
 

 

 

 

0618 - Aquisição de equipamentos e serviços – CCP 
 

Modalidade de Formação: Formação Modular Certificada 

Forma de Organização: Formação a distância 

Carga Horária: 25 horas 

 

Destinatários 

Adultos ativos (empregados ou desempregados) com idade igual ou superior a 18 anos 

que necessitam desta formação para o exercício das respetivas funções.  

 

Enquadramento 

As formações modulares, integradas no âmbito da formação contínua de ativos, dão a 

possibilidade aos adultos de adquirir mais competências escolares e profissionais, com 

vista a uma (re) inserção ou progressão no mercado de trabalho e/ou requalificação 

profissional e/ou adaptação aos processos de melhoria organizacional. 

 

Objetivos 

Sistematizar procedimentos inerentes à aquisição de equipamentos e serviços. 

 

Conteúdos 

Icebreak de apresentação 

A revisão do CCP: as principais linhas de força das alterações previstas no Código dos 

Contratos Públicos com a revisão ocorrida por meio das diretivas comunitárias e do 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto.  

Os princípios gerais em matéria de contratação pública – enquadramento geral 

Os tipos de procedimentos pré-contratuais e a escolha do procedimento – decisão de 

contratar (diagnostico de necessidades de equipamentos e serviços levantamento das 

necessidades da empresa em termos de equipamentos e serviços e fatores relevantes 

na decisão de compra de equipamentos e serviços, custo / rentabilidade), valor e prazo 

dos contratos de aquisição de bens e serviços 



 

 

Início do procedimento – regras comuns aos tipos de procedimentos para contratos de 

aquisição de bens e serviços 

A tramitação procedimental, em especial o ajuste direto, a consulta prévia, o concurso 

público e o procedimento especial de acordos quadros 

As várias fases do processo de aquisição – consulta ao mercado, escolha do 

procedimento e tipo de contratos, a preparação das peças do procedimento (o 

caderno de encargos e as clausulas contratuais a introduzir (garantias e contratos de 

manutenção) e a gestão económica das aquisições de serviços 

A fase da análise e apreciação das propostas 

A fase da adjudicação e da celebração dos contratos de aquisição de bens e serviços – 

enquadramento geral 

O regime substantivo dos contratos de aquisição de bens e serviços – os serviços 

complementares 

Avaliação e encerramento 

Avaliação: Qualitativa - Formativa e Sumativa 

Metodologias: Método expositivo, participativo, trabalho prático 

Regime de Assiduidade: As faltas não podem exceder 10% do total das horas de 

formação 

 


