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Alterações CCP/2017

• Aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto

• Entrada em vigor: 1 de Janeiro de 2018

• As alterações ao CPP – quer procedimentais, quer substantivas
– aplicam-se aos procedimento iniciados a partir de 01.01.2018
e aos contratos resultantes desses procedimentos



Alterações CCP/2017

Fundamento das alterações ao CCP

• Transposição das directivas europeias sobre contratação pública
– com destaque para a Directiva 2014/24/EU

• Cumprimento dos objectos do Plano Nacional de Reformas:
simplificação da contratação, com promoção de mecanismos
mais flexíveis e transparentes, e estímulo à inovação nas
empresas.



Parte I – Âmbito de aplicação do CCP

• Redefinição dos critérios e alargamento do âmbito da
contratação in house (5.º-A):

➢ Controlo análogo

➢ 80% da actividade desenvolvida a favor da entidade adjudicante

➢ Sem participação directa de capital privada na pessoa colectiva
controlada ou sem poderes de controlo e bloqueio

• Extensão da aplicação aos contratos adjudicados pela pessoa
controlada à entidade que exerce o controlo dessa pessoa



Parte I – Âmbito de aplicação do CCP

• Regime da contratação excluída e da contratação in house (5.º-
B):

➢ Sujeição aos princípios gerais da actividade administrativa

➢ Em função da natureza do contrato, sujeição aos princípios
gerais da contratação pública (agora previstos no artigo 1.º-A).

➢ Obrigação de menção à norma que fundamenta a não aplicação
da Parte II do CCP ao contrato em causa

(nota: este regime aplica-se a todas as entidades, mesmo as que
possuem um regime predominante de direito privado!)



Parte I – Âmbito de aplicação do CCP

• Contratos de serviços sociais e de outros serviços específicos
(6.º-A):

➢ Não se aplica a Parte II do CCP à contratação de serviços
previstos no Anexo IX – por ex. prestação de serviços médicos,
enfermagem, assistência ao domicílio - que tenham um valor
até € 750.000



Parte II – Contratação Pública

• Tipos de procedimentos (16.º)

• Dois novos tipos de procedimento:

➢ Consulta prévia (mero desdobramento do procedimento de
ajuste directo): implica o convite de, no mínimo, 3 entidades
para apresentação de proposta

➢ Parceria para a inovação (30.º-A): quando a entidade
adjudicante pretenda a realização de actividades de
investigação e o desenvolvimento de bens, serviços ou obras
inovadoras, independentemente da sua natureza e das áreas de
actividade, tendo em vista a sua aquisição posterior, desde que
estes correspondam aos níveis de desempenho e preços
máximos previamente acordados entre aquela e os
participantes na parceria.



Parte II – Contratação Pública

• Limiares (19.º e 20.º)

➢ Na consulta prévia: € 150.000 para empreitadas e € 75.000 para
bens e serviços (anteriores limiares do ajuste directo)

➢ No ajuste directo: € 30.000 para empreitadas e € 20.000 para
bens e serviços

(nota: mantêm-se a limitação dos 3 anos económicos, prevista no
artigo 113.º, n.º 2, embora deva ser aplicada por tipo de
procedimento: consulta prévia e ajuste directo)



Parte II – Contratação Pública

• Consulta preliminar ao mercado (35.º-A)

➢ Antes da abertura de um procedimento de formação de
contrato, a entidade adjudicante pode realizar consultas
informais ao mercado, designadamente através da solicitação
de informações ou pareceres de peritos, autoridades
independentes ou agentes económicos, que possam ser
utilizados no planeamento da contratação.

➢ As informações previamente trocadas com algum concorrente
devem constar das peças do procedimento.



Parte II – Contratação Pública

• Peças do procedimento

➢ O anúncio passa a ser formalmente qualificado como peça do
procedimento (40.º, n.º 1)

➢ As peças do procedimento prevalecem sobre as indicações
constantes da plataforma electrónica de contratação, em caso
de divergência (40.º, n.º 5)



Parte II – Contratação Pública

• Peças do procedimento – Caderno de Encargos

➢ Os aspetos da execução do contrato constantes do caderno de 
encargos podem dizer respeito, desde que relacionados com tal 
execução, a condições de natureza social, ambiental, ou que se 
destinem a favorecer:

a) A aplicação de medidas de promoção da igualdade de
género e da igualdade salarial no trabalho;

b) O aumento da participação das mulheres no mercado de
trabalho;

c) A conciliação da vida profissional com a vida familiar e
pessoal dos trabalhadores afectos à execução do contrato;

d) A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de
trabalho. (42.º, n.º 6)



Parte II – Contratação Pública

• Adjudicação por lotes (46.º-A)

➢ Pode prever-se a adjudicação por lotes e limitar-se um número
máximo de lotes a adjudicar por concorrente

➢ Nas aquisições de bens e serviços > € 135.000 e nas
empreitadas > € 500.000 a decisão de não adjudicação por lotes
deve ser fundamentada (por exemplo, razões de ordem técnica
ou de urgência)

➢ Este regime não se aplica aos “organismos de direito público”
(2.º) nem às entidades que operem nos sectores especiais (7.º)



Parte II – Contratação Pública

• Esclarecimentos e erros e omissões (50.º)

➢ A norma do artigo 50.º passou a abranger a matéria dos erros e
omissões do caderno de encargos que constava do artigo 61.º
(agora revogado)

➢ As listas de erros e omissões do CE devem agora ser
apresentadas no primeiro terço do prazo para a apresentação
das propostas, deixando de haver suspensão desse prazo

➢ Os esclarecimentos ou a rectificação de erros e omissões se
comunicados para além do segundo terço do prazo para a
apresentação das propostas, implicam a prorrogação desse
prazo (64.º)



Parte II – Contratação Pública

• Contratos reservados (54.º-A)

➢ A entidade adjudicante pode reservar a possibilidade de ser
candidato ou concorrente às entidades cujo objecto principal
seja a integração social e profissional de pessoas com
deficiência ou desfavorecidas, desde que pelo menos 30 % dos
trabalhadores daquelas entidades tenham deficiência
devidamente reconhecida nos termos da lei ou sejam
desfavorecidos (!?).



Parte II – Contratação Pública

• Impedimentos (55.º)

➢ 3 novas situações de impedimento: não podem ser candidatos,
concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades
que:

• Tenham diligenciado no sentido de influenciar indevidamente
(!?) a decisão de contratar do órgão competente, de obter
informações confidenciais susceptíveis de lhe conferir
vantagens indevidas no procedimento, ou tenham prestado
informações erróneas susceptíveis de alterar materialmente as
decisões de exclusão, qualificação ou adjudicação;

• Estejam abrangidas por conflitos de interesses que não possam
ser eficazmente corrigidos por outras medidas menos gravosas
que a exclusão;



Parte II – Contratação Pública

• Impedimentos (55.º) (cont.)

➢ 3 novas situações de impedimento: não podem ser candidatos,
concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades
que:

• Tenham acusado deficiências significativas (!?) ou persistentes
na execução de, pelo menos, um contrato público anterior nos
últimos 3 anos, tendo tal facto conduzido à resolução desse
contrato por incumprimento, ao pagamento de indemnização
resultante de incumprimento, à aplicação de sanções que
tenham atingido os valores máximos aplicáveis nos termos dos
n.ºs 2 e 3 do artigo 329.º, ou a outras sanções equivalentes.



Parte II – Contratação Pública

• Relevação dos impedimentos (55.º-A)

Com excepção do impedimento relativo à aplicação das sanções de
proibição de participação em procedimentos de formação de
contratos públicos, os concorrentes que se encontram nas
situações de impedimento respeitantes à aplicação de sanções
criminais e contra-ordenacionais podem solicitar à entidade
adjudicante a relevação desse impedimento demonstrando a sua
idoneidade.



Parte II – Contratação Pública

• Documentos da proposta (57.º)

➢ Novo modelo de declaração Anexo I

➢ Nos procedimentos com publicação de anúncio no JOUE, o
modelo de declaração Anexo I é substituído pelo Documento
Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP) (aprovado pelo
Regulamento de Execução (EU) 2016/7)

➢ Todos os documentos obrigatórios da proposta devem ser
assinados pelo concorrente ou por quem tenha poderes para o
obrigar

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=pt


Parte II – Contratação Pública

• Júri do procedimento (67.º e 69.º)

➢ Deixa de poder ser delegado no júri a competência para
proceder à rectificação das peças do procedimento e a decisão
sobre erros ou omissões identificados pelos interessados

➢ Sugestão: delegar no presidente do júri essa competência



Parte II – Contratação Pública

• Análise das Propostas (70.º)

➢ Novo motivo expresso de exclusão das propostas: são excluídas
as propostas que não apresentem os termos ou condições
(aspectos não submetidos à concorrência pelo caderno de
encargos) nos termos exigidos no convite ou no programa do
procedimento.

➢ (nota: não era líquido que a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º
resolvesse o problema – referem-se aí os documentos exigidos
da proposta e não propriamente o seu conteúdo)



Parte II – Contratação Pública

• Esclarecimentos e suprimento das propostas (72.º)

➢ O júri deve solicitar aos candidatos e concorrentes que, no
prazo máximo de 5 dias, procedam ao suprimento das
irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas por
preterição de formalidades não essenciais e que careçam de
suprimento, incluindo a apresentação de documentos que se
limitem a comprovar factos ou qualidades anteriores à data de
apresentação da proposta ou candidatura, e desde que tal
suprimento não afete a concorrência e a igualdade de
tratamento.

➢ (nota: fonte inesgotável de novos problemas!)



Parte II – Contratação Pública

• Preço (ou custo) anormalmente baixo (71.º)

➢ As entidades adjudicantes podem definir, no programa de
concurso ou no convite, as situações em que o preço ou o custo
de uma proposta é considerado anormalmente baixo, tendo em
conta o desvio percentual em relação à média dos preços das
propostas a admitir, ou outros critérios considerados
adequados.

➢ A entidade adjudicante deve fundamentar a necessidade de
fixação do preço ou do custo anormalmente baixo, bem como os
critérios que presidiram a essa fixação, designadamente os
preços médios obtidos na consulta preliminar ao mercado, se
tiver existido.



Parte II – Contratação Pública

• Critério de adjudicação (74.º) – mera alteração formal

➢ A adjudicação é feita de acordo com o critério da proposta
economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante,
determinada por uma das seguintes modalidades:

a) Melhor relação qualidade-preço, na qual o critério de
adjudicação é composto por um conjunto de factores, e
eventuais subfactores, relacionados com diversos aspectos da
execução do contrato a celebrar;

b) Avaliação do preço ou custo enquanto único aspecto da
execução do contrato a celebrar (nota: isto equivale a adoptar
o actual critério do mais baixo preço).



Parte II – Contratação Pública

• Habilitação

➢ O artigo 82.º, relativo ao idioma dos documentos de habilitação,
foi revogado.

Artigo 82o
Idioma dos documentos de habilitação

1 – Todos os documentos de habilitação do adjudicatário devem ser
redigidos em língua portuguesa.
2 – Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de
habilitação estiverem redigidos em língua estrangeira, deve o adjudicatário
fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada.

➢ Mas a regra mantém-se; foi transposta para regras respeitantes
às causas de caducidade da adjudicação (86.º)



Parte II – Contratação Pública

• Caução (88.º e 89.º)

➢ O valor da caução passa a ser, no máximo, 5% do preço
contratual

➢ Pode não ser exigida prestação de caução:

• Quando o preço contratual for inferior a € 200 000;

• Quando se trate de contratos em que o adjudicatário seja um 
“organismo de direito público” ou uma entidade adjudicante 
que opere nos sectores especiais;

• Em determinados contratos de locação ou aquisição de bens 
móveis ou serviços [95.º, n.º 1, c)].



Parte II – Contratação Pública

• Celebração do contrato (96.º)

➢ No conteúdo do contrato passa a ser necessário incluir, sob
pena de nulidade, a identificação do gestor do contrato em
nome da entidade adjudicante (nova figura, prevista no 290.º-A)

➢ A falta no contrato dos seus elementos essenciais não gera
nulidade se os mesmos constatarem do caderno de encargos
e/ou restantes documentos do procedimento.



Parte II – Contratação Pública

• Aprovação da minuta e outorga do contrato (98.º e 104.º)

➢ A minuta do contrato passa a ser aprovada em simultâneo com
a decisão de adjudicação (até agora, só era aprovada depois de
comprovada a prestação da caução pelo adjudicatário)

➢ Passa a permitir-se a assinatura do contrato por meios
electrónicos



Parte II – Contratação Pública

• Procedimentos e tramitação procedimental

➢ Ajuste Directo e Consulta Prévia: redução do prazo mínimo da
audiência prévia de 5 para 3 dias (123.º)

➢ Ajuste directo simplificado (128.º):

• € 5.000 para fornecimento de bens e aquisição de serviços

• € 10.000 para empreitadas de obras públicas



Parte II – Contratação Pública

• Procedimentos e tramitação procedimental

➢ Concurso Público:

• As peças do concurso passam a ser disponibilizadas de forma
gratuita (133.º)

• Redução geral dos prazos mínimos para a apresentação das
propostas, com e sem publicidade internacional (135.º e 136.º)

• Mesmo que o concorrente apresente propostas variantes que o
programa não admita, a proposta base apresentada mantém-se
(146.º, n.º 3)

• Passa a ser permitida um fase de negociação das propostas para
empreitadas <€ 5.225.000 e para aquisição de bens e serviços
<€ 135.000 (149.º)



Parte II – Contratação Pública

• Procedimentos e tramitação procedimental

➢ Concurso Público Urgente:

• Mantêm-se as 24 horas como prazo mínimo para a
apresentação de propostas, com excepção das empreitadas
cujo prazo mínimo é alargado para 72 horas (158.º)



Parte II – Contratação Pública

• Procedimentos e tramitação procedimental

➢ Concurso Limitado por prévia qualificação:

• Para todos os contratos, deixa de haver um requisito legal
mínimo de capacidade financeira (que era relativo ao EBITDA)

• Caso se pretenda estabelecer no programa de concurso
requisitos mínimos de capacidade financeira, os respectivos
valores a ter em conta (volume de negócios?) não podem
exceder o dobro do valor do contrato, salvo em casos
devidamente justificados (165.º, n.º 3)



Factura electrónica (299.º-B)

• Os co-contratantes passam a emitir, obrigatoriamente facturas
electrónicas no âmbito da execução dos contratos públicos

• O modelo de factura electrónica é o estabelecido pela norma
europeia respectiva aprovada pela Comissão Europeia e
publicitada no portal dos contratos públicos

• A regulamentação da factura electrónica será feita por portaria



OBRIGADO!

Pedro Amaral e Almeida – paa@ferpinto.pt

mailto:paa@ferpinto.pt



