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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso Público n.º 002/IAM/2022

«Feira de Natal do Ano 2022 — Fornecimento de instalações 

recreativas infantis, produção e concepção de decorações do 

local e prestação de serviços de gestão»

Relativamente ao Concurso Público n.º 002/IAM/2022 — 
«Feira de Natal do Ano 2022 — Fornecimento de instalações 
recreativas infantis, produção e concepção de decorações do 
local e prestação de serviços de gestão», publicado no Boletim 
Oficial da RAEM n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2022, de-
vido à situação actual da epidemia causada pelo novo tipo de 
coronavírus, e em articulação com o trabalho do Governo da 
RAEM para a sua prevenção e controlo, a data do termo do 
prazo para a entrega de propostas e a do acto público do con-
curso foram adiadas.

A data original do termo do prazo para entrega de propos-
tas do referido concurso público, prevista para 22 de Junho de 
2022 às 12:00 horas, foi agora adiada para 18 de Julho de 2022 
às 12:00 horas. O acto público do concurso, marcado original-
mente para as 10:00 horas de 23 de Junho de 2022, no Centro 
de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edi-
fício China Plaza, 6.º andar, Macau, foi agora adiado para as 
10:00 horas de 19 de Julho de 2022, no mesmo local.

Para as informações sobre a alteração das datas do térmi-
no do prazo para a entrega de propostas e do acto público 
do concurso, queira aceder à página electrónica do IAM 
(http://www.iam.gov.mo), para o seu descarregamento gratuito. 
Caso os concorrentes interessados descarreguem os referidos 
documentos da página do IAM, têm a responsabilidade de 
consultar, dentro do prazo para a entrega de propostas, as in-
formações acerca de actualizações ou correcções, na página do 
IAM.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 4 de Julho de 

2022.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

印 務 局
Imprensa Oficial


		2022-07-05T11:50:17+0800
	Pou Ieng LEONG




