direcção 
dos Serviços de Turismo,ou mediante garantia bancária. 
 
- O Modelo para elaboração da Guia de Depósito em dinheiro é o constante do “Anexo III(A)” 
deste Programa. 
 
- O Modelo para elaboração da Garantia Bancária é o constante do “Anexo IV” deste 
Programa.(A garantia bancária deve ser emitida por banco de crédito autorizado a exercer a 
sua actividade na Região Administrativa Especial de Macau) 
 
9.Caução definitiva 
9.1. A caução definitiva será de valor correspondente a quatro (4) por cento do preço global da 
respectiva adjudicação, prestada pelo adjudicatário, pela forma prescrita para a caução provisória, 
a que se refere o ponto anterior e consoante “Anexo III(B) e “Anexo V”. 
 
9.2. Se o Adjudicatário não prestar, em tempo a caução definitiva, ou não outorgar o contrato, e 
não houver sido impedido de o fazer por facto independente da sua vontade, que seja reputado 
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justificação bastante, perderá o montante da caução provisória a favor da Direcção dos Serviços 
de Turismo e a adjudicação considerar-se-á, desde logo, sem efeito. 
 
10.Critérios de adjudicação 
A Direcção dos Serviços de Turismo não se obriga a adjudicar ao concorrente que apresente o 
preço mais baixo, aplicando-se os seguintes critérios de selecção e factores de ponderação: 
 

10.1- Preço proposto (60%);  
 
Proposta com preço mais baixo   X 100 X 60% = Percentagem do preço razoável 

       Preço de cada Proposta 
 
10.2- Experiência na prestação do serviço da segurança e vigilância (30%) 
  
Forma da ponderação :  
 
10.2.1. Comprovativo da experiência na prestação do serviço da segurança e 

vigilância nos últimos 5 anos nos serviços públicos da RAEM.  (10%) 
 
Em mais de 10 serviços públicos   10% 
Em 7 a 9 serviços públicos            8% 
Em 4 a 6 serviços públicos            5% 
Em 1 a 3 serviços públicos           3% 
Nenhum                                        0%   
 
Obs: A duração da prestação de tal serviço deve ser superior a 6 meses e 

comprovada na comunicação de adjudicação, contrato ou comprovativo de 
pagamento apresentados, sob pena se não ser considerada. 

 
10.2.2. Comprovativo da experiência na prestação do serviço da segurança e 

vigilância nos últimos 5 anos nas instituições privadas.(10%) 
 
Em mais de 10 instituições privadas   10% 
Em 7 a 9 instituições privadas             8% 
Em 4 a 6 instituições privadas             5% 
Em 1 a 3 instituições privadas             3% 
Nenhuma                                             0%   
 
Obs : A duração da prestação de tal serviço deve ser superior a 6 meses e 

comprovada na carta de adjudicação, contrato ou comprovativo de 
pagamento apresentados, sob pena se não ser considerada. 
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10.2.3. Grau de satisfação obtido na prestação do serviço de segurança e vigilância 
nos últimos 5 anos nos serviços públicos ou instituições privadas.  (5%) 

 
Com mais de 7 cartas de recomendação emitidas pelos serviços públicos ou 
instituiçõs privadas diferente.                5% 
Com 4 a 6 cartas de recomendação emitidas pelos serviços públicos ou 
instituiçõs privadas diferente.                4% 
Com 1 a 3 cartas de recomendação emitidas pelos serviços públicos ou 
instituiçõs privadas diferente.                2% 
Nenhuma                                                0% 
 

Obs : A duração da prestação de tal serviço deve ser superior a 6 meses e 
comprovada na carta de recomendação, sob pena se não ser considerada. 

 
 
10.2.4. Comprovativo do tempo de exercício da actividade de segurança.  (5%) 
   
      Exercício da actividade por mais de 10 anos                      5% 
      Exercício da actividade entre 5 e 9 anos                             3% 

Exercício da actividade entre 2 e 4 anos                       2% 
Exercício da actividade por 1 ano ou inferior a 1 ano   1% 

 
10.3. Certificação da qualidade do serviço de segurança prestado por concorrente   

(5%)   
      

3 certificações válidas da qualidade do serviço prestado       5% 
2 certificações válidas da qualidade do serviço prestado       3% 
1 certificação válida da qualidade do serviço prestado          1% 
Nenhum                                                                                  0% 

 
10.4. Proporção entre número de trabalhadores com 2 anos de experiência 

profissional e toda a equipa de trabalho.                 (5%) 
 
      Trabalhadores com 2 anos de experiência profissional representam mais de 50% do 

total                            5% 
      Trabalhadores com 2 anos de experiência profissional representam mais de 40% a 

49% do total              4% 
      Trabalhadores com 2 anos de experiência profissional representam mais de 20% a 

39% do total              3% 
Trabalhadores com 2 anos de experiência profissional representam mais de 10% a 
19% do total              2% 



 澳澳澳澳    門門門門    特特特特    別別別別    行行行行    政政政政    區區區區    政政政政    府府府府    
Governo da Região Administrativa Especial de Macau 旅旅旅旅     遊遊遊遊     局局局局     

Direcção dos Serviços de Turismo 

 

 7/21 

Trabalhadores com 2 anos de experiência profissional representam mais de 1% a 
9% do total               1% 
Nenhum trabalhador com 2 anos de experiência profissional  0% 

 
Obs:  É pontuada a declaração da proporção entre número de trabalhadores com 2 anos 
de experiência profissional e toda a equipa de trabalho prevista prestar serviço para a 
DST nos anos 2012 e 2013.  

  
 
11.Validade da proposta 
Os concorrentes devem indicar o prazo de validade proposto, não devendo contudo, ser 
inferior a 90 dias. 
 
12.Proposta não considerada 
A proposta não será considerada nos seguintes casos; 
 

a) Por falta de dados indispensáveis na proposta, indicados no programa de concurso; 
 
b) Por entrega da proposta após o prazo indicado no anúncio de concurso; 

 
c) Se os concorrentes, cujas propostas sejam admitidas condicionalmente, não 

entregarem, dentro de 24 horas, os dados em falta, indicados no programa de concurso; 
 

d) Tratando-se de proposta condicionada, ou o seu conteúdo diferir do Caderno de 
Encargos. 

 
 
13. Reserva de direito de adjudicação 
A Adjudicante reserva-se o direito de fazer adjudicações parciais ou de não fazer total ou 
parcialmente a adjudicação se assim convier ao interesse público. 
  
14. Legislação aplicável 
Em todo o omisso no presente concurso público, observar-se-á a legislação aplicável na 
RAEM, nomeadamente, o Decreto-Lei nº 63/85/M, de 6 de Julho, e o Decreto-Lei nº 
122/84/M, de 15 de Dezembro, com a redacção que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei nº 
30/89/M, de 15 de Maio. 
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ANEXO I 
(Modelo da Proposta) 

(A instruir a “ PROPOSTA” ) 
 

PROPOSTA 

 
....................... (nome do signatário), na qualidade de ................... (qualidade em que assina) 
da .................... (denominação do concorrente), com sede em Macau, na ............................. 
(sede social do concorrente), após ter tomado conhecimento do anúncio do concurso público 
designado por “ Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança das instalações e 
equipamentos da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2012 e 
2013”, vem por este meio aceitar, sem qualquer reserva, todas as condições estabelecidas nos 
respectivos Anúncio, Programa de Concurso e Caderno de Encargos, bem como, em tudo 
neles omisso, nas leis e regulamentos em vigor aplicáveis, designadamente, o Decreto-Lei n° 
122/84/M, de 15 de Dezembro, com a redacção que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n° 
30/89/M, de 15 de Maio, e o Decreto-Lei n° 63/85/M de 6 de Julho, obrigando-se a executar a 
referida prestação de serviços, mediante os preços indicados na Proposta. 
 

_______de _______de 2011 
 

                      
_______________________________________ 
(Assinatura reconhecida notarialmente na 
qualidade e com poderes para o efeito)  
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ANEXO II 

(Modelo da Declaração) 
(A instruir os “Documentos”) 

 
DECLARAÇÃO 

 
....................... (nome do signatário), na qualidade de ................... (qualidade em que assina) 
da .................... (denominação do concorrente), com sede em Macau, na ............................. 
(sede social do concorrente), depois de ter conhecimento do disposto no programa do 
concurso designado por  “Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança das Instalações 
e Equipamentos da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2012 
e 2013”, declara que se obriga a prestar a caução definitiva de 4% do valor global da 
adjudicação, caso o fornecimento lhe venha a ser adjudicado.  
 
          ________ de ________de 2011 

 
________________________________________ 
(Assinatura reconhecida notarialmente na qualidade 
e com poderes para o efeito)    
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ANEXO III(A) 

(A instruir os “DOCUMENTOS”) 
 

CAUÇÃO PROVISÓRIA 
  

GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO 
DE MOP 

 
Vai, .......................... (1), na qualidade de .........................(2) da .................(3), com sede 

em Macau, na ..................... (4), depositar no Banco Nacional Ultramarino e à ordem da 
Direcção dos Serviços de Turismo de Macau, a quantia de MOP..................... (5), como 
caução de garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume com a 
apresentação da proposta, referente ao Concurso público para a “ Prestação de Serviços de 
Vigilância e Segurança das instalações e equipamentos da responsabilidade da Direcção 
dos Serviços de Turismo nos anos 2012 e 2013”. 

 
A restituição deste depósito só poderá ser solicitada nos momentos definidos no disposto 

do artigo 19° do Decreto-Lei n° 63/85/M, de 6 de Julho, ou até à prestação da caução 
definitiva.  
 
Junta-se: cheque Nº ____________ no valor de MOP......................; 
 
        ______ de _______ de 2011 
 

 
____________________ 

O Depositante 
 
 

___________________________________________________ 
(Assinatura do Representante do Banco Nacional Ultramarino de Macau) 

 
(1) Nome do depositante 
(2) Qualidade em que assina 
(3) Denominação do concorrente 
(4) Sede social da concorrente 
(5) Indicar por algarismo e por extenso 
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ANEXO III(B) 
CAUÇÃO DEFINITIVA 

 
GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO 

DE MOP 
 

Vai, .......................... (1), na qualidade de .........................(2) da .................(3), com sede 
em Macau, na ..................... (4), depositar no Banco Nacional Ultramarino e à ordem da 
Direcção dos Serviços de Turismo de Macau, a quantia de MOP..................... (5), como 
caução definitiva de garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume 
com a celebração do contrato de prestação de serviços, referente ao Concurso público para a 
“ Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança das instalações e equipamentos da 
responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2012 e 2013”. 

 
 
Junta-se: cheque Nº ____________ no valor de MOP......................; 
 
       ______ de _______ de 2011  
 

 
____________________ 

O Depositante 
 
 

___________________________________________________ 
(Assinatura do Representante do Banco Nacional Ultramarino de Macau) 

 
(1) Nome do depositante 
(2) Qualidade em que assina 
(3) Denominação do concorrente 
(4) Sede social da concorrente 
(5) Indicar por algarismo e por extenso 
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ANEXO IV 
 

(Modelo da Garantia Bancária)  
(A instruir os “DOCUMENTOS”) 

 
CAUÇÃO PROVISÓRIA 

 
 

Valor : MOP240.000,00(duzentas e quarenta mil patacas) 
Garantia bancária n° _________ 
 
 

A pedido da ........................ (1) , com sede em ........................(2), concorrente ao 
concurso público “ Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança das instalações e 
equipamentos da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2012 e 
2013”, vem o Banco ................ (3), com sede em ....................... (4), prestar a favor da 
Direcção dos Serviços de Turismo uma garantia bancária no valor de 
MOP240.000,00(duzentas e quarenta mil patacas), com forma de caucionar o exacto e pontual 
cumprimento das obrigações que o referido concorrente assume com a apresentação da 
proposta, respondendo este Banco pela entrega da importância necessária para perfazer aquele 
valor logo que a Direcção dos Serviços de Tursimo, nos termos legais o exija. 

 
Esta garantia bancária é valida até aos momentos definidos no disposto do artigo 19° do 

Decreto-Lei n° 63/85/M, de 6 de Julho, ou até à prestação da caução definitiva. 
 
 

  ____ de ___________ de 2011 
 

        
                                                 ____________________________________________ 
                       (Assinatura do representante do Banco, reconhecida   

               notarialmente, na qualidade e com poderes para o efeito). 
 
(1) Identificação do concorrente 
(2) Sede social do concorrente 
(3) Denominação do Banco 
(4) Sede do Banco 
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ANEXO V 

 
 (Modelo da Garantia Bancária)  

 
CAUÇÃO DEFINITIVA 

 
Valor : MOP______________(4% do valor da proposta) 
Garantia bancária n° _________ 
 
 
A pedido da ........................ (1) , com sede em ........................(2), concorrente ao concurso 
público “ Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança das Instalações e 
Equipamentos da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2012 e 
2013”, vem o Banco ................ (3), com sede em ....................... (4), prestar a favor da 
Direcção dos Serviços de Turismo uma garantia bancária no valor de MOP........................(5), 
correspondente a quatro por centro (4%) do preço global da adjudicação, para garantia do 
exacto e pontual cumprimento das obrigações que o referido concorrente assume com a 
celebração do contrato de prestação de serviço, respondendo este Banco pela entrega da 
importância necessária para perfazer aquele valor logo que a Direcção dos Serviços de 
Turismo, nos termos legais o exija. 
 

____ de ___________ de 2011. 
 
        

____________________________________________ 
              (Assinatura do representante do Banco, reconhecida  
              notarialmente, na qualidade e com poderes para o efeito) 
 

 
(1) Identificação do concorrente 
(2) Sede social do concorrente 
(3) Denominação do Banco 
(4) Sede do Banco 
(5) Indicar por algarismo e por extenso 
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ANEXO VI 
(Modelo da Declaração) 

(A instruir a “ PROPOSTA” ) 
 

DECLARAÇÃO 
 
....................... (nome do signatário), na qualidade de ................... (qualidade em que assina) 
da .................... (denominação do concorrente), com sede em Macau, na ............................. 
(sede social do concorrente), depois de ter conhecimento do disposto no programa do 
concurso designado por  “Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança das Instalações 
e Equipamentos da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2012 
e 2013”, declara que a proporção entre número de trabalhadores com 2 anos de experiência 
profissional e a equipa de trabalho prevista prestar serviço para a DST será de__________%, 
caso o fornecimento lhe venha a ser adjudicado.  
 
          ________ de ________de 2011 

 
________________________________________ 

(Assinatura reconhecida notarialmente na qualidade e com poderes para o efeito) 
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2 - CADERNO DE ENCARGOS 

 

 
 
 
 
 CONCURSO PÚBLICO “ Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança 
das Instalações e Equipamentos da responsabilidade da Direcção dos Serviços de 
Turismo nos anos 2012 e 2013” 
 
 Aquisição de serviços para: 
 
- Vigilância e Segurança das Instalações e Equipamentos da responsabilidade da 
Direcção dos Serviços de Turismo nos anos 2012 e 2013. 

 
 
 
 

 
 

PARTE I 
Condições Jurídicas e Técnicas 

 
 

PARTE II 
Mapa de Caracterização 
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PARTE I 
CONDIÇÕES JURÍDICAS E TÉCNICAS 

 
 
Artº 1º - Os elementos que servem de base para a elaboração das Propostas são os seguintes: 
 

1.1. Anúncio do Concurso. 
1.2. Programa de Concurso. 
1.3. Caderno de Encargos. 

 
  
Artº 2º - 
 

As propostas devem ser instruídas com os documentos referidos nas alineas a) , b), c), 
d) , e) e f) do nº 5.2, e nas alineas a) , b), c) e d) do nº 5.3 do Programa do Concurso. 
Se a proposta for apresentada sem qualquer um dos documentos acima referidos ou for 
manifestamente insuficiente, a mesma não será considerada. 

 
 

Artº 3º - A prestação de serviços terá a duração de 2 (dois) anos, desde 01 de Janeiro de 2012 
até 31 de Dezembro de 2013. 

 
Artº 4º - Nos preços propostos devem estar contemplados os preços unitários correspondentes 

a cada instalação, e : 
 

n Preço global para 2012; 
n Preço global para 2013; 
n Preço total para 2012 e 2013, indicado por extenso e por algarismos 
n Preço médio mensal para 2012 
n Preço médio mensal para 2013 
n Preço por hora/guarda para necessidades pontuais, e preço por hora/guarda 

 
Artº 5º - As propostas deverão ainda incluir catálogos elucidativos das características dos 

equipamentos a utilizar. 
 

Artº 6º - Os concorrentes deverão ter em conta que a “Lei de Bases da Política de Emprego e 
dos Direitos Laborais”, Lei nº 4/98/M, de 27 de Julho, exige e dá prioridade aos 
trabalhadores residentes. 
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Artº 7º - Os concorrentes devem garantir que os seus empregados recebem salário não inferior 
ao estabelecido no regime do salário mínimo em vigor, implementado pelo governo 
da RAEM. 

 
Artº 8º - O adjudicatário deve manter a prestação normal do serviço de segurança mesmo na 

situação de tempestade.  
 
Artº 9º  Os concorrentes deverão prestar todos os esclarecimentos julgados necessários para 

uma correcta apreciação das propostas. 
 
Artº 10º - A adjudicante reserva-se o direito de fazer adjudicações parciais ou de não fazer, 

total ou parcialmente, a adjudicação se assim convier ao interesse público. 
 
Artº 11º - 
 

1.- A adjudicante poderá, a qualquer momento, rescindir o contrato com o 
adjudicatário, sem que este tenha direito ao reembolso das despesas entretanto 
efectuadas, quando se verifique qualquer uma das seguintes situações: 

 
 a) O adjudicatário deixe de cumprir, atempadamente, qualquer uma das 

obrigações a que ficou vinculado. 
 
 b) O adjudicatário transfira para outrem, sem prévio consentimento da 

adjudicante, a prestação, no todo ou em parte, do serviço a que está obrigado. 
 
2.- O adjudicatário que der motivos à rescisão do contrato por parte da adjudicante, 

nos termos do nº 1, perderá a caução definitiva, sem prejuizo das acções que esta 
entenda dever instaurar-lhe por perdas e danos. 

 
Artº 12º -  
 

1 - Cada adjudicatário terá de prestar a caução definitiva correspondente a quatro (4) 
por cento do preço global da respectiva adjudicação, dentro do prazo de 8 (oito) 
dias, contados a partir da data de notificação da adjudicação, sob pena de reverter 
para a Direcção dos Serviços de Turismo a caução provisória e a adjudicação 
considera-se desde logo sem efeito. 

 
2 - A caução definitiva será prestada à Direcção dos Serviços de Turismo em 

numerário, ordem de caixa ou cheque visado, emitidos a favor da Direcção dos 
Serviços de Turismo,ou mediante depósito bancário à ordem, da Direcção dos 
Serviços de Turismo, no Banco Nacional Ultramarino (Anexo III(B)), ou 
mediante garantia bancária (Anexo V). 
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3 - A caução definitiva só pode ser levantada depois de 31 de Dezembro de 2013. 

 
 
Art° 13° -  
 

1 - Ficam sujeitos à celebração de contrato escrito todos os serviços adjudicados, nos 
termos da alínea b) do artigo 12° do Decreto-Lei n° 122/84/M, de 15 de 
Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 30/89/M, 
de 15 de Maio. 

 
2 - Todas as despesas inerentes aos contratos, incluindo selos e emolumentos, são da 

responsabilidade do adjudicatário. 
 
 
Artº 14º - O adjudicatário perderá a caução definitiva a favor da Direcção dos Serviços de 

Turismo quando der motivo à rescisão do contrato. 
 
Artº 15° - Nenhum aumento de preço será concedido na vigência do contrato. 
 
 
Artº 16º - O adjudicatário é responsável pelo pagamento dos serviços que a adjudicante haja 

que adquirir a outrem, por causa que lhe seja imputável, para garantir o 
fornecimento do serviço objecto do concurso. 

 
 
Artº 17º - Os locais de trabalho indicados no Mapa de Caracterização são susceptíveis de 

mudar, e a DST pode transferir o guarda para outro local de trabalho, quando a 
necessidade o exija e desde que a mesma não implique prejuizo para as horas totais 
e preço global do serviço. 

 
Artº 18º - O adjudicatário deve executar a Lei n º 7/2008 – Lei das relaçãos de trabalho, de 5 

de Agosto, e a Lei n º 21/2009 – Lei da contratação de trabalhadores não residentes, 
de 9 de Outubro. 

 
Artº 19º - O Adjudicatário fica subordinado ao que se dispõe no Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 

15 de Dezembro, com a redacção que lhe foi intriduzida pelo Decreto-Lei n.º 
30/89/M, de 15 de Maio, e no Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho. 

 
Artº 20º - Em tudo o que for omisso no Contrato e seus anexos, será aplicável a lei em vigor 

na Região Administrativa Especial de Macau e os litígios emergentes do Contrato 
serão resolvidos pelo foro de Macau, com exclusão de qualquer outro. 
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PARTE II 
MAPA DE CARACTERIZAÇÃO 

 
(A instruir a “ PROPOSTA” ) 

 
1. Os serviços de vigilância e segurança são necessários nos locais, horários e com o número de guardas 
a seguir discriminados: 
 
EDIFÍCIO “HOT LINE” (fracções autonómas E, F, X do 8º andar, pisos 12, 13, 18 , metade do piso 
14 º andar e fracção e fracções autonómas F, I,W do 21º andar ): 
Um (1) guarda, todos os dias, 24 horas por dia. Um (1) guarda, todos os dias, das 08:00 às 21:00 horas,e 
Quatro(4) guarda, todos os dias, das 08:00 às 20:00 horas, incluindo dias não úteis e feriados. 
É necessário mandar um guarda para verificar, das 08:00 às 20:00, fazer, de cada 3 em 3 horas, ronda de 
inspecção às fracções autónomas E, F e X do 8o andar, e F, I e W do 21o andar. Das 20:00 às 08:00 do 
dia seguinte, fazer, de cada 3 em 3 horas, ronda de inspecção às fracções autonómas E, F, e X do 8o 
andar, 12o, 13o e 18 o  andares (todos), fracções autonómas H,I,J,K,L do 14o andar e  F, I e W do 21o 
andar. (Deve-se instalar sistema de ronda de inspecção nos locais acima referidos.) 
 
CENTRO DE TURISMO DE NEGÓCIOS DE MACAU(Edifício Ritz):   
Três (3) guardas, todos os dias, das 08:00 às 20:00 horas, e um(1) guarda, todos os dias, das 20:00 às 
08:00 horas incluindo dias não úteis e feriados.(Deve-se instalar sistema de ronda de inspecção nesse 
local) 
 
CENTRO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS:  
Um(1) guarda das 07:00 às 19:00, um(1) supervisor da guarda das 8:00 às 20:00, seis(6) guardas das 
08:00 às 20:00, três (3) guarda das 08:30 às 19:30, e nove (9) guardas das 09:15 às 18:15 horas Um(1) 
guarda das 09:00 às 18:00 e quatro(4) guardas das 20:00 às 08:00 horas, todos os dias, incluindo dias não 
úteis e feriados. (Deve-se instalar sistema de ronda de inspecção nesse local) 
 
IGREJA DE S. LOURENÇO:  
Dois (2) guarda das 07:00 às 17:00 horas, todos os dias, incluindo os dias não úteis e feriados. 
 
CAPELA DE Nª SRª DA PENHA: Um (1) guarda das 10:00 às 16:00 horas, todos os dias, incluindo os 
dias não úteis e feriados. 
 
PRAÇA FLOR DE LÓTUS: 
Dois (2) guardas, todos os dias, 24 horas por dia, incluindo dias não úteis e feriados. 
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CASA VERDE DE CHEOC VAN: 
Um (1) guarda das 10:00 às 17:00 horas, todos os dias, incluindo dias não úteis e feriados. 
 
 
CENTRO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS(JUNTO ÀS RUÍNAS DE S. 
PAULO) 
Dois (2) guardas, todos os dias, das 08:00 às 20:00 horas, e dois(2) guardas, todos os dias, das 09:00 às 
18:00 horas, e um(1) guarda, todos os dias, das 20:00 às 08:00 horas, incluindo dias não úteis e feriados. 
(Deve-se instalar sistama de ronda de inspecção nesse local) 
 
ANTIGA TORRE DE CONTROLO 
Um (1) guarda, todos os dias, 24 horas por dia, incluindo dias não úteis e feriados. (Deve-se instalar 
sistema de ronda de inspecção nesse local) 
 
2.Os guardas em serviço devem estar devidamente fardados, identificados e desarmados. 
 
3. Caso haja eventual necessidade, pode proceder à transferência ou distribuição do pessoal de guarda 
destacado nos postos de trabalho acima referidos, para outros postos de trabalhos não constantes no mapa 
de caracterização, com vista à prestação de funções de guarda segundo o mesmo horário de trabalho 
inicialmente fixado. 
 
4.A segurança a ser feita no Centro de Actividades Turísticas, deverá que ser composto pelo menos por 
dois elementos que dominem a lingua inglesa e dois elementos que dominem a lingua 
chinesa(mandarim). 
 
5.Apoio à medição da temperatura de todas as pessoas(trabalhadores e visitantes) que entrem nas 
instalações da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo. 
 
6.A DST tem direito de exigir ao adjudicatário a substituição do guarda por falta de zelo ou de correcção. 
 

Horas totais do serviço 
nos anos 2012 e 2013 Local 

2012 2013 

Preço por 
hora/ 
guarda 
MOP 

Preço 
médio 
mensal 
para 2012 
MOP 

Preço 
médio 
mensal 
para 2013 
MOP 

Preço por hora 
/guarda, para 
necessidades 
pontuais 

  MOP 
1.Edifício “Centro 
Hotline” 

39894 39785 
    

2.Centro de Turimso de 
Negócios de Macau 

17568 17520 
    

3.Centro de Actividades 93330 93075     
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Turísticas 4392 
(supervisor) 

4380 
(supervisor) 

    

4. Igreja de S. Lourenço 7320 7300     
5. Capela de Nª Srª da 
Penha 

2196 2190 
    

6.Praça Flor de Lótus 17568 17520     
7. Casa Verde de Cheoc 

Van 
2562 2555 

    

8. Centro de Actividades 
Turísticas e Culturais 

19764 19710 
    

9.Antiga Torre de 
Controlo 

8784 8760     

Total 
213378 
horas 

212795 
horas 

    

 
 
Preço global para 2012（Horas totais: 213378 horas）: MOP______________________ 
Preço global para 2013（Horas totais: 212795 horas）: MOP______________________ 
Preço global （Horas totais do serviço nos anos 2012 e 2013 : 426173 horas）:MOP________________ 
 
                                                                                                       Por extenso: ______________________  
 
Prazo de validade da proposta: _______dias 
 

O Concorrente 
 
 
                                                                                                                                  ___________________ 

Assinatura e carimbo 
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