澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

Concurso Pú blico n.º 0001/IC-DFP/CP/2021
Prestação de Serviços de Segurança para o Instituto Cultural, de Janeiro de
2022 a Dezembro de 2023

Colecção de Perguntas
Pergunta 1: “As certificações de qualidade de serviços (…)”, referidas no número 8.2.4 do
programa do concurso, são documentos que devem ser entregues? Será excluída a
proposta apresentada por não ter essas certificações?
Resposta 1: Caso se verifique esta situação, o concorrente deve declarar que não obteve essas
certificações. Senão, a proposta será excluída por “falta ou irregularidade de algum
dos documentos referidos nos números 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 e 8.2 do programa do
concurso”, nos termos do número 11.1.5 do mesmo.

Pergunta 2: Na declaração (Tipo II) da página 13 do programa do concurso, exige-se que se
preencham algumas informações sobre a certidão de registo comercial, como “sob o
n.º _________, fls.________ do Livro ______________”. No entanto, não sabemos
como preencher esta informação uma vez que não aparece na nossa certidão de
registo comercial e, ao contactarmos a Conservatória dos Registos Comercial e de
Bens Móveis, esta não nos conseguiu fornecer os respectivos dados. Sendo assim,
como é que se resolve o problema? Podemos não apresentar esta informação?
Resposta 2: Se não houver, não precisam de a apresentar.

Pergunta 3: Na tabela de preços unitários, exige-se que se preencham os preços mensais.
Então, para calcular os preços, um mês deve ser de 30 dias ou de 31 dias?
Resposta 3: De acordo com o número 8.2.2 do programa do concurso, devem discriminar-se
por lote a que concorre, os preços mensais e anuais dos locais, os preços subtotais
mensais e anuais do lote e o preço global para os anos 2022 e 2023 do lote, bem
como o preço, por trabalhador, para execução de serviços provisórios de segurança
nos dias normais e feriados obrigatórios; os preços devem ser apresentados em
patacas; caso haja discrepância entre os montantes indicados, prevalecem os preços
mensais.

Pergunta 4: A prestação de serviços neste concurso público inclui 5 lotes. Se o concorrente
apresentar a proposta a 3 lotes com o pagamento da caução provisória através de
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garantia bancária, então é preciso entregar 3 documentos da caução provisória para
os respectivos lotes ou só um único documento que inclui tudo?
Resposta 4: Ambas as opções são aceites.
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