Número 48

第 48 期

II

第 二 組

SÉRIE
由第一組及第二組組成

do Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau, constituído pelas séries I e II

二零一五年十二月二日，星期三

Quarta-feira, 2 de Dezembro de 2015

澳門特別行政區公報

澳門特別行政區公報
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU
第二副刊

2.º SUPLEMENTO

目 錄

SUMÁRIO

澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Avisos e anúncios oficiais

政府機關通告及公告

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego:

交通事務局佈告：
公告一則，關於延遲「經營的士客運業務特別准
照公開競投」提交標書的期限。 ....................... 24138

Anúncio referente ao prolongamento do prazo limite para
a entrega das propostas do «Concurso público para a
concessão de licença especial para a exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis». ............

印務局，澳門官印局街。電話：2857 3822 r 傳真：2859 6802 r 電子郵件：info@io.gov.mo
Imprensa Oficial, Rua da Imprensa Nacional — Macau. Tel.: 2857 3822 r Fax: 2859 6802 r E-mail: info@io.gov.mo

網址Website : http://www.io.gov.mo

24138

澳門特別行政區公報——第二組——第二副刊

24138

第 48 期 —— 2015 年 12月 2 日

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

澳門特別行政區

政府機關通告及公告

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS
DE TRÁFEGO

交 通 事 務 局
公 告

Anúncio
茲特公告，有關公佈於二零一五年十月十四日第四十一期
《澳門特別行政區公報》第二組的「經營的士客運業務特別准照
公開競投」，其競投案卷已作出修訂，而提交投標書期限延遲至
二零一六年一月十二日下午五時正；開標日期則改為二零一六年
一月十三日上午十時，於澳門馬交石炮台馬路33號五樓交通事務
局會議室舉行。

上述修訂得透過於辦公時間內前往位於澳門馬交石炮台馬
路33號交通事務局六樓，交通事務局公共關係處查閱。

因應上述安排，在本公告刊登日或之前已提交投標書者，其
已提交的投標書仍然有效，但得透過提供投標書收條正本以取
回投標書並重新提交。

Faz-se saber que em relação ao «Concurso público para a
concessão de licença especial para a exploração da indústria
de transportes de passageiros em táxis», publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 41, II
Série, de 14 de Outubro de 2015, foram introduzidas alterações
no processo do concurso, o prazo limite para a entrega das propostas vai prolongar-se até 12 de Janeiro de 2016, pelas 17,00
horas; a data de abertura das propostas foi alterada para o dia
13 de Janeiro de 2016, pelas 10,00 horas, na sala de reuniões da
DSAT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 5.º andar, Macau.
As alterações acima referidas encontram-se disponíveis para
consulta, nas horas de expediente, na Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego,
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.
Face à disposição acima referida, as propostas já apresentadas, na data de publicação do presente anúncio, ou antes, continuam a ser consideradas válidas, podendo retirar a mesma e
apresentar uma nova, mediante a apresentação do original do
recibo comprovativo da entrega da proposta.

二零一五年十二月一日於交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, 1 de Dezembro de 2015
局長

林衍新
O Director dos Serviços, Lam Hin San.
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