
  
  

Workshop – Novo Código da Contratação Pública  

    Aquisição, Locação de Bens Móveis e Prestação de Serviços 

 
O Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, estabelece uma nova disciplina aplicável à contratação pública  
 
A aplicabilidade das regras de contratação é estendida sector empresarial do Estado, das 
Regiões Autónomas e das Autarquias Locais, quando as empresas actuem fora da lógica do 
mercado e da livre concorrência.  
Importa contudo realçar alguns aspectos que assumem especial relevância e que são 
especialmente inovadores, designadamente a temática da execução dos contratos de 
aquisição e locação de bens móveis, prestações de serviços 
 
Devido à extensão do CCP e à abrangência das matérias subsumíveis, torna-se necessário 
analisar o seu conteúdo fraccionadamente, sendo conveniente a análise de diversos 
casos práticos, promovendo-se o debate das questões mais relevantes. 
 
Público-Alvo 
 
Profissionais que exerçam funções em que necessitem recorrer ao código dos contratos 
públicos, para a aquisição e/ou locação de bens e serviços. 
 
OBJECTIVOS 
 
Aprofundar conhecimentos quanto à elaboração de peças procedimentais, debate e 
essencialmente análise e resolução de casos práticos. 
Dar a conhecer aos participantes os aspectos comuns da execução dos contratos de 
aquisição e locação de bens móveis, prestações de serviços, de forma a habilitá-los dos 
conhecimentos necessários para resolverem questões concretas.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. FORMAÇÃO DO CONTRATO/TRAMITAÇÃO PROCESSUAL:  

 
1.1. Análise prática de conceitos relevantes: 

1.1.1. Estudo de conceitos relevantes, designadamente parâmetros base, critérios 
de adjudicação (parametrização), atributos das propostas, preço base, preço 
contratual 
1.1.2. Estudo de modelos de avaliação, bem como de outras peças procedimentais 
obrigatórias 
 

1.2. Análise das questões relevantes, directamente relacionadas com a fase de formação 
e execução do contrato: 

1.2.1. Clausulas a inserir nos cadernos de encargos 
1.2.2. Clausulas a inserir nos convites e nos programas de concurso 

   Disposições obrigatórias; Outros elementos relevantes a inserir 
1.2.2. Causas de modificação, resolução e extinção do contrato 



   
 

1.2.3 Serviços a mais 
 Noção, Limite;  
1.2.4. Penalidades contratuais 
1.2.5. Incumprimento 

 
2. CASOS PRÁTICOS: 

 
2.1. Debate sobre diversas questões práticas, tendo como base casos concretos 
 Aquisição e locação de bens 
 Prestação de serviços 
 Os critérios de avaliação das propostas 
 Motivos/fundamentos de exclusão 
 Notificações – conteúdo das mesmas 
 
2.2. Análise e elaboração de peças procedimentais  
 Cadernos de encargos 
 Convites 
 Programas de concurso 
2.3. Simulação de incumprimento do contrato 

 
Carga Horária  
 
Nº de Horas: 21  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 03, 04 e 05 de Junho de 2009 
Horário: 14h00 – 18h00/18h30 – 21h30 
 
Local: Sede da CCAH – Rua da Palha nº 4-14 – AH – 2º piso 
 
Formador 
 
Delfim Cruz  
 
Mestrado em Administração Pública, Universidade do Minho. 
Licenciatura em Eng.ª Mecânica - Ramo Gestão da Produção, Instituto Superior de 
Engenharia do Porto. 
Técnico Superior Assessor Principal na Divisão de Vias, Arruamentos e Trânsito - Câmara 
Municipal de Valongo, entre outras actividades inerentes da sua função, tem 
responsabilidades na elaboração dos procedimentos de contratação pública do Sector de 
Sinalização e Trânsito. 
 
Inscrição 
 
€ 150,00 por participante associado da CCAH 
€ 300,00 por participante não associado da CCAH 

 

Observações 
Data Limite para inscrições: 25/05/2009 

 

 
 
 


