


澳門特別行政區政府
Governo da Regi訕Administrativa Especial de Macau 

旅遊局
Direc亞o dos Servi�os de Turismo 

Prazo de entrega e piano de trabalhos 30% 

Expe函ncia do concorrente 10% 

0 prazo para a apresenta邙o das propostas termina認17:00 horas do dia 24 de Junho de 2020, 
quarta-feira, as propostas devem ser apresentadas no bale吣de atendimento da Direc9ao dos 
Servi90s de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos d'Assump焯o,n西335-341,Edificio 
"Hotline", 12.0 andar, nao sendo admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento da 
Direc焯o dos Servi90s de Turismo, na data e hora limites para a apresent這o das propostas acima 
mencionadas, por motivos de tu即o ou de for9a maior, a data e a hora limites estabelecidas para a 
apresenta西o das propostas se這o adiadas para a mesma hora do primeiro dia util seguinte. 

Os concorrentes devem apresentar uma cau9ao provis6ria no valor de MOP520.000,00 (quinhentas 
e vinte mil patacas). Caso o concorrente opte pelo dep6sito numerario, em ordem de caixa ou em 
cheque visado entregue a ordem da Direc邙o dos Servi90s de Turismo, caso de ordem de caixa ou 
em cheque visado, te函que entregar a ordem da Direc悼o dos Servi9os de TuriS11]-0, contra recibo 
emitido pela Direc慎o dos Servi90s de Turismo; caso por garantia bancaria, esta deve ser emitida 
por um estabelecimento bane缸io legalmente autorizado a exercer actividade na RAEM . 

0 acto publico de abertura das propostas tera lugar no dia 26 de Junho de 2020 pelas 10:00 horns, 
sexta-feira, na sala de reuniao da Direc悼o dos Servis;os de Turismo, sito em Macau, na Alameda 
Dr. Carlos d'Ass ump悼o,n竺335-341,Edificio "Hotline", 14.0 andar. Em caso de encerramento da 
Direcs;ao dos Servis;os de Turismo, na data e horn para o acto publico do concurso, por motivos de 
tu栩o ou de fors;a maior, ou em caso de adiamento na data e horn limites para a apresentas;ao das 
propostas, por motivos de tu即o ou de fors;a maior, a data e a horn estabelec_idas para o acto publico 
do concurso serao adiados para a mesma horn do primeiro dia util seguinte. 

Os representantes legais dos concorrentes deve這o estar presentes no acto publico de abertura das 
propostas para efeitos de apresenta邙o de eventuais reclama96es e/ou para esclarecimento de 
eventuais duvidas dos documentos apresentados ao concurso, nos termos do artigo 27.0 do 
Decreto-Lei n.0 63/85/M, de 6 de Julho. 

Os representantes legais dos concorrentes poderao fazer-se representar por procurador no acto 
publico de abertura das propostas, devendo, neste caso, o procurador apresentar procura9ao 
notarial conferindo-lhe poderes para o acto publico de abertura das propostas. 

Direc悼o dos Serv的os de Turismo, aos 27 de Maio de 2020. 

A Directora dos Servi90s 
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Maria Helena de Senna Fernandes 

旅遊冏格式六
DST - Modelo 6 

A-4規格印件2018年3月
Fonnato A-4 Imp. Mar. 20 I 8 
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