
TERRA RICA DA HUMANIOAOE AVISO 

CONCURSO PUBLICO DE ARRENDAMENTO DE UM TERRENO SITUADO NA QUINTA DA 

LAGE, NA AREA PROTEGIDA DAS LAGOAS 

Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, nos 
termos e para efeitos do disposto na alfnea a) do n.2 1 art 352 da Lei n.2 75/2013, de 12 de 
setembro, e ainda de acordo com a Delibera~ao de Camara de 20 de junho de 2016, torna 
publico que, se encontra aberto concurso publico para arrendamento DE UM TERRENO, 
concelho de Ponte de Lima, promovido pela Camara Municipal de Ponte de Lima, cujas 
obriga~5es especificas constam do caderno de encargos e ainda nos termos que a seguir se 
indicam: 

1. 0 arrendamento e celebrado par um prazo de 07 anos, contados a partir da data de 
assinatura do contrato, obrigando-se todos os concorrentes a apresentar proposta 
considerando este prazo. Ap6s este prazo, o contrato considera-se automaticamente 
renovado par sucessivos perfodos de 7 ana, ate ao maximo de vinte e um, se nao 
houver Iugar a denuncia par qualquer das partes. 

2. 0 pre~o base de arrendamento e de 431.10€ (quatrocentos e trinta e um euros e dez 
centimos) par a no. 

3. As propostas e documentos que a acompanham deverao ser entregues no GAM
Gabinete de Atendimento ao Munfcipe do Municipio de Ponte de Lima, Pra~a da 
Republica, 4990-062 Ponte de Lima ate ao dia -{K de ~f. ~o de 2016, pelos 
concorrentes ou seus representantes, podendo ser remetidas pelo correio, sob registo 
com aviso de recep~ao, ou entregues em mao no mesmo local. 

4. A abertura das propostas sera efectuada pelo Juri designado pela Camara Municipal, 
em ato publico, que se realizara as 10 horas do dia ,.2-1 de ryu~~o de 2016, 
correspondente ao terceiro dia util seguinte ao termo do prazo para entrega das 
pro pastas. 

1 - Fatores a considerar na apreciat;ao das propostas: 

Experiencia Profissional (EP) 

a) 25% do valor de EP, quantificado de 1 a 10 valores, no que toea a experiencia 
profissional do concorrente na produc;ao de gado bovine aut6ctone (EPPl}, sera 
atribufdo da seguinte forma: 

Ate 2 a nos de experiencia 1 valor 
De 2 a 4 anos de experiencia 3 valores 
De 4 a 5 a nos de experiencia 5 valores 
De 5 a 6 anos de experiencia 7 valores 
Mais de 6 anos de experiencia 10 valores 

b) 25% do valor de EP, quantificado de 1 a 10 valores, no que respeita a 
experiencia profissional do concorrente na produ~ao de gado bovine aut6ctone 
(EPP2), sera atribufdo da seguinte forma: 
Efetivo de 1 a 5 animais reprodutores inscritos no livre geneal6gico da rac;a 1 
valor 
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Efetivo de 6 a 10 animais reprodutores inscritos no livre genealogico da ra~a 3 
val ores 
Efetivo de 11 a 25 animais reprodutores inscritos no livre genealogico da ra~a 5 
valores 
Efetivo de 26 a 60 animais reprodutores inscritos no livre genealogico da ra~a 7 
valores 
Efetivo mais de 61 animais reprodutores inscritos no livre genealogico da ra~a 10 
valores 

c) 25% do valor de EP, quantificado de 1 a 10 valores, no que respeita a 
experiencia profissional do concorrente na gestao de pastagens permanentes (EPGl), 
sera atribuido da seguinte forma: 

Ate 2 anos de experiencia 1 valor 
De 2 a 4 anos de experiencia 3 valores 
De 4 a 5 anos de experiencia 5 valores 
De 5 a 6 anos de experiencia 7 valores 
Mais de 6 a nos de experiencia 10 valores 

d) 25% do valor de EP, quantificado de 1 a 10 valores, no que respeita a 
experiencia profissional do concorrente na gestao de pastagens permanentes (EPG2), 
sera atribufdo da seguinte forma: 

Ate 1 ha de area de pastagem permanente na explora~ao 1 valor 
De 1 a 5ha de area de pastagem permanente na explora~ao 3 valores 
De 5 a 10ha de area de pastagem permanente na explora~ao 5 valores 
De 10 a 15ha de area de pastagem permanente na explora~ao 7 valores 
Mais de 20ha de area de pastagem permanente na explora~ao 10 valores 

2. 0 valor de (EP) e obtido de acordo coma seguinte formula: 

EP=0,25xEPP1+0,25xEPP2+0,25xEPG1+0,25xEPG2 

3. ASS sera valorada da seguinte forma: 

Outros distritos 

No Distrito 

Em Ponte de Lima 

0 valores 

5 valores 

10 valores 

4. AID sera valorada da seguinte forma: 

ldade entre 31 e 40 anos 5 valores 
!dade entre 21 e 30 anos 7 valores 
ldade entre 18 de 20 anos 10 valores 

5. Atendendo a informa~ao exposta nos numeros anteriores, as propostas serao 
valorizadas de "1 a 10" e ordenadas de acordo com o resultado da Classifica~ao 
Final (CF) que e obtida pela formula: 
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CF=0,7xEP+0,15xSS+0,15xiD 

6. A experiencia profissional do concorrente, no ambito do disposto nas alfneas a) e b) 

do ponte 2, sera verificada, respetivamente, pela antiguidade da marca de explora~ao 

{SNIRB) e pelas declara~oes das associa~oes de criadores das ra~as aut6ctones {com 

menos de um ano). 

7. A experiencia profissional do concorrente, no ambito do disposto nas alfneas c) e d) 
do ponte 2, pelo Anexo "Detalhe da utiliza~ao das parcelas da explora~ao" do Pedido 

Unico {mais antigo) e pela area de "Superflcie de Prados Permanentes" declarados no 

Pedido Unico- 2015. 

Subsistindo empate, realiza-se uma Hasta Publica, nos termos previstos no Programa 
de Concurso. 

0 processo de concurso podera ser consultado no GAM - Gabinete de Atendimento ao 
Munfcipe do Municipio de Ponte de Lima (telefone: 258 900 400; Fax 258 900 424), 
durante o horario de expediente, nos dias uteis das 9:00 horas as 12:00 horas e das 14:00 
horas as 16:00 horas, e em www.cm-pontedelima.pt. 

Pac;:os do Concelho de Ponte de Lima .l~ de junho de 2016. 

0 Presidente da Camara Municipal 

c '-11±6 ~ 
Victor Mendes (Eng. f!} 
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