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Direito dos Contratos Públicos – A revisão do Código dos Contratos Públicos (2ª EDIÇÃO)

Introdução; As novas diretivas europeias de contratação pública e as novidades do Código dos Contratos Públicos;
Princípios gerais da contratação pública – 1,5H
Âmbito objetivo de aplicação: os contratos suscetíveis de serem submetidos à concorrência do mercado; contratação
excluída, em especial, os contratos no âmbito do setor público (in house) e os contratos de transferência ou delegação de
poderes e responsabilidades públicas. 3H

Jorge Pação
2 de fevereiro de 2018

Consultas preliminares, decisão de contratar e de aprovação das peças do procedimento.
Parâmetros base e Preço base, especificações técnicas, rótulos específicos, relatórios de ensaio e certificados e DEUCP.
Divisão em lotes.
4,5H

Pedro Fernández Sanchez
9 de fevereiro de 2018

O ajuste direto e a consulta prévia: critérios materiais de escolha do procedimento.
A tramitação do ajuste direito e da consulta prévia.
O ajuste direito simplificado.
4,5H

Ricardo Prelhaz Fonseca
16 de fevereiro de 2018

Esclarecimentos, retificações, erros e omissões e suprimento de erros e omissões.
Impedimentos e causas de relevação de impedimentos.
4,5H

Miguel Assis Raimundo
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23 de fevereiro de 2018

O concurso público e o concurso limitado por prévia qualificação.
Critérios de adjudicação, critérios de qualificação e a habilitação do adjudicatário.
O novo procedimento da parceria para a inovação.
4,5H

Margarida Olazabal Cabral
2 de março de 2018

Os motivos materiais de exclusão de propostas.
Os motivos formais de exclusão de propostas.
Contratação Eletrónica: motivos específicos de exclusão das propostas.
Esclarecimentos e suprimento de propostas e candidaturas.
4,5H

Marco Caldeira
9 de março de 2018

Ilícitos jus-concorrenciais na contratação pública e a exclusão de propostas por falseamento das regras da concorrência; 3H
Preço ou custo anormalmente baixo; 1,5H

Jorge Fernandes Ferreira
Ricardo Prelhaz Fonseca
16 de março de 2018

O critério da proposta economicamente mais vantajosa: noções gerais.
Os fatores densificadores do critério de adjudicação.
O modelo de avaliação das propostas. Elaboração de modelos de avaliação das propostas.
4,5H

João Amaral e Almeida
23 de março de 2018

Adjudicação e causas de não adjudicação; A caducidade da adjudicação.
As formalidades tendentes à celebração do contrato: compromissos de terceiros, prestação de caução, habilitação.
Negociações pós-adjudicação e ajustamentos contratuais.
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4,5H

José Duarte Coimbra
6 de abril de 2018

Acordos quadro e centrais de compras 2,25H
O Tribunal de Contas: fiscalização prévia dos contratos; Responsabilidade financeira e sancionatória – 2,25H

Miguel Assis Raimundo
13 de abril de 2018

Regime substantivo dos contratos administrativos: em particular, adiantamentos de preço; execução, substituição e liberação
da caução; fatura eletrónica e gestor do contrato.
Modificação objetiva dos contratos: o regime geral; em especial, o caso dos trabalhos complementares e trabalhos a menos /
serviços a mais e a menos nos contratos de empreitada de obras públicas e nos contratos de aquisição de serviços.
Reposição do equilíbrio financeiro do contrato.
4,5H

Mark Kirkby
20 de abril de 2018

Regime contraordenacional do CCP.
As invalidades de atos procedimentais e do contrato.
Contencioso dos contratos e Arbitragem.
4,5H

Miguel Assis Raimundo
João Miranda
Ricardo Prelhaz Fonseca (para o encerramento)
27 de abril de 2018
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Informações

Duração: 54 horas letivas, de 2 de fevereiro a 27 de abril de 2018
Número de vagas: 35 participantes (admitidos segundo ordem de inscrição)
As aulas decorrem em Faro, no Auditório do Conselho Regional de Faro da Ordem dos Advogados, à sexta-feira, entre as 14:30 e
as 19:30 com 2 intervalos.
Propina: 1000,00€
Propina reduzida (800,00€) para advogados e advogados estagiários inscritos no Conselho Regional de Faro da Ordem dos
Advogados (mediante prova da respetiva condição)
Inscrições: a decorrer online
Inscrições online - através do botão respetivo, no menú vermelho, acima nesta página.
Para as modalidades de propina reduzida, deverá selecionar a opção "desconto previsto no curso", antes de selecionar o
valor a pagar, selecionando depois o valor referente à modalidade em que se enquadra e fazendo upload do respetivo
comprovativo.
Não necessita enviar comprovativo dos pagamentos multibanco feitos na sequência da inscrição online, pois eles são
enviados directamente pela rede.
As inscrições ficam confirmadas com a regularização do respetivo pagamento.
As entidades que necessitem de emissão prévia de factura, deverão contactar o secretariado do ICJP, após efectuarem a
inscrição online, onde deverão seleccionar a modalidade de pagamento por transferência bancária. No caso de múltiplas
inscrições regularizadas com um único pagamento, quando do envio do comprovativo, deverão ser identificadas as
inscrições a que o mesmo diz respeito.
Certificados: será emitido a todos aqueles que tenham a inscrição regularizada e que tenham estado presentes em, no mínimo, três
quartos das aulas
Contactos:
Dra. Telma Oliveira, 2.ª a 6.ª feira das 11h00 às 13h30 e das 14h30 às 19h00.
Telefone: 217 820 265 – Tml.: 933 469 330 - E-mail: icjp@fd.ulisboa.pt
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Ficha Técnica

Coordenadores:
Prof. Doutor João Miranda
Prof. Doutor Miguel Assis Raimundo
Dr. Ricardo Prelhaz Fonseca

Organização:

Em parceria com:
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