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SEMINÁRIO
Apresentação Geral do Código dos Contratos Públicos
Destinatários: Dirigentes, Técnicos Superiores e Quadros administrativos ligados à área de aprovisionamento ou
que, pelas suas exigências profissionais, necessitem de conhecimentos no âmbito da temática tratada.

Programa:

1. O órgão competente para a decisão de contratar
a. A decisão de contratar
b. A decisão de autorização da despesa
2. As peças do procedimento
‐ o programa do concurso/o programa do procedimento
‐ o caderno de encargos
a. Definição das peças do procedimento
b. Esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento
c. Elementos de solução da obra (o programa e o projecto de execução)
3. Valor do contrato e Preço base
a. O preço anormalmente mais baixo
‐ condições
‐ fundamentação
‐ pressupostos de aceitação
4. Os parâmetros base e os termos de referência
5. Os aspectos de execução do contrato submetidos à concorrência
6. As regras de participação
‐ em especial, as causas de impedimento
7. As propostas
a. Termos ou condições da proposta
b. Documentos da proposta
c. Propostas variantes
d. Regime dos erros e omissões
‐ Responsabilidade por erros e omissões
e. Apresentação e manutenção das propostas
7.1. A análise das propostas
a. Causas de exclusão materiais e formais das propostas
7.2. A avaliação das propostas
a. Metodologia de avaliação das propostas
b. Factores de avaliação das propostas
8. Os critérios de adjudicação
a. a proposta economicamente mais vantajosa
b. o mais baixo preço
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9. Os documentos de habilitação
a. Regras inovadoras
‐ Modo de apresentação
‐ Momento de apresentação
‐ Apresentação pelo adjudicatário
10. A caução
‐ regras inovadoras na caução
11. A adjudicação
‐ Prazo de adjudicação
‐ Decisão de adjudicação
‐ Notificação da decisão de adjudicação
a. O dever de adjudicação
b. As causas de não adjudicação
‐ Causas gerais
‐ Causas especiais
‐ circunstâncias imprevistas que obriguem a alterar os elementos constantes das peças do
procedimento
‐ circunstâncias supervenientes à decisão de contratar
c. Os casos de não adjudicação
12. O contrato
a. Os casos de dispensa e de inexigibilidade
b. O preço contratual
‐ os ajustamentos ao contrato
13. Os órgãos concursais (o órgão adjudicante e o órgão instrutor)
a. O órgão competente para a decisão de contratar
‐ Delegação de competências do órgão competente para contratar no júri
‐ Competências delegáveis e competências indelegáveis
‐ Os casos de delegações tácitas
b. Regras especiais
14. O júri
‐ Designação
‐ Composição
‐ Funcionamento
‐ Competências
15. Procedimentos gerais de contratação pública
16. Procedimentos especiais de contratação pública

Formador: Dra. Anabela Ventura Melão
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, formadora
certificada pelo IEFP, com basta experiência de formação e consultoria na Administração Pública.
Auditora do Tribunal de Contas.

Local Em Lisboa ‐ Auditório do CSM
Data: 27 de Maio 2009

Duração:

6,0 horas

Horário: Recepção: 09:00 horas ‐ 09:30 horas
Manhã: 09:30 horas ‐ 12:30 horas
Intervalo para almoço: 12:30 horas ‐ 14:00 horas
Tarde: 14:00 horas ‐ 17:00 horas
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