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Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Outro: sociedade anónima, capitais públicos.

SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critério: valia técnica da proposta — ponderação: 60;
Critério: preço — ponderação: 40.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Percurso Marítimo Praia Formosa, Funchal — Alteração no troço inicial.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

a) Obras:
Execução.
Código NUTS: PT300.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

A empreitada consiste na correcção do traçado existente, na sua parte inicial.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45221113.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.

Anúncio 02/2007.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 21/12/2007.
Hora: 16:00.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 575.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Cheque cruzado passado a favor da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 04/01/2008.
Hora: 16:00.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

PT.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).

O preço do concurso é 250 000 euros.

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Período em dias: 150 (a contar da data de adjudicação).
SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

Data: 07/01/2008.
Hora: 10:00.
Lugar: ver pontos de contacto.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Podem assistir as pessoas interessadas e intervir as devidamente credenciadas.

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

O concorrente a quem for adjudicada a empreitada deverá prestar uma caução no
valor de 5% do preço total do contrato.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre
eles exista qualquer modalidade de associação, desde que todas as empresas
do agrupamento possuam condições legais adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas, nomeadamente que respeitem o disposto no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. No caso de a
adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consorcio externo em regime de responsabilidade solidária ou agrupamento complementar de empresas.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

IV.2) Critérios de adjudicação:
b) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
b1) Os critérios a seguir indicados (por ordem de importância):
Valia técnica da proposta — 60%.
A valia técnica da proposta será pelos seguintes subfactores e respectivo ponderação:
Programa de trabalhos: 30%;
Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra: 30%;
Qualidade dos estudos de concepção: 25%.
Preço — 40%.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 20/11/2007.

20 de Novembro de 2007. — O Presidente Conselho de Administração, Pedro França Ferreira.
2611066157

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Serão admitidos a concurso os concorrentes titulares de alvará, emitido pelo
INCI:
a) 5.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente ao valor da proposta;
b) A 1.ª subcategoria da 4.ª categoria na classe correspondente à parte dos trabalhos a que dizem respeito.
Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos:
Nos termos do n.º 3 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
os documentos definidos nas alíneas a) e f) do n.º 1 do referido artigo, para
efeitos do disposto no artigo 55.º

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DO AMBIENTE,
DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, os documentos definidos nas alíneas g) e j) do n.º 1 do referido
artigo, para os efeitos disposto no artigo 98.º

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve
ANÚNCIO DE CONCURSO

III.2.3) Capacidade técnica:

Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Nos termos do n.º 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
os documentos indicados nas alíneas i) e q) do n.º 1 do referido artigo, para os
efeitos no disposto no artigo 98.º

Obras
Fornecimentos
Serviços
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O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO

¢

SIM

£

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional
do Algarve

À atenção de
Direcção de Serviços do Litoral

Endereço
Rua do Dr. José de Matos, 13

Código postal
8000-503

Localidade/Cidade
Faro

País
Portugal

Telefone

Fax

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

51 dias a contar da sua publicação no Diário da República
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação para 51 dias do prazo de recepção das propostas, a contar da publicação do concurso, da empreitada «Balizamento de Zonas de Risco na Torre da Medronheira», freguesia de Olhos de Água, concelho de Albufeira, ocorrida no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, de 10 de Outubro de 2007.

19 de Novembro de 2007. — O Presidente da CCDR, João Varejão Faria.
2611066147

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Município de Amarante.
Endereço postal:
Alameda de Teixeira de Pascoaes.
Localidade:
Amarante.
Código postal:
4600-011.
País:
Portugal.
À atenção de:
Divisão de Administração Geral/Aprovisionamento.
Telefone:
255420244/255420200.
Correio electrónico:
aprovisionamento@cm-amarante.pt
Fax:
255420201/255420284.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Fornecimento contínuo de combustíveis.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Para os devidos efeitos, informam-se todos os interessados que o aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 14 de Novembro de 2007,
sob o n.º 2611062564, e no JOUE, no dia 7 de Novembro de 2007, sob o
n.º 2007/S 214-260420, e rectificado pelo presente aviso.
Assim, o ponto IV.3.3) é retirado do anúncio do concurso.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 19/11/2007.

19 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Armindo
José da Cunha Abreu.
2611066005

PARTE L
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

citada, durante 10 dias úteis, na bolsa de emprego público (BEP)
a partir da data da publicação do presente aviso.

Aviso n.o 23 276/2007

7 de Novembro de 2007. — A Subdirectora-Geral dos Serviços Prisionais, Julieta Nunes.

Procedimento concursal para provimento de um cargo de direcção
intermédia de 1.o grau e dois cargos de direcção
intermédia de 2.o grau da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
1 — Nos termos do n.o 2 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
faz-se público que, por meu despacho de 20 de Julho de 2007, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 1.o dia de
publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento concursal de selecção para recrutamento de um dirigente intermédio de
1.o grau e dois dirigentes intermédios de 2.o grau, constantes, respectivamente, do quadro a que se refere o artigo 17.o do Decreto-Lei
n.o 125/2007, de 27 de Abril, Portaria n.o 516/2007, de 30 de Abril,
artigo 1.o da Portaria n.o 559/2007, de 30 de Abril, e despacho
n.o 10 505/2007, de 4 de Junho, referentes aos cargos abaixo indicados,
da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, sita na Travessa da Cruz
do Torel, 1, apartado 21207, 1133-001 Lisboa:
Cargo de direcção intermédia de 1.o grau — director de serviços
de Segurança;
Cargos de direcção intermédia de 2.o grau:
Chefe de divisão de Segurança e Acções Especiais;
Chefe de divisão de Tecnologias de Segurança.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil
exigido, da composição do júri e dos métodos de selecção será publi-

MINISTÉRIO DA CULTURA
Aviso (extracto) n.o 23 277/2007
Em cumprimento do preceituado no n.o 2 do artigo 21.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, faz-se público que, por meu despacho
de 15 de Junho de 2007, se encontra aberto procedimento concursal
destinado à selecção para provimento dos cargos de direcção intermédia de 2.o grau, das unidades orgânicas a seguir mencionadas, da
Biblioteca Nacional de Portugal, no prazo de 10 dias úteis contados
a partir da data da publicitação das vagas na bolsa de emprego público
(www.bep.gov.pt) e nos termos e condições nela citados:
Divisão de Agência Bibliográfica Nacional;
Divisão de Colecções do Fundo Geral;
Divisão de Reservados;
Divisão de Sistemas e Aplicações Informáticas;
Divisão de Administração Geral;
Divisão de Preservação e Conservação;
Biblioteca da Ajuda.
3 de Outubro de 2007. — O Director-Geral da Biblioteca Nacional
de Portugal, Jorge Couto.

