INFORMAÇÃO: JURÍDICA

12/18

DATA: 18.02.14

ASSUNTO: SEMINÁRIO “CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS - NOVAS ALTERAÇÕES”

O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, foi ao longo dos anos
objeto de várias alterações, sendo as mais recentes resultantes do Decreto-Lei nº 111-B/2017 de 31 de Agosto que
entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2018.

Considerando o interesse deste Código e o impacto das alterações nas empresas associadas da ANEME que
participam em concursos públicos, a Associação vai realizar no dia 8 de Março um Seminário subordinado ao tema
“Código dos Contratos Públicos - Novas Alterações”.

As empresas interessadas em participar deverão devolver a ficha de inscrição em anexo para o endereço
madalena.goncalves@aneme.pt ou aneme@aneme.pt acompanhada do respetivo pagamento, impreterivelmente
até ao dia 28 de Fevereiro.

Apenas serão consideradas as inscrições depois de efetuado o pagamento dentro do prazo acima referido e a
realização das sessões está condicionada a um número mínimo de inscrições.

Eventuais cancelamentos apenas conferem direito à devolução do preço de inscrição se efetuados com a
antecedência mínima de três dias úteis em relação à data de realização da formação.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS - NOVAS ALTERAÇÕES

PROGRAMA


A consagração da consulta Preliminar ao Mercado e respetivas regras.



“Novos” procedimentos e respetivos limiares (Consulta Prévia, Ajuste Direto, Parceria para a
Inovação)



O Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP)



Novas Causas de Impedimento



Novas Causas de Exclusão



Novas regras procedimentais (Adjudicação por Lotes, Preço Anormalmente Baixo, Critério de Adjudicação)



A apresentação das propostas. Suprimento de formalidades não essenciais.



Novidades no regime dos Trabalhos a Mais e dos Erros e Omissões



A faturação eletrónica nos contratos públicos.

FORMADORA
Dra Tânia Alexandre
Advogada com vasta experiência em contratação pública e patrocínio jurídico de várias ações de contencioso
pré-contratual.
Desde 2012 tem sido nomeada pela Mesa da SCML como júri de vários procedimentos aquisitivos, inclusive com
publicidade internacional, nas mais diversas áreas.
LOCAL :
ANEME - Pólo Tecnológico de Lisboa, Rua Francisco Cortês Pinto nº 2 , Lisboa
HORÁRIO:
manhã - 9H30 - 13H00
tarde -14H00 -17H30
PREÇO POR PARTICIPANTE
80 Euros 1ª inscrição; 60 Euros (2ª inscrição e seguintes) (Associados da ANEME com quotização regularizada)
150 Euros (Não associados da ANEME)

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS - NOVAS ALTERAÇÕES

FICHA DE INSCRIÇÃO
EMPRESA: ______________________________________________________________________________
Nº CONTRIBUINTE: _________________

Nº SÓCIO: ______________________________________

MORADA: ______________________________________________________________________________
TELEFONE: __________________________

EMAIL:__________________________________

PARTICIPANTES (preencher em letra legível):
NOME COMPLETO: ______________________________________________________________________
NOME COMPLETO: ______________________________________________________________________
Junta-se prova da transferência bancária) com indicação da empresa ou participantes
- NIB 003508090000247623074 (CGD)

ou cheque endereçado à ANEME, nº _______________________________________________________
s/o____________________ no valor de: ____________________________________________________

DATA ___/___/___
__________________________________________
(Assinatura e carimbo)

