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Anúncio n.º 63/2021 de 2 de março de 2021

Associação Turismo dos Açores – Convention and Visitors Bureau

Anúncio a retificar/alterar:

Número, ano e data de publicação do anúncio (*)

Anuncio n.º 56/2021 de 1 de Março de 2021

Número do Jornal Oficial (*)

41

Campos retificados/alterados no anúncio:

 Identificar todos os campos a retificar ou a alterar (*)

Campo 16 – Se o critério for o da proposta mais economicamente mais vantajosa, indicar os fatores e 
eventuais subfactores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação: A adjudicação é 
realizada segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, 
de acordo com o modelo de avaliação das propostas, constantes dos Anexos III, IV, V, VI e VII do 
Programa do Concurso, que seja aplicável ao respetivo lote, em que o fator Ações promoção turística é 
ponderado em 30% e o fator Preço é ponderado em 70%. Em caso de igualdade de pontuação, o 
desempate na avaliação das propostas é efetuado utilizando-se o critério do fator Preço mais baixo, 
seguindo-se-lhe, se se mantiver o empate, a utilização do critério da proposta que tiver sido apresentada 
por pequenas e médias empresas, por ordem crescente da categoria das empresas. Alterar para: Se o 
critério for o da proposta mais economicamente mais vantajosa, indicar os fatores e eventuais 
subfactores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação: A adjudicação é realizada 
segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, de acordo 
com o modelo de avaliação das propostas, constantes dos Anexos III e IV do Programa do Concurso, 
que seja aplicável ao respetivo lote, em que o fator Ações promoção turística é ponderado em 30% e o 
fator Preço é ponderado em 70%. Em caso de igualdade de pontuação, o desempate na avaliação das 
propostas é efetuado utilizando-se o critério do fator Preço mais baixo, seguindo-se-lhe, se se mantiver o 
empate, a utilização do critério da proposta que tiver sido apresentada por pequenas e médias 
empresas, por ordem crescente da categoria das empresas.

Autor da retificação/alteração do anúncio: 

Nome (*) Alexandra Terceira

Cargo ou função (*) Técnica Superior do Departamento de Planeamento e Projetos.

(*) Preenchimento obrigatório.


