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Secção I 

Disposições Gerais 

ARTIGO 1.º 

OBJETCi E MODALIDADE DO CONCURSO 

1. O concurso tem por objeto a adjudicação do arrendamento rural, para fins única e exclusivamente 

de pastoreio com gado bovino autóctone, com a necessária entrega para exploração de terreno com 

a área de 52. 220m' (cinquenta e dois mil duzentos e vinte metros quadrados), conforme planta de 

localização do terreno em anex.o, que inclui: 

i) O terreno sito na freguesia de São Pedro de Arcos, concelho de Ponte de Lim a, descrito no 

Registo Predial sob os números 51747 e 51748 e inscrito na respetiva matriz predial 

rústica sob o artigo 57; 

ii) 5/6 do terreno sito na freguesia de São Pedro de Arcos, conce lho de Ponte de Lima, descrito 

no Registo Predial sob o número 01411/20010524 e inscrito na respetiva matriz predial 

rústica sob o artigo 58; 

iii) O terreno sito na freguesia de São Pedro de Arcos, concelho de Ponte de Lima, descrito no 

Registo Predial sob o número 01540/20030708 e inscrito na respetiva matriz predial 

rústica sob o artigo 60; 

iv) O te rreno sito na freguesia de São Pedro de Arcos, conce lho de Ponte de Lima, descrito no 

Registo Predial sob o número 01541/20030708 e inscrito na respetiva matriz predial 

rústica sob o artigo 62; e 

v) O terreno sito na freguesia de Bertiandos, conce lho de Ponte de Lima, descrito no Registo 

Predial sob o número 15420 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 

618. 

2. O concurso é público, podendo apresentar proposta todas as entidades que se encontrem nas 

cond ições gerais estabelecidas por lei. 

3. O va lor base indi ca tivo de renda anual pa ra efeitos do concurso é de 522,00€ (quinhentos e vinte e 

dois euros). 
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ARTIGO 2. º 

ENTIDADE PÚBLICA CONTRATANTE 

A ent idade públ ica contratante é o Mun icípio de Ponte de Lima, sito na Praça da República, 4990-620 

Ponte de Lima, com o telefone n.º 258 900 400, Fax n.º 258 900 410, endereço de corre io eletrónico: 

geral@cm-pontedel ima.pte sít io na Intern et http://www.cm-pontede lima.pt . 

ARTIGO 3.º 

CONCORRENTES 

1. Podem concorrer pessoas singulares, co letivas ou eq uiparadas, ind ividualmente ou que declarem a 

intenção de se constituírem juridica mente numa única entidade ou em consórcio extern o, em regime 

de disponibilidade so lidária, no caso de lhes ser adjud icado o presente concurso. 

2. As ent idades concorrentes têm de esta r reconhecidas como ent idades de com petê ncia, 

so lvibilidade e idone idade, que cumpram as seguintes condições: 

a) Não serem devedores de impostos ao Estado português; 

b) Não serem devedores de cont ribu ições à Segurança Socia l, devidamente comprovada por 

ce rt idão em it ida pelo Insti tuto de Segura nça Socia l, I.P.; 

c) Não serem devedores ao Municíp io de Ponte de Lima; 

d) Possuírem certi ficação num dos segu intes modos de produção: Modo de Prod ução 

Integrada; Modo de Proteção Integrada ou Modo de Produção Biológica; 

e) Pertençam a um agrupamento ou orga nização de prod uto res pecuários (OPP). 

3. Durante a fase de elaboração das propostas, os interessados poderão visitar o espaço objeto do 

concurso. 

4. As visitas devem ser requerid as ao júri do concurso, durante o primeiro te rço do prazo para 

apresentação de propostas, devendo rea liza r-se até ao fi na l do segundo te rço "do mesmo pra zo. 
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ARTIGO 42 

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. As propostas serão ana lisadas e esca lonadas tendo em consideração a experiência profissional (EP) 

dos concorrentes e o preço (PR) . 

2. A EP será analisada de acordo com a experi ência ao níve l da produção de gado bovino de raças 

autóctones e da gestão de pastagens, sendo que: 

a) 25% do valor de EP, quantificado de 1 a 10 va lores, no que toca à experiência profissional do 

concorrente na produção de gado bovino autóctone (EPP1), será atribuído da seguinte form a: 

Até 2 anos de experiência ---------------------------------------------------------------------------------1 va lor 

De 2 a 4 anos de experiência --------------------------------------------------------------------------3 va lores 

De 4 a 6 anos de experiência --------------------------------------------------------------------------5 valores 

De 6 a 8 anos de experiência --------------------------------------------------------------------------7 va lores 

Ma is de 8 a nos de expe riência ----------------------------------------------------------------------10 va lares 

b) 25% do valor de EP, quantificado de 1 a 10 va lores, no que respe ita à experiência profissional 

do concorrente na produção de gado bovino autóctone (EPP2), será atribuído da seguinte form a: 

Efetivo de 1 a 5 animais reprodutores inscritos no livro genea lógico da raça ---------------1 va lor 

Efetivo de 6 a 10 animais reprodutores inscritos no livro genea lógico da ra ça -----------3 va lores 

Efetivo de 11 a 25 animais reprodutores inscritos no liv ro genealógico da raça ---------5 va lores 

Efetivo de 26 a 60 animais reprod utores inscritos no livro genealógico da raça ---------7 va lores 

Efetivo mais de 61 animais reprodutores inscritos no livro genea lógico da raça -------10 valores 

c) 25% do valor de EP, quantifica do de 1 a 10 valores, no que respe ita à experiência profissional 

do concorrente na gestão de pastagens permanentes (EPG1), será atribuído da seguinte forma: 

Até 2 anos de experiência ---------------------------------------------------------------------------------1 va lar 

De 2 a 4 anos de experiência --------------------------------------------------------------------------3 va lores 

De 4 a 6 anos de experiência --------------------------------------------------------------------------5 va lores 

De 6 a 8 anos de experiência --------------------------------------------------------------------------7 va lores 

Ma is de 8 a nos de experiência ----------------------------------------------------------------------10 va lores 
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d) 25% do valor de EP, quantificado de 1 a 10 va lores, no que respeita à experiência profissional 

do concorrente na gestão de pastagens permanentes (EPG2), será atribuído da segu inte forma : 

Até lha de área de pastagem perm anente na exploração ---------------------------------------1 va lor 

De 1 a 5ha de área de pastagem permanente na exploração -------------------------------- 3 valores 

De 5 a 10ha de área de pastagem permanente na exploração -------------------------------5 valores 

De 10 a 15ha de área de pastagem permanente na explo ração -----------------------------7 valores 

Mais de 20ha de área de pastagem permanente na exploração ---------------------------10 va lores 

3. O va lor de (EP) é obtido de acordo com a segu inte fó rmula : 

EP=0,25xEPP1+0,25xEPPZ+0,25xEPG1+0,25xEPG2 

4. O va lor de (PR) é obt ido de acordo com a seguinte fórmula: 

PR=(Valor da Proposta em AnálisejValor da Proposta de Maior Preço) xl0 

5. Atendendo à informação exposta nos números anteriores, as propostas serão valorizadas de "1 a 

10" e ordenadas de acordo com o resu ltado da Classificação Fínal (CF) que é obtida pe la seguinte 

fórmu la: CF=O,85xEP+O,15xPR 

6. A experiência profissiona l do concorrente, no âmbito do disposto nas alíneas a) e b) do ponto 2, 

será ve rificada, respetivamente, pela ant iguidade da marca de exploração (SN IRB) e pelas 

declarações das associações de criadores das raças autóctones (com menos de um ano) . 

7. A experiência profissional do concorrente, no âmbito do disposto nas alíneas c) e d) do ponto 2, 

pelo Anexo "Detalhe da utilização das parcelas da exploração" do Pedido Único (mais antigo) e pela 

área de "Superf ície de Prados Permanentes" declarados no Pedido Único 2019. 

Secção II 

Propostas 

ARTIGO 5.2 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. Os interessados poderão fo rmular a sua proposta a concurso, nas datas e locais indicados no 

ed ital de publicitação deste concurso. 

2. As propostas e os documentos que as acompanham, podem ser entregues pelos concorrentes ou 

seus representantes, diretamente durante o período normal de atendimento ao público no GAM -

Gabinete de Atendimento ao Munícipe do Municíp io de Ponte de Lima - Praça da República, 4990-

620 Ponte de Lima, ou remetidas pelo co rreio sob registo e com aviso de receção. 

3. O período normal de atendimento ao público no Gabinete de Atendimento ao Munícipe é das 9:00 

h às 12:00 h e das 14:00 h às 16:00 h. 

Tel 2S8 900 400· Fa x 258 900 410 · Praça da RepUblico· 4990-062 Ponte de Uma · geral@cmpontedelima.pt·www. 



~~~ MUNicíPIO PONTE E) t!A 
TI:""'" II ICA DA HUMAN IDAO E 

4. Se o envio da proposta se efetuar pelo correio, o concorrente será o único responsável pelos 

atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese da 

entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das propostas. 

ARTIGO 6.Q 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

1. A entidade que preside ao concurso é a Câmara Municipal de Ponte de Lima, a quem deverão se r 

apresentadas por escrito, dentro do primeiro terço do prazo fixado para apresentação de propostas, 

as reclamações e pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas surgidas na interp retação das 

peças do processo de concurso. 

2. Os esclarecimentos a que se refere o número anterio r se rão prestados por escrito, até ao fim do 

segundo terço do prazo fixado para apresentação das propostas. 

3. A adjudicação é da competência da Câmara Municipal, mediante proposta da Comissão: 

4. A Comissão será constituída por: 

- Vi ce - Presidente, Eng.' Mecia Martins; 

- Chefe da DAF, Dr.ª So fia Ve lho; 

- Chefe da URNR, Eng.Q Gonçalo Rodrigues. 

5. Sem prejuízo de, e por questões logísticas ou de funcionalidade, poder ser prestado apo io por 

quaisquer outros funcionários municipais ou de, em caso de falta ou impedimento de qua lq uer dos 

membros efetivos, o Presidente da Câmara Municipal designar substituto. 

ARTIGO 7.Q 

DOCUMENTOS QUE INSTRUEM AS PROPOSTAS 

1. A proposta a elaborar de acordo com modelo anexo (Modelo I), será inst ru íd a com os seguintes 

documentos: 

a) Identi ficação do concorrente, mencionando o seu nome, número de contri buinte, número do 

bilhete de identidade ou de pessoa co letiva, estado civil, domicílio, ou, no caso de pessoa 

coletiva, cópia da respetiva matrícula na Conservatória do Registo Comercial. 

b) Declaração emit ida conforme modelo constante do anexo I. 

c) No caso de pessoa co letiva, documentos de prestação de contas dos últimos três exercícios 

findos ou dos exercícios findos desde a sua constituição, caso tenha ocorrido há menos de 

três anos; 

d) No caso de pessoas singu lares, declarações do IRS dos últimos três anos; 
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e) No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compõe deve 

apresentar os documentos referidos nas alíneas anteriores. 

f) Certidão permanente ou autorização para consu lta da mesma no sít io 

www.porta ldaempresa.pt. tratando-se de pessoa co letiva; 

g) E ainda os documentos referidos no ponto 2 do artigo 3.º do presente Programa de 

Concurso. 

h) Va lor da renda anua l que oferece; 

i) Curriculum Vitae; 

j) - Documento comprovativo dos CAE's; 

k) Cópia do comprovativo da inscrição numa orga nização de produtores pecuários (O PP); 

I) Cópia do comprovativo da Certificação do Modo de Produção; 

m) Cópia do comprovativo da data de in ício da exploração (SNIRA); 

n) Cópia da declaração dos animais inscritos na raça pela associação de criadores; 

o) Cópia da candidatu ra mais antiga (PU) onde estejam detalhadas as superfícies "Pastagens 

Permanentesll 

p) Cópia do Resumo do Pedido Ún ico 2019 das superfícies declaradas como Prados 

Permanentes, ou na ausência desta, outros documentos que comprovem os critérios do 

Art igo 4. º 

q) Outros elementos que o candidato considere relevantes para apreciação da sua proposta. 

2. Só será motivo de exclusão a falta de entrega de documentos que co loq ue em ca usa a igualdade 

dos concorrentes na avaliação das suas propostas, sendo atribuído o valor mais baixo sempre que 

não exista prova documenta l. 

ARTIGO 8.2 

MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. A proposta e os documentos que a acompanham devem ser redigidos em língua portuguesa ou, 

no caso de não o serem, se rão acompanhados da tradução devidamente autorizada e em relação à 

qual o concorrente decla ra ace itar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais. 

Não poderá conte r palavras riscadas, emendas, rasuras ou entrelinhas, a não ser com a respetiva 

ressa lva . 

2. A proposta se rá encerrada em sobrescrito opaco e fechado, em cujo rosto se escreverá as 

palavras "Proposta para concurso público de arrendamento rural" e o nome ou a denominação socia l 
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do concorrente e o seu endereço, o qual conterá dois invólucros fechados: um destinado aos 

documentos e outro destinado à proposta propriamente dita. 

3. Num dos invó lucros, em cujo rosto deverá estar inscrita a palavra "Documentos" deverão ser 

incluídos os documentos de habilitação a que se refere o art.2 62 do presente programa do concurso. 

4. No outro invólucro, em cujo rosto deverá estar inscrita a palavra "Proposta", deverão ser incluídos 

os documentos relativos à proposta. 

Secção III 

Ato público do concurso 

ARTIGO 9.2 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 

1. A abertura das propostas, te rá lugar no Edifício dos Paços do Município - Sa lão Nobre e realizar

se-á pelas 10 horas do 32 dia útil que se seguir ao expira r do prazo para entrega das propostas. 

2. À sessão do ato público pode assistir qualquer interessado, mas nele apenas podem intervir os 

concorrentes e os seus representantes, estes últimos devidamente credenciados. 

São excluídos os concorrentes: 

ARTIGO 10.2 

EXCLUSÃO DE CONCORRENTES 

a) Cujas propostas não sejam recebidas no prazo fi xado; 

b) Os que não reúna m os cri térios previstos no artigo 3. 2 . 

ARTIGO 11.2 

EXCLUSÃO DAS PROPOSTAS 

São excluídas as propostas que não contenham os elementos exigidos no artigo 72 e 82 . 

ARTIGO 12.2 

REGRAS GERAIS DO ATO PÚBLICO 

Serão admitidos ao ato público pessoas singulares ou co letivas, devidamente representadas. 
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Secção IV 

Apreciação e Adjudicação 

ARTIGO 13.º 

ADJUDICAÇÃO 

1. Com base em deliberação fundamentada, pelo júri, a adjudicação será atribuída ao concorrente cuja 

proposta fique classificada em primeiro lugar, de acordo com aplicação do critério de qualificação das 

propostas a que alude o artigo 4.º. 

2. A Câmara Municipal de Ponte de Lima reserva-se o direito de não adjudicar o arrendamento rural ao 

proponente que apresentou a proposta que ficou melhor classificada, desde que tenha razões 

fundamentadas que possam comprometer a mesma. 

3. Se entre as propostas, houver duas ou mais propostas de igual valor proceder-se-á à Hasta Pública 

entre os concorrentes com propostas de igual valor. 

4. A Hasta Pública referida no número anterior realizar-se-á: 

a) No próprio dia, se os concorrentes com proposta de igual valor estiverem presentes; 

b) Em dia a designar pelo júri. 

ARTIGO 14.º 

HASTA PÚBLICA 

1. As propostas são efetuadas por licitação verbal, aberta que seja a praça. 

2. O primeiro lanço deve corresponder ao valor base da proposta referida no n.º 4 do artigo 1, não 

podendo os lanços subsequentes ser de valor inferior a 10,OO€ (dez euros). 

3. O interessado deve declarar a qualidade em que licita, nomeadamente, em nome próprio ou em 

representação, ou ainda como mandatário, gestor de negócios ou representante de outrem, 

apresentando para o efeito documento comprovativo dessa qualidade. 

4. A licitação termina quando o Presidente do Júri tiver anunciado por três vezes o lanço mais elevado 

e este não for coberto. 

5. Terminada a licitação elabora -se ata do ato, que deve ser assinada pelos membros da comissão e 

pelo adjudicatário provisório, se estiver presente. 

6. Não havendo licitação considera -se o ato público deserto. 
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ARTIGO 15.º 

NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 

1. Nos cinco dias posteriores à respetiva decisão, todos os concorrentes são notif icados do ato de 

adjudicação. 

2. No mesmo prazo devem ser solicitados ao adjudicatário os documentos necessários à outorga do 

contrato. 

ARTIGO 16.º 

ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 

1. A adjudicação considera-se sem efeito quando, por facto que lhe seja imputáve l o adjudicatário: 

a) Não entregue a documentação que lhe é exigida; 

b) Não compareça no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, sem ra zã o que o 

justifique. 

2. Nos casos previstos no número anterior, a adjud icação pode ser fe ita ao concorrente classificado em 

segundo luga r. 

ARTIGO 17.º 

CAUSAS DA NÃO ADJUDICAÇÃO 

1. A Câmara Municipa l de Ponte de lima reserva-se o direito de não adjudicar o arrendamento rura l da 

parcela de terreno, devendo para o efeito fundamentar a decisão. 

2. Caso se verifique a não adjudicação os concorrentes serão notificados da 

decisão e dos fundamentos que a justifiquem. 

3. A Câmara Municipal é soberana nas suas decisões e delas não cabe o direito de recurso. 

Secção V 

Contrato 

ARTIGO 18.º 

ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

1. A minuta do contrato é enviada, para ace itação, ao adjudicatário. 

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatá rio quando haja aceitação expressa ou quando não 

haja reclamação nos cinco dias subsequentes à respetiva notificação. 
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ARTIGO 19.º 

RECLAMAÇÕES CONTRA A MINUTA 

1. São admissíveis reclamações contra a minuta quando dela constem obrigações não contidas na proposta 

ou nos documentos que servem de base ao concurso. 

2. Em caso de reclamação, a entidade que aprova a minuta comunica ao adjudicatário, no prazo de 10 dias, o 

que houver decidido sobre a mesma, entendendo-se que a defere se nada disser no referido prazo. 

ARTIGO 20.º 

CElEBRAÇÃO DO CONTRATO ESCRITO 

1. O contrato deve ser celebrado no prazo de 30 dias a contar da aceitação da minuta ou, consoante o caso, do 

conhecimento da decisão sobre a reclamação contra aquela ou do termo do prazo fixado para o respetivo 

deferimento tácito. 

2. A entidade pública contratante comunica ao adjudicatário, com a antecedência mínima de cinco dias, a data, 

hora e local em que se celebra o contrato. 

3. Se a entidade pública contratante não celebrar o contrato no prazo fixado, pode o adjudicatário desvincular

se da proposta. 

Secção VI 

Declarações 

ARTIGO 21.º 

FALSIDADE DE DOCUMENTOS E DE DECLARAÇÕES 

Sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento penal, a 

falsificação de documentos ou a prestação cu lposa de falsas declarações determina, consoante o 

caso, a respetiva exclusão ou a inva lidade da adjudicação e dos atos subsequehtes. 

Ponte de Lima, 13 de julho de 2020, 

O Presidente da Câmara, 

Victor Manuel Alves Mendes (Eng.) 
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ANEXO I 

(de acordo com o disposto no art. 7.Q do Programa de Concurso Públi co de arrendamento rura l). 

Exmo. Senhor Presidente 

Câmara Municipa l de Ponte de Lima 

...... .... ...... ................ .............. ...... .. .. .. .... .. ................ (nome, número de ide nt if icação fi sca l e morada), 

na qualidade de representante legal de (1) ........................ (firma, número de ident ificação f isca l e 

sede), tendo tomado intei ro e perfe ito co nhecimento do caderno de encargos re lat ivo à 

execução do contrato a celeb rar na sequência do processo de Programa de Concurso Púb lico 

para o arrendamento rura l de uma parce la de terreno de vários prédios rústicos, com a área total 

de 52.220m2 (cinquenta e dois mil duzentos e vinte metros quadrados), declara sob 

compromisso de honra, que a sua rep resentada (2) se obriga a executa r o refe rido contrato em 

conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de enca rgos, re lativamente ao qual 

declara ace itar, sem reservas, todas as suas cláusu las e ao pagamento de uma retribuição 

mensa l. 

Mais declara que renuncia a fo ro especial e se submete em tudo ao que respe itar à execução do 

refer ido contrato, ao disposto na legislação port uguesa ap licáve l. 

Data: ... ... ... ...... ........ ....... .. ........... ..... ... ... .. . 

Assinatu ra: ......... ..... ....... ... ... .. ....... .......... ...... .............. . 

(1) Apl icáve l apenas a concorren tes que sejam pessoas co letivas 

(2) No caso de o concorrente se r uma pessoa singular, suprimir a expressão "a sua representada" 

Tel258 900 400 · Fax 258 900 4 10· Praça de República · 4990062 Ponte de Uma · gere!@Cn11Xlntedeli 


