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ANEXO IV 

MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

 

 

1. FÓRMULA DE APURAMENTO = 70% (F1) + 30% (F2)  
 

Em que, 

F1= Fator relativo às explorações agrícolas 

F2 = Preço 

 

O fator relativo à classificação (tipologia) das explorações agrícolas (F1) é determinado com base 

na soma da pontuação prevista os dois subfactores (SF1 e SF2), de acordo com a seguinte fórmula: 

F1 = 50% (SF1) + 50% (SF2) 

 

Em que: 

SF1= Adequação das explorações às especificações do anexo V (amostra), em que é 

avaliado o grau de cobertura do número de explorações da amostra, com atribuição 

até ao máximo de 100, de um ponto por cada ponto percentual de cobertura do 

número de explorações da amostra.  
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Os critérios de classificação das explorações obedecem ao disposto no Regulamento de 

Execução (UE) n.º 220/2015, da Comissão, de 3 de fevereiro, que estabelece uma tipologia 

comunitária das explorações agrícolas. Serão aceites as explorações agrícolas que 

correspondam às agregações de classes de orientação produtiva e classes de dimensão 

económica. 

Os Valores de Produção Padrão publicados para o quinquénio de 2013, para as agregações 

de classes de orientação produtiva e classes de dimensão económica constam do Anexo III. 

 

SF2= Continuidade da amostra RICA, no qual é avaliada a percentagem das explorações 

acompanhada no âmbito da RICA no ano anterior - 2017. 

 

Subfactor 

Percentagem das 

explorações 

acompanhadas no âmbito 

da RICA no ano anterior 

Pontuação 

SF2 

≥ 50% 100 

45% - <50% 75 

40% - <45% 60 

35% - <40% 50 

25% - <35% 25 

<25% 0 

 

 

2. O fator preço (F2) é determinado com base na proposta económica, nos seguintes termos: 

Dois pontos por cada euro abaixo do preço base a pagar pela execução de cada contabilidade, 

que será de 83,62 euros, a que acresce IVA, até ao máximo de 100 pontos. 

3. Critério de desempate 

O desempate, em caso de igualdade no valor global da avaliação das propostas, será efetuado 

por sorteio realizado pelo Júri conforme o regulamento seguinte 
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Regulamento do sorteio de desempate 

 

1) Os concorrentes serão notificados da data, hora e local do sorteio com a antecedência de 5 

dias. 

2) Os concorrentes deverão apresentar-se munidos da respetiva identificação e de comprovativo 

ou declaração que confira poderes para representar a entidade, emitida por quem tem poderes 

para a obrigar. 

3) O Júri procede à verificação da qualidade e identidade dos representantes dos concorrentes. 

4) No início da sessão as regras do sorteiro serão explicadas aos concorrentes.  

5) Será concedido prazo razoável para os concorrentes examinarem o material a utilizar no 

sorteio. 

6) Será adjudicada a proposta do concorrente ao qual venha a ser atribuída a bola branca. 

7) Os concorrentes lançam dado com numeração de I a VI.  

a) Aquele que obtiver a maior pontuação fica encarregue de proceder, subsequentemente, à 

extracção de uma única bola. 

b) Em caso de empate no lançamento do dado, a operação repete-se até que um dos 

concorrentes obtenha uma pontuação superior. 

8) O concorrente designado procede à extração de uma bola, entre duas possíveis, de um saco 

opaco e sem que possa ter oportunidade de observar o seu interior no momento da extracção. 

As bolas são iguais, sem qualquer marca, sendo uma delas branca e outra preta. 

9) Se o concorrente designado extrair uma bola branca, o Júri proporá a adjudicação à entidade 

que o mesmo representa. 

10) Se concorrente designado extrair uma bola preta, o Júri proporá a adjudicação ao segundo 

concorrente. 

11) No final da sessão de sorteio será lavrada uma acta, a assinar por todos os intervenientes 
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