
i. - Desisnação da ação:

,..Regime da Contratação Pública

ii. - Obietivos:

Adquirir coúecimentos que capacitem paÍa analisar e refletir sobre questões

fundamentais, com particular ênfase nas principais inovações que o Código em apreço

contém.

iii. - Destinatários:

Dirigentes, Técnicos Superiores, Coordenadores Técnicos e outras Chefias

Administrativas - Nível V a VI

iv. - Identificação dos formadores

Dr. Marco Real Martins

v. - Identificação do resnonsável pela coordenação científica e do responsável pela

coordenação pedagógica da ação de formação

O responsável pela coordenação científica da ação de formação é a Dr.u Cristina Pedra

Costa, licenciada em Gestão de empresas e Direito, possui Competência Pedagógica de

Formadora - CAP

O responsável pela coordenação pedagógica da ação de formação é o Eng. Luís Costa,

licenciado em Engeúaria Mecânica, Gestão de Empresas e Segurança e Saúde no Trabalho,

possui Competência Pedagógica de Formador - CAP e CAP de Técnico Superior de

Segurança e Higiene no Trabalho.
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vt. Modalidade e Orsanização da Formação

Contínua e presencial

vii. - Prosrama detalhado

Âmbito de Aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP)

. Os Princípios Gerais da Contratação Pública

. As Entidades Adjudicantes e Adjudicatárias

. Contratos Excluídos e Contratação Excluída

Tipos e Escolha de Procedimentos para a Formação de Contratos Públicos

A Formação dos Contratos Públicos - Elementos Procedimentais Comuns

. A decisão de contratar

. Peças do procedimento

. Preço base e preço contratual

. Prazo de vigência, nos contratos de locação ou de aquisição de serviços

'Erros e omissões do caderno de encargos

. Regras de participação

. Júri do Procedimento

. Análise das propostas e adjudicação ou não adjudicação

. Habilitação dos concorrentes

. Celebração do contrato

. Regime contraordenacional

A revisão do Código dos Contratos Públicos - principais alterações
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. Tramitação dos procedimentos



. Planeamento da contratação, divisão em lotes e consultas preliminares

. Regime dos esclarecimentos, retificação e alteração das peças procedimentais

. Causas de exclusão de propostas

. Critérios de adjudicação e de análise de propostas

. Decisão de não adjudicação e caducidade da adjudicação

vm. Data de realização

No de dias - 3 dias

Datas - 18, 19 e 20 de Fevereiro de2019

ix. - Carsa horária e respetivo horário

CargaHoriíria - 21 Horas

Horiírio - 7 Horas por dia das 9H30 às 13H00 e das 14H00 às 17H30
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