
 

   

 

Anúncio 
 

 

Faz-se saber que em relação ao Concurso público para os «Serviços de 

segurança e de vigilância das garagens provisórias (paddock) e do auto-silo para 

as Edições 66.
a
 e 67.

a
 do Grande Prémio de Macau», publicado no Boletim 

Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 20 de 

Março de 2019, foi rectificada a versão chinesa dos artigos 4.1 e 5.1 do Anexo 

II – Programa do Concurso do Índice Geral do Processo de Concurso, pela 

entidade que preside ao concurso e juntos ao processo de concurso. 

 

Nos termos do artigo 3.3 do Programa do Concurso, a referida rectificação 

encontra-se disponível para consulta, durante o horário de expediente, na sede do 

Instituto do Desporto, sito na Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, no Edifício 

do Grande Prémio, sito Avenida da Amizade, n.º 207 e na página electrónica do 

Instituto do Desporto (www.sport.gov.mo) para o descarregamento gratuito na 

área de Download. 

 

 

Instituto do Desporto, 3 de Abril de 2019. 

 

O Presidente, Pun Weng Kun 

http://www.sport.gov.mo/


 

“Serviços de segurança e de vigilância das garagens provisórias (paddock) e do 

auto-silo para as Edições 66.
a
 e 67.

a
 do Grande Prémio de Macau” 

 

Rectificação 
 

Tendo-se verificado uma inexactidão na versão chinesa dos artigos 4.1 e 5.1 do Anexo 

II - Programa do Concurso do Índice Geral do Processo de Concurso, publicado no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 20 de 

Março de 2019, procede-se, a seguinte rectificação: 

 

Artigo 4.1 do Anexo II - Programa do Concurso 

Onde se lê: « 投標書應由競投者或其合法代表於 2019 年 4 月 25 日（星

期三）中午十二時前交到體育局總部，不接受以郵寄方式遞交的投標

書。逾期遞交的投標書不被接納。  » 

 

Deve ler-se: « 投標書應由競投者或其合法代表於 2019 年 4 月 24 日（星

期三）中午十二時前交到體育局總部，不接受以郵寄方式遞交的投標

書。逾期遞交的投標書不被接納。  » 

 

Artigo 5.1 do Anexo II - Programa do Concurso 

Onde se lê: « 開標將於 2019 年 4 月 26 日（星期四）上午九時三十分，

在體育局總部會議室舉行。  » 

 

Deve ler-se: « 開標將於 2019 年 4 月 25 日（星期四）上午九時三十分，

在體育局總部會議室舉行。  » 

 

 

Instituto do Desporto, 3 de Abril de 2019. 

O Presidente, Pun Weng Kun 
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