A REVISÃO DO CÓDIGO
DOS CONTRATOS PÚBLICOS NO ANO 2021:
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROCEDIMENTAIS.
MEDIDAS ESPECIAIS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E DISPENSA DE
PROCEDIMENTOS DE CONCURSO.
FLEXIBILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.
ALTERAÇÕES AO REGIME DO GESTOR DO CONTRATO.

TRANSMISSÃO ONLINE
11 de outubro de 2021

PROGRAMA CURSO

09.00 Receção dos assistentes e apresentação.
09.00 AS PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES DO
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS – PARTE I
Alterações nos critérios materiais de escolha
do ajuste directo.
Alterações nos impedimentos ao ajuste directo
e à consulta prévia.
Alterações no regime da habilitação e da
caução.
Alterações no regime da outorga do contrato e
da sua eficácia retroactiva.
Alterações no regime de modificações
contratuais e de trabalhos e serviços
complementares.
Alterações ao regime do gestor do contrato.
Problemas relativos à contratação electrónica e
às assinaturas electrónicas.
Alterações no regime do contencioso pre
contratual.

Redução de prazos e dispensa de deveres de
fundamentação.
Orador: D. Pedro Fernández Sánchez
Sócio no departamento de Direito Público
SÉRVULO E ASSOCIADOS
Professor da Faculdade de Direito
UNIVERSIDADE DE LISBOA.
13:45 Almoço livre
15:00 AS MODIFICAÇÕES RESPEITANTES À
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS
Alterações quanto ao critério de adjudicação e
ao modelo de avaliação de propostas.
Alterações quanto ao regime do preço
anormalmente baixo.
Alterações quanto ao regime do preço base e a
possibilidade de adjudicação acima do preço
base.

Orador: D. Pedro Fernández Sánchez
Sócio no departamento de Direito Público
SÉRVULO E ASSOCIADOS
Professor da Faculdade de Direito
UNIVERSIDADE DE LISBOA.

Orador: D. João Amaral e Almeida
Sócio no departamento de Direito Público
SÉRVULO E ASSOCIADOS
Docente na Faculdade de Direito
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA.

11.30 Intervalo.

17:30 Encerramento dos trabalhos

11.45 A APROVAÇÃO DE MEDIDAS ESPECIAIS
DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA PARA
DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA
Criação de regras de preferência territorial
para empresas locais e de contratos reservados
para PMEs e para empresas do mesmo
município.
O alargamento da consulta prévia e do ajuste
directo simplificado, em especial para
contratos financiados.
Regime simplificado dos concursos públicos e
limitados para contratos especiais.

DATA E LUGAR DE CELEBRAÇÃO

FUNCIONAMENTO DOS CURSOS

11 de outubro de 2021

Uma vez registado, receberá uma confirmação da sua
reserva juntamente com a fatura.
Para aqueles que desejam receber uma fatura
eletrónica, envie-nos por favor os códigos
correspondentes ao mesmo tempo.

Transmissão online via Teams.
MANEIRA DE SE INSCREVER NO CURSO E CONTATO
Telefónica: 0034 628475813
e-mail: info@renher.es
Envie um email com os dados seguintes:
Nome e sobrenome da pessoa
Departamento onde trabalha
Empresa ou entidade
CIF da empresa
Morada, código postal e cidade
Telefono de contacto

Na véspera do dia da emissão, receberá as instruções e
senhas de acesso à emissão no seu endereço
eletrónico. Para cada endereço de correio eletrónico
(essencial para o registo) será ligado apenas um IP.
PEDIDOS E PERGUNTAS
Na transmissão, será permitido um chat para que a
audiência possa fazer as suas perguntas aos oradores.
Se mais tarde qualquer pessoa precisar de contactálos, Odricerin pode fornecer-lhes os seus dados de
contato.

E-mail DA PESSOA QUE VAI PARTICIPAR (ESSENCIAL)
A qualquer momento, uma pessoa registada pode ser
substituída por outra da mesma empresa.
TIPOS DE FACTURAS: eletrónica ou convencional, por
fatura emitida em PDF com assinatura, e para onde
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
e/ou a quem a fatura deve ser enviada.
PREÇO, DESCONTOS E TARIFAS ESPECIAIS

Todos os alunos receberão por correio eletrónico, um
certificado de participação a este curso.

Preço 359 € + 23% de I.V.A
CANCELAMENTOS
Se já frequentou um dos nossos cursos, terá uma
Qualquer cancelamento recebido uma semana antes
DESCONTO de 10% por ser um antigo cliente.
do curso terá direito a um reembolso da taxa de
inscrição menos uma taxa de 10%.
METODOS DE PAGAMENTO
Transferência CAIXABANK
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
Nº C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365

Os cancelamentos recebidos após este prazo
receberão um cupão de participação para qualquer
outra conferência com os necessários ajustamentos de
preços, se aplicável. Em qualquer altura, uma pessoa
registada pode ser substituída por outra pessoa da
mesma empresa.1

O organizador reserva-se o direito de suspender ou modificar o programa por razões fora do controlo da organização. Em conformidade com a lei 15/1999, se não desejar receber informações sobre os nossos cursos, queira informar-nos.

