THE LITTLE BOX KIDS FOUNDATION

A CONTRATAÇÃO
PÚBLICA AUTÁRQUICA
FORMADOR:
CARLOS JOSÉ BATALHÃO

Preço de inscrição: 100€*
*80€ para assinantes da AEDREL

22, 24 e 29 de setembro
1, 6, 8, 13 e 15 de outubro
10H - 12H30 | ZOOM

INSCRIÇÕES: AEDREL@AEDREL.ORG

PROGRAMA
I. Enquadramento
II. O pré-procedimento
1. A necessidade
2. O contracting out (um caso: um contrato de serviços de prestação de reportagem fotográfica e vídeo com a empresa local)
3. O regime financeiro e orçamental
4. A consulta preliminar (distorção da concorrência?)
III. O procedimento pré-contratual
1. A decisão de autorização da despesa
2. A decisão de contratar
3. A decisão de escolha do procedimento
4. A decisão do preço base
5. A decisão do preço anormalmente baixo
6. A decisão de fracionamento do contrato
IV. Os fracionamentos da despesa
1. Divisão por lotes (sempre?)
2. Adjudicação por lotes (um caso: um ajuste direto após uma anterior consulta prévia,
em que o valor global de ambos determinaria a necessidade de um concurso público...)
V. Os concorrentes
1. Impedimentos e proibição de participação
2. O artigo 113.º, n.º 2
3. Agrupamentos nas consultas prévias (117.º) (um caso: exclusão da única proposta de
AVAC apresentada)
4. Documentos de habilitação (um caso: o novo documento do RCBE)
VI. Alguns tipos de procedimento
1. O ajuste direto (simplificado)
2. O critério material (um caso: a contratação de serviços de imprensa para determinados
fins específicos)
3. A preferência pela consulta prévia
4. Casos de afastamento da consulta prévia

PROGRAMA

VII. Peças procedimentais
1. Aspetos não submetidos à concorrência
2. Aspetos sociais ou ambientais: onde? (um caso: a blindagem de uma empreitada de
obra pública)
3. Critérios de adjudicação
4. Fatores e subfatores (um caso: os esclarecimentos ao TdC num concurso internacional
de refeições escolares)
5. As qualificações e experiência do pessoal e o modelo de avaliação das propostas
(um caso: a valoração qualitativa da equipa técnica numa empreitada do Adro da Igreja)
VIII. O júri
1. Funções
2. Imparcialidade
IX. Gestor do contrato
1. Quais os contratos
2. Função
X. Análise e exclusão das propostas
1. Análise formal e material
2. Esclarecimentos das propostas
3. Suprimento de irregularidades
XI. A contratação pública na era do "Pacote de Descentralização"
1. O caso dos agrupamentos escolares (um caso: a delegação prevista no Decreto-Lei n.º
21/2019, de 30 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de
junho)
XII. Modificação objetiva do contrato
1. O caso da COVID-19 em especial
2. Exemplo das refeições escolares em época da COVID-19

