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INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncios

[124/2017]

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para a 
«Prestação de serviços de administração de edifícios para a 
Habitação Económica de Macau — Torre do Edifício Fai Ieng 
(Subcondomínio C)», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 9 de 
Agosto de 2017, e nos termos do n.º 3 do programa do concur-
so, foram prestados esclarecimentos escritos pela entidade que 
realiza o concurso e que os mesmos foram juntos ao processo 
do concurso. 

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta e obtenção na delegação das ilhas do Instituto de 
Habitação (IH), sita na Rua de Zhanjiang, n.os 66-68, Edifício 
do Lago, 1.º andar D, Taipa, durante o horário de expediente, 
encontrando-se também disponíveis na página electrónica do 
IH (http://www.ihm.gov.mo).

[125/2017]

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para a 
«Prestação de serviços de administração de edifícios para a 
Habitação Económica de Macau — Torre do Edifício Cheng 
Tou (Subcondomínio C)», publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 9 de 
Agosto de 2017, e nos termos do n.º 3 do programa do concur-
so, foram prestados esclarecimentos escritos pela entidade que 
realiza o concurso e que os mesmos foram juntos ao processo 
do concurso. 

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta e obtenção na delegação das ilhas do Instituto de 
Habitação (IH), sita na Rua de Zhanjiang, n.os 66-68, Edifício 
do Lago, 1.º andar D, Taipa, durante o horário de expediente, 
encontrando-se também disponíveis na página electrónica do 
IH (http://www.ihm.gov.mo).      

Instituto de Habitação, aos 28 de Agosto de 2017.

A Presidente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

房 屋 局

公 告

[124/2017]

茲特公告，有關刊登於二零一七年八月九日第三十二期《澳

門特別行政區公報》第二組的“為澳門經屋——快盈大廈塔樓

（子部分C）提供樓宇管理服務”的公開招標，招標實體已按照

招標方案第3條的規定作出解答，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答得透過於辦公時間內前往位於氹仔湛江街

66-68號湖畔大廈1樓D房屋局離島辦事處查閱，有關資料亦可

透過房屋局網頁（http://www.ihm.gov.mo）下載。

[125/2017]

茲特公告，有關刊登於二零一七年八月九日第三十二期《澳

門特別行政區公報》第二組的“為澳門經屋——青濤大廈塔樓

（子部分C）提供樓宇管理服務”的公開招標，招標實體已按照

招標方案第3條的規定作出解答，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答得透過於辦公時間內前往位於氹仔湛江街

66-68號湖畔大廈1樓D房屋局離島辦事處查閱，有關資料亦可

透過房屋局網頁（http://www.ihm.gov.mo）下載。

二零一七年八月二十八日於房屋局

代局長 郭惠嫻

（是項刊登費用為 $1,732.00）
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