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OeSIOrunçÃO On eçÃO: Regime da Contratação Pública: O CCp Revisto

Objetivos:
o Adquirir conhecimentos jurídicos sobre contratação pública, sobretudo numa vertente prática que

habilitem ao desenvolvimento de toda a atividade administrativa na execução dos contratos,

incluindo a resolução dos problemas práticos mais comuns, no âmbito da revisão operada.

Destinatários: Dirigentes e Técn icos Supe rio res

Formador: Dr. Marco Real Martins

Responsável pela Coordenação Científica da Ação: Elsa Caldeira

Responsável pela Coordenação Pedagógica da Ação: Natália Viseu

Modalidade e Organização da Formação: Contínua e Presencial

Ne de Formandos: 60

Programa detalhado: ver Programa abaixo

Data de Realização: 3 dias, de 29 a 3L de outubro

Carga Horária:21 horas -7h/dia
Horário: th30/13h00 - L \OO/t7h3}

Local: Funchal
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PROGRAMA

Regime da Contratação Pública: O CCP Revisto

L. Âmbito de aplicação objetivo e subjetivo do CCP (Contratos excluídos e contratação excluída);

2. A fase de planeamento do procedimento: consultas preliminares ao mercado, decisão de

contratar, decisão de não divisão em lotes, fixação do preço base, fixação do preço

anormalmente baixo;

3. As alterações aos procedimentos pré-contratuais e os "novos" procedimentos (consulta prévia);

4. As alterações ao regime dos esclarecimentos, retificação e alteração das peças do

procedimento;

5. O novo regime do preço ou custo anormalmente baixo;

6. A adjudicação por lotes;

7. As alterações em matéria de impedimentos e a possibilidade de a entidade adjudicante não

relevar um impedimento;

8. As alterações em matéria de análise a avaliação das propostas;

9. A possibilidade de suprir irregularidades das propostas;

10. As modificações quanto às causas de exclusão de propostas;

11. As alterações em matéria de critérios de adjudicação;

12. As alterações em matéria de prestação de caução e de celebração do contrato;

13. Outras alterações procedimentais relevantes;

14. Alterações em matéria de execução de contratos;

15. As regras em matéria de modificação do contrato, com especial incidência para os trabalhos ou

serviços complementares.
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