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 O Regime da Contratação Pública para não Juristas | 3ª edição  

  18 novembro a 11 de dezembro 2019 

Duração: 28H 

18 
novembro 

Segunda - 
feira 

19h – 22h 

1. O âmbito de aplicação do CCP: 

1.1. As entidades adjudicantes;  

1.2. Os contratos e a contratação excluída; 

1.3. Regime dos setores especiais; 

1.4. Apresentação e resolução de questões práticas; 
 

Pedro Teixeira 

19 
novembro 

Terça-feira 18h-22h 

2. A Formação do contrato: 

2.1. Os vários tipos de procedimento: visão geral; 

2.2. As consultas preliminares ao mercado e decisão de contratar; 

2.3. Os critérios de escolha dos tipos de procedimentos; 

2.4. Apresentação e resolução de questões práticas; 

Lurdes Coutinho 

26 
novembro 

Terça- feira 18h-22h 

 
3. A formação do contrato: 

3.1. Tipos de peças do procedimento e definição do preço base; 
3.2. As regras de participação e regime de impedimentos; 
3.3. O regime de esclarecimentos e o novo regime de erros e 
omissões; 

3.4. Apresentação e resolução de questões práticas; 

Lurdes Coutinho 

27 
novembro 

Quarta -
Feira 

19h-22h 

 
4. A execução do contrato: 

4.1. Gestor do Contrato; 
        Apresentação e resolução de questões práticas; 

Pedro Teixeira 

3 dezembro Terça-feira 18h00-22h00 

 
5. A formação do contrato: 

5.1. Critério de adjudicação e adjudicação por lotes; 
5.2. O órgão competente para a decisão de contratar e o júri; 
5.3. Os motivos materiais e formais de exclusão das propostas; 

 Apresentação e resolução de questões práticas; 
 

Lurdes Coutinho 

4 dezembro 
Quarta-

feira 
19h-22h 

6. A formação do contrato: 
6.1. Regime do preço anormalmente baixo; 
6.2. Causas de não adjudicação; 
6.3. A habilitação do adjudicatário; 
6.4. Apresentação e resolução de questões práticas 

Pedro Teixeira 

9 dezembro 
Segunda- 

feira 
18:30h – 22h 

7. A formação do contrato: 
7.1. Notificação da adjudicação  
7.2. Os documentos de habilitação  
7.3. A caução  
7.4. Confirmação de compromissos  
7.5. Apresentação e resolução de questões práticas; 

Pedro Teixeira 

11 
dezembro 

Quarta- 
feira 

18:30h – 22h 

8. A formação do contrato: 
8.1. Celebração do contrato 
8.2. Governação/IMPIC e regime sancionatório  
8.3. Disposições finais  
8.4. Contencioso  
8.5. Visto do Tribunal de Contas, Publicidade no Base.Gov, 

relatórios  
8.6. Apresentação e resolução de questões práticas; 

Pedro Teixeira 


