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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada, no átrio da Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Eco-
nomia, sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º andar, 
Edifício Banco Luso Internacional, a lista provisória do concur-
so comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior do quadro de pessoal 
desta Direcção dos Serviços, cujo anúncio do aviso de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 15, II Série, de 13 de Abril de 2011, nos 
termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 6 de Maio de 2011.

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Torna-se público que se encontra afixada, no átrio da Divi-
são Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de 
Economia, sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º 
andar (Edifício Banco Luso Internacional), a lista provisória 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro 
de pessoal desta Direcção dos Serviços, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 13 de Abril de 
2011, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova re-
dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro.

A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 57.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 6 de Maio de 2011.

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 881,00)

澳門特別行政區

經 濟 局

公 告

為填補經濟局人員編制內高級技術員職程第一職階首席顧

問高級技術員一缺，經於二零一一年四月十三日第十五期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進

行普通晉升開考通告的公告。現根據十二月二十八日第62/98/

M號法令修訂的十二月二十一日第87/89/M號法令核准之《澳

門公共行政工作人員通則》第五十七條第三款的規定，准考人

臨時名單張貼在南灣羅保博士街一至三號（國際銀行大廈）六

樓經濟局行政暨財政處大堂。

根據上述通則第五十七條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一一年五月六日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $950.00）

為填補經濟局人員編制技術輔導員職程第一職階首席特級

技術輔導員一缺，經於二零一一年四月十三日第十五期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行

普通晉升開考通告的公告。現根據十二月二十八日第62/98/M

號法令修訂的十二月二十一日第87/89/M號法令核准之《澳門

公共行政工作人員通則》第五十七條第三款的規定，准考人臨

時名單張貼在南灣羅保博士街一至三號（國際銀行大廈）六樓

經濟局行政暨財政處大堂。

根據上述通則第五十七條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一一年五月六日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $881.00）

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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學 生 福 利 基 金

公 告

“2011/2012及2012/2013學年向公立學校學生

供應膳食服務”的公開招標

1. 招標實體：學生福利基金

2. 招標方式：公開招標

3. 承投標的：向教育暨青年局屬下公立學校學生供應膳食

服務

4. 服務提供期：由二零一一年九月一日至二零一三年八月

三十一日

5. 投標書有效期：訂為九十天，由公開開標之日起計，允

按招標方案之規定延期。

6. 參觀廚房設備：有意競投者，可於二零一一年五月十三

日上午十時正在澳門青洲收容所街35號北區中葡小學或同日下

午三時正在澳門台山菜園涌邊街巴波沙中葡小學集合參觀有關

設備。

7. 臨時擔保：$372,000.00（澳門幣叁拾柒萬貳仟元正），

以法定銀行擔保或以現金透過大西洋銀行存入學生福利基金賬

戶（賬戶號碼9003857873）。

8. 確定擔保：判給總額的百分之四

9. 底價：不預設底價

10.參加條件：已在澳門商業及動產登記局登記從事飲食業

務一年或以上且有能力駐校烹煮膳食而無須分包之投標人，均

可投標。

11. 交標地點、日期及時間：

交標地點為約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔案暨

文書收發科；交標截止日期及時間為二零一一年五月二十六日

下午五時三十分。

12. 公開開標地點、日期及時間：

公開開標地點為澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年

局會議室；

公開開標日期及時間為二零一一年五月二十七日上午十時

正。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條之規定，投標人

或其合法代表應出席開標儀式，以便對其所提交之標書文件可

能出現之疑問予以澄清。

FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Anúncio

Concurso público para o fornecimento de refeições aos alunos 
das escolas oficiais nos anos lectivos 2011/2012 e 2012/2013

1. Entidade adjudicante: Fundo de Acção Social Escolar.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Objecto do concurso: fornecimento de refeições aos alunos 
das escolas oficiais dependentes da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude (DSEJ).

4. Período de prestação dos serviços: de 1 de Setembro de 
2011 a 31 de Agosto de 2013.

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de noventa dias, a contar da data do acto público do 
concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do 
concurso.

6. Visita da cozinha (e os seus equipamentos): os concorrentes 
interessados poderão visitar as cozinhas no dia 13 de Maio de 
2011, às dez horas, na Rua do Asilo, Bairro da Ilha Verde, n.º 35 
da Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte ou às três 
horas do mesmo dia na Rua Marginal do Canal das Hortas da 
Escola Primária Luso-Chinesa de Tamagnini Barbosa.

7. Caução provisória: a caução provisória é de $ 372 000,00 
(trezentas e setenta e duas mil patacas), e pode ser prestada por 
garantia bancária legal ou por depósito em numerário através 
da conta do Fundo de Acção Social Escolar, no Banco Nacional 
Ultramarino (n.º 9003857873).

8. Caução definitiva: 4% do montante da adjudicação. 

9. Preço base: não há.

10. Condições de admissão: podem candidatar-se ao presente 
concurso de fornecimento de refeições, os concorrentes já regis-
tados na Conservatória do Registo Comercial e de Bens Móveis, 
há mais de um ano, e que possuam capacidade para confeccio-
nar, na escola, as refeições pretendidas sem recurso a outros 
fornecedores do mesmo tipo de serviço.

11. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: 

Local: Secção de Arquivo e Expediente Geral da DSEJ, Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar;

Dia e hora limite: dia  26 de Maio de 2011 até às 17,30 horas. 

12. Local, dia e hora do acto público:

Local: Edifício-Sede da DSEJ, Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, sala de reuniões;

Dia e hora: dia 27 de Maio de 2011 pelas 10,00 horas.

Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes ou os seus re-
presentantes devem estar presentes no acto público de abertura 
das propostas para esclarecer as dúvidas que, eventualmente, 
surjam relativas aos documentos constantes das suas propostas.
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13. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

地點為約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔案暨文書

收發科；

日期由有關公告刊登日期起至公開開標日期及時限止之辦

公時間內。

14. 評標標準及其所佔比分：

——膳食的價格 40%

——投標人提供的人員安排、管理、運作流程及膳食費用

的支付方式 30%

——公司餐廳管理及人員資歷 30%

15. 附加說明文件：自本公告公佈之日起至公開招標截標之

時限為止，投標人應前往約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年

局查詢有否附加說明文件。

二零一一年五月六日於學生福利基金

行政管理委員會主席 梁勵（局長）

（是項刊登費用為 $3,256.00）

澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

公 告

澳門特別行政區透過澳門格蘭披治大賽車委員會公佈，根

據社會文化司司長於二零一一年四月二十二日作出的批示，現

就“第58屆澳門格蘭披治大賽車提供飛機票的服務”的判給作

公開招標。

1. 是項服務提供的招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員

會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 服務目的：為第58屆澳門格蘭披治大賽車提供飛機票的

服務。

4. 執行期限：遵照承投規則內所列明的期限。 

5. 標書的有效期：標書的有效期為90日，由公開開標儀式

結束後起計。

6. 臨時保證金：澳門幣拾萬元（$100,000.00），可以以現

金或支票交付旅遊局行政暨財政處旅遊基金輔助組，或以支付

13. Local, dia e hora para obtenção da cópia e consulta do 
processo:

A consulta pode ser feita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, na Secção de Arquivo e Expediente Geral da DSEJ.

O período de consulta decorre desde a publicação do anúncio 
até ao dia e hora do acto público do concurso (dentro das horas 
de expediente).

14. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação: 

— Preço das refeições — 40%;

— Os concorrentes para fornecer os recursos humanos, ges-
tão, processo de operação e pagamento e refeições — 30%;

— Gestão da cozinha da empresa e qualificação do pessoal — 
30%.

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes devem comparecer na sede da DSEJ, na 
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, a partir da publicação 
do presente anúncio até à data limite da entrega das propostas 
do concurso público, para tomar conhecimento de eventuais es-
clarecimentos adicionais.

Fundo de Acção Social Escolar, aos 6 de Maio de 2011.

A Presidente  do Conselho Administrativo do Fundo de Ac-
ção Social Escolar, Leong Lai, directora.

(Custo desta publicação $ 3 256,00)

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

Anúncios

A Região Administrativa Especial de Macau, através da 
Comissão do Grande Prémio de Macau, faz público que, de 
acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Abril de 2011, se encontra 
aberto o concurso público para a adjudicação do «Serviço de 
fornecimento de passagens aéreas para o 58.º Grande Prémio 
de Macau».

1. Entidade que põe a prestação de serviços a concurso: Co-
missão do Grande Prémio de Macau.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Objecto dos serviços: fornecimento de passagens aéreas 
para o 58.º Grande Prémio de Macau.

4. Prazo de execução: obedecer às datas constantes no cader-
no de encargos.

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso.

6. Caução provisória: $ 100 000,00 (cem mil patacas), podendo 
ser prestada por depósito de numerário ou cheque a entregar 
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“澳門格蘭披治大賽車委員會”及註明用途的銀行擔保方式提

交。

7. 確定保證金：判給總價的百分之五（5%）。

8. 底價：不設底價。

9. 交標地點、日期及時間：在二零一一年六月九日下午五

時三十分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車

大樓1樓澳門格蘭披治大賽車委員會。

10. 講解會：有意者可於二零一一年五月十八日下午三時，

出席位於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓澳

門格蘭披治大賽車委員會104室舉辦之講解會。

11. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

日期及時間：二零一一年六月十日下午三時。

開標時，投標人或其代表應出席，以便根據經七月六日第

63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋標書文件內可能出現

之疑問。

投標人的合法代表可由被授權人代表出席公開開標的儀

式，此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標儀式的授權

書。

12. 投標書的評核標準及其所佔的比重：

a）價格——90%；

b）執行服務的計劃，其細部評分方式如下——10%；

i. 服務計劃的詳細度5%；

ii. 突發事件的後備方案5%。

計算之方式根據招標方案內第10條之說明。

13. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦

公時間內。

價格：澳門幣伍佰元（$500.00）。

二零一一年五月五日於澳門格蘭披治大賽車委員會

協調員 安棟樑

（是項刊登費用為 $3,158.00）

no Sector de Apoio ao Fundo de Turismo da Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Turismo ou por 
garantia bancária à ordem da Comissão do Grande Prémio de 
Macau, onde deve ser especificado o fim a que se destina.

7. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

8. Preço base: não há.

9. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Comis-
são do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da 
Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, até às 
17,30 horas do dia 9 de Junho de 2011.

10. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lu-
gar às 15,00 horas, do dia 18 de Maio de 2011, na Comissão do 
Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da 
Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, sala 
104.

11. Local, dia e hora do acto público do concurso: 

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Ma-
cau, na Avenida da Amizade n.º 207, Edifício do Grande Pré-
mio, 1.º andar;

Dia e hora: 10 de Junho de 2011, pelas 15,00 horas.

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura das propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Ju-
lho, e para esclarecimento de eventuais dúvidas dos documentos 
apresentados a concurso.

Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se 
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador 
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o 
acto público do concurso.

12. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

a) Preço — 90%; 

b) Plano de realização dos serviços 10%, avaliado de acordo 
com os seguintes subcritérios:

i. Nível de detalhe do plano — 5%; e

ii. Plano de resolução de incidentes — 5%.

Os modos de cálculo estão descritos no artigo 10.º do progra-
ma do concurso.

13. Local, dias, horário e preço para a obtenção da cópia e 
exame do processo do concurso: 

Local:  Comissão do Grande Prémio de Macau, sita na Av. da 
Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;

Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do res-
pectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso e 
durante o horário normal de expediente;

Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas).

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 5 de Maio de 
2011.

O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 3 158,00)
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澳門特別行政區政府透過澳門格蘭披治大賽車委員會公開

宣佈，根據社會文化司司長於二零一一年四月二十七日作出的

批示，現就以總額承投制度的工程“第3號工程——改善澳門

賽車跑道部分路面工程——第五十八屆澳門格蘭披治大賽車”

的判給作公開招標。

1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：東望洋賽車跑道。

4. 承投工程目的：使用刮路機刮除舊瀝青路面及重整澳門

賽車跑道部分破壞的瀝青路面，包括友誼大馬路、加思欄馬

路、海邊馬路及馬交石炮台馬路，且包括供應及重新鋪瀝青。

5. 最長施工期：遵照承投規則內所列明的期限。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90日，由公開開標儀式

結束後起計。

7. 承投類型：以總額承投。

8. 臨時保證金：澳門幣壹拾貳萬元正（$120,000.00），可

以以現金或支票交付旅遊局行政暨財政處旅遊基金輔助組或以

支付“澳門格蘭披治大賽車委員會”及註明用途的銀行擔保或

保險擔保方式提交。

9. 確定保證金：判給總價百分之五。

10. 底價：不設底價。

11. 接納條件：投標人必須具有土地工務運輸局的施工註冊

登記。

12. 交標地點、日期及時間：直至二零一一年六月二十日下

午五時三十分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治

賽車大樓1樓澳門格蘭披治大賽車委員會。

13. 講解會：有意者可於二零一一年五月十八日上午十時

三十分，於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓

澳門格蘭披治大賽車委員會104室舉辦之講解會。

14. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

日期及時間：二零一一年六月二十一日下午三時。

 Região Administrativa Especial de Macau, através da Co-
missão do Grande Prémio de Macau, faz público que, de acordo 
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 27 de Abril de 2011, se encontra aberto 
o concurso público para adjudicação da empreitada por preço 
global denominada «Obra N.º 3 — Beneficiação parcial do re-
vestimento superficial do Circuito do Grande Prémio para o 
58.º Grande Prémio de Macau».

1. Entidade que põe a obra a concurso: Comissão do Grande 
Prémio de Macau.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Circuito da Guia.

4. Objecto da empreitada: levantamento de pavimento em 
betão betuminoso com «máquina de raspagem» e beneficiação 
parcial do revestimento superficial do circuito do Grande Pré-
mio de Macau nos troços que se encontram mais deteriorados, 
nomeadamente na Avenida da Amizade, Estrada de S. Francis-
co, Estrada de Cacilhas e Estrada de D. Maria II, incluindo o 
fornecimento e colocação de betão betuminoso no pavimento. 

5. Prazo de execução: obedecer às datas limite constantes do 
caderno de encargos.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso. 

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.

8. Caução provisória: $ 120 000,00 (cento e vinte mil patacas), 
podendo ser prestada por depósito de numerário ou cheque a 
entregar no Sector de Apoio ao Fundo de Turismo da Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Turis-
mo ou por garantia bancária ou seguro-caução, à ordem da Co-
missão do Grande Prémio de Macau devendo ser especificado o 
fim a que se destina.

9. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes para execução de obras.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Comis-
são do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da 
Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, até às 
17,30 horas do dia 20 de Junho de 2011.

13. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lu-
gar às 10,30 horas, do dia 18 de Maio de 2011, na Comissão do 
Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Ami-
zade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, sala 104.

14. Local, dia e hora do acto público do concurso: 

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Ma-
cau, na Avenida da Amizade n.º 207, Edifício do Grande Pré-
mio, 1.º andar;

Dia e hora: 21 de Junho de 2011, pelas 15,00 horas.



5300 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 19 期 —— 2011 年 5 月 11 日

開標時，投標人或其代表應出席，以便根據經十一月八日

第74/99M號法令第八十條的規定，解釋標書文件內可能出現之

疑問。

投標人的合法代表可由受權人代表出席公開開標的儀式，

此受權人應出示經公證授權賦予其出席開標儀式的授權書。

15. 投標書的評核標準及其所佔的比重：

a）價格65%；

b）工期10%；

c）施工計劃5%：

i. 詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序2%；

ii. 人力資源及機械設備的合適性3%；

d）同類型之施工經驗10%：

i. 具備執行相同或更大規模的且質量被接納的公共工程經

驗5%；

ii. 同類型工程的履歷5%；

e）使用於本工程上的設備和材料10%。

計算之方式根據招標方案內第10條之說明。

16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦

公時間內。

價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）。

二零一一年五月五日於澳門格蘭披治大賽車委員會

協調員 安棟樑

（是項刊登費用為 $3,872.00）

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar 
presentes no acto público de abertura das propostas para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 
de Novembro, e para esclarecimento de eventuais dúvidas dos 
documentos apresentados a concurso.

Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se 
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador 
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o 
acto público do concurso.

15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

a) Preço: 65%; 

b) Prazo de execução: 10%; 

c) Plano de trabalhos: 5%:

i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho crítico 
das tarefas: 2%;

ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos: 3%.

d) Experiência em obras semelhantes: 10%:

i. Obras executadas de igual ou superior dimensão, com com-
provativo de recepção de qualidade pelos donos de obras públi-
cas: 5%;

ii. Currículo de obras desta natureza: 5%.

e) Equipamentos e materiais a utilizar na obra: 10%.

O modo de cálculo está descrito no artigo 10.º do programa 
do concurso.

16. Local, dias, horário e preço para a obtenção da cópia e 
exame do processo do concurso: 

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita na Av. da 
Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;

Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do res-
pectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso e 
durante o horário normal de expediente;

Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas). 

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 5 de Maio de 
2011.

O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 3 872,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 價 銀  $9.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 9,00


	bo-ii-19-sup-2011
	avisosoficiais-19-2011

