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旅遊局 

 

根據社會文化司司長於二零一九年九月十八日作出的批示，現為「《第四屆澳門國際影展暨
頒獎典禮》提供交通接送服務」之判給作公開招標。 

 

在本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳門宋玉生廣場 335-341 號獲多利大
廈 12 樓旅遊局接待處櫃檯查閱招標卷宗，及繳付澳門幣 200.00 元(澳門幣貳佰元正)文件費

以取得有關招標卷宗，包括招標方案和承投規則及相關補充文件副本，或可透過本局網頁
（http://industry.macaotourism.gov.mo）內免費下載有關招標卷宗，包括招標方案、承投規則
及相關補充文件副本。 

 

如有任何查詢或要求解釋，要求解釋的申請應以書面於二零一九年十月十一日中午一時前登
入旅遊局澳門旅遊業界網站(http://industry.macaotourism.gov.mo)公告欄提交有關問題，相關
解答亦會透過該網站公佈。 

 

服務總價格上限為澳門幣 1,200,000.00 元(澳門幣壹佰貳拾萬元正)。 

 

評標標準及其所佔之比重： 

 

判給準則 所佔比重  

投標人的經驗 45% 

價格 20% 

公司介紹及承擔此項目之管理團隊資歷 25% 

配合及回應現場狀況之能力 10% 

 

投標人須在二零一九年十月二十一日中午一時正截標日期前，於辦公時間內將投標書交予澳

門宋玉生廣場 335-341 號獲多利大廈 12 樓旅遊局接待處櫃檯，投標書必須使用澳門特別行

政區其中一種正式語言或英語撰寫，並同時提供澳門幣 24,000.00 元(澳門幣貳萬肆仟元正)

的臨時保證金，作為是次投標的臨時擔保。臨時保證金之遞交方式，可(1)透過大西洋銀行並

註明收款人為 “旅遊局” 的現金方式存入；(2)銀行擔保；(3)以現金、本票或支票方式向旅遊

局繳交，本票或支票抬頭須註明收款人為“旅遊局”，或(4)電匯至旅遊基金在大西洋銀行開立

的帳戶內（帳戶編號：8003911119）。 

 

開標儀式將於二零一九年十月二十二日上午十時在位於澳門宋玉生廣場 335-341 號獲多利大

廈 14 樓旅遊局演講廳內舉行。 

 

根據七月六日第 63/85/M 號法令第二十七條規定，投標人之法定代表應出席開標儀式，以便

提出聲明異議及/或為投標所遞交之文件出現的疑問作出解答。 

http://industry.macaotourism.gov.mo/
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投標人的合法代表可由受權人代表出席公開的開標儀式，在此情況下，此受權人應出示經公

證授權賦予其參與開標儀式的授權書。 

 

倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定的截標期限及開標的日期及時間順延至緊接

的第一個工作日。 

 

二零一九年九月二十六日於旅遊局。 

 

 

                

            局長 

 

   

文綺華 
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO 
 

Torna-se público que, de acordo com o Despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 

Sociais e Cultura, de 18 de Setembro de 2019, se encontra aberto concurso público para adjudicação 

de “Prestação dos serviços de acolhimento através de transportes no âmbito do 4º Festival 

Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios‧Macau”. 
 
 

Desde a data da publicação do presente anúncio, nos dias úteis e durante o horário normal de 

expediente, os interessados podem examinar o Processo do Concurso na Direcção dos Serviços de 

Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício “Hotline”, 

12.o andar, e ser levantadas cópias, incluindo o Programa do Concurso, o Caderno de Encargos e 

demais documentos suplementares, mediante o pagamento de MOP200,00 (duzentas patacas);      

ou ainda consultar o website da Direcção dos Serviços de Turismo: 

http://industry.macaotourism.gov.mo, e fazer “download” do mesmo. 
 

 

Para quaisquer esclarecimentos, os interessados podem, até às 13:00 horas do dia 11 de Outubro 

de 2019, apresentar o pedido de esclarecimento por escrito, nos Avisos Públicos da Página 

Electrónica da Indústria Turística de Macau (http://industry.macaotourism.gov.mo) da Direcção dos 

Serviços de Turismo, sendo as respostas, também, dadas na mesma. 
     
                                 

O limite máximo do valor global da prestação do serviço é de MOP1.200.000,00 (um milhão e 

duzentas mil patacas). 
 
 

Critérios de adjudicação e factores de ponderação: 

Critérios de adjudicação Factores de ponderação 
Experiência do concorrente 45% 

Preço 20% 

Introdução da Empresa e currículo da equipa que encarrega o 

presente projecto 

25% 

Capacidade para acompanhamento e reação às situações do local 

dos eventos 

10% 

  

Os concorrentes deverão apresentar as propostas na Direcção dos Serviços de Turismo, no balcão 

de atendimento, sito em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 

“Hotline”, 12.o andar, durante o horário normal de expediente e até às 13:00 horas do dia 21 de 

Outubro de 2019, devendo as mesmas ser redigidas numa das línguas oficiais da RAEM ou, 

alternativamente, em inglês, prestar a caução provisória de MOP24.000,00 (vinte e quatro mil 

patacas), mediante: 1) depósito em numerário à ordem da Direcção dos Serviços de Turismo no 

http://industry.macaotourism.gov.mo/
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Banco Nacional Ultramarino de Macau, 2) garantia bancária, 3) depósito nesta Direcção dos 

Serviços em numerário, em ordem de caixa ou em cheque, emitidos à ordem da Direcção dos 

Serviços de Turismo, ou 4) por transferência bancária na conta do Fundo do Turismo do Banco 

Nacional Ultramarino de Macau (n.o 8003911119). 

                                      

O acto público do concurso será realizado no Auditório da Direcção dos Serviços de Turismo, sito 

em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício “Hotline”, 14.o andar pelas 

10:00 horas do dia 22 de Outubro de 2019. 

 

Os representantes legais dos concorrentes deverão estar presentes no acto público do concurso para 

efeitos de apresentação de eventuais reclamações e/ou para esclarecimento de eventuais dúvidas dos 

documentos apresentados a concurso, nos termos do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 63/85/M, de 6 de 

Julho. 

 

Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se representar por procurador devendo, 

neste caso, o procurador apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o acto público 

do concurso. 

 

Em caso de encerramento destes Serviços por causa da tempestade ou por motivo de força maior, o 

termo do prazo de entrega das propostas, a data e hora do acto público do concurso serão adiados 

para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, à mesma hora. 

 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Setembro de 2019. 

 

A Directora dos Serviços, 

 

 

 

Maria Helena de Senna Fernandes 

 

 

 


