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Proposta de Lei n2 41/XIV/1! - “Estabelece medidas especlals de contrataçao pábllca

e altera o Codigo dos Contratos Püblicos e o Códlgo de Processo nos Tribunals

Administrativos”

DE APOlO AS COMISSOES
Con s~o d~ Ecoflornia, InovacäO,

— Contributo da CIP — 0 ras Pub cas e Habit~cäO
CEIOPH

N ~ U uco__66.3..L5A____.__—---—--—--~
ThtrarJ $~,+4e ri.~..jSL.....__._-~---—---—-————— ~

oata~jJ~Q_J~~j
A Proposta de Lel n.Q 41/XIV/1 (doravante P1) visa proceder: ~

a) A aprovaçáo de medidas especiais de contrataçáo pOblica em matéria de projetos

cofinanciados por fundos europeus, de habitaçáo e descentralizaçáo, de tecnologias de

informacáo e conhecimento, de execuçáo do Progroma de Estabilizacáo Económica e Social,

de gestáo de combustIveis no ambito do Sistema de Gestáo integrade de Fogos Rurais

~SGIFR) e de bens agroalimentares;

b) A décima segunda alteracáo cc COdigo dos Contratos Püblicos, aprovado em anexo ao

Decreto-Lei nfl 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redaçáo atual;

c) A sétima alteracáo ao Codigo de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei

nfl 15/2002, de 22 de fevereiro, na sua redacáo atual;

d) A primefra alteraçáo ao Decreto-Lei nfl 200/2008, de 9 de outubro.

II.

A Exposicäo de Motivos da PL em referenda justifica e apresenta algumas das alteracöes que se

pretende introduzir, de entre as quais de destaca:

> “0 XXII Governo Constitucional consagrou no seu Programa, no quadro do desenvolvimento

de uma efetiva poiftica de modernizecáo administrative, que jd vinha sendo aposta efetiva

do anterior Governo, medidas de simplIficaçáo da atividade administrative. Entre estas

consta a iniciativa de simplificacáo dos procedimentos administrativos de contrataçáo

pOblica”, sendo que tal objetivo e apontado a alguns dominios especificos.

“Oven to as yrincipais medidas de sirnplificacáo. desburocratizacáo e flexibilizacáo

Droletadas introduzfr no reQime da con tratacáo pübllca cumpre destacar as mais

emblemdticas, quais seJam: (1)0 estabelecimento da possibilidade de a entidade adjudicante
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optar por incluir ou nào incluir urn projeto de execução no caderno de encorgos, passando a

entidade adjudicante a poder optar pelo Iançarnento de concursos de conceçdo construçdo,

na hipOtese de prever a elaboraçdrj do projeto de execuçöo come urn aspeto do execuçdo do

contrato a celebrar, corn tanto pretendendo-se a eliminação de dispéndios de ternpa e de

recursos desnecessOrios par pane da entidade adjudicante, case esta considere que 0

rnercado esta ern rnelhor posiçdo de elaborar urn projeto de execuçJo de deterrninada obra,

sendo que, ern especial quanto aos concursos lirnitados por prévia qualificaçao pare a

realizecáo de empreitadas de obras póblicas, se consagra expressarnente a passthilidade de

o caderno de encargos ndo integrar urn projeto de execuçâo, que apenas tern de ser

notificado aos candidatos selecionados pare apresentaçâo de propostas ate ao en via do

convite pare apresentaçdo dos rnesrnas, 0 que concorre parc a agilizaçao e aproveitarnento

do tempo transcorrido; (ii) a possibilidade de a entidade adjudicante ultrapassar a decisoo

de exclusao de propostas corn preço superior ao preço base, procedendo a urna adjudicaçâo

excecional, par rnotivos de interesse pOblico, corn tanto visando evitar-se que a existéncia de

concursos inconclusivos, por apresentaçöo de propostas de valor acirna do preço base, se

sucedarn procedirnentos paralisados, corn graves irnpactos de aurnento do despesa pUblica,

no intuito de se dar resposta a tais entorpecirnentos, sern que, contudo, se adrnita exceder

as lirnites rnOxirnos de autorizaçOo de despesa; (ill) a possibilidade de, nos cases de

incumprirnento do cocontratante, havendo cedéncia do posiçdo con tratual ao concorrente

sequencialmente classWcado no procedirnento que deu origern ao con trato (hipotese já

prevista no lei), a cessionário poder realizer trabalhos cornplernentares ordenados pelo done

da obra, medida que tern o intuito de nâo paralisar a realizecáo de trabalhos necessaries ern

virtude do desinteresse do concorrente sequencialrnente classificado no procedirnento ern

assumir a posiçdo contratual do adjudicatdrio nas condiçöes originais; (iv) relativarnente a

contratos que se enquadrern no arnbito da execuçáa de projetos cofinanciados porfundos

europeus e do promocáo de habitacáo püblica ou de custos controlados, a consagraçáo do

ndo obrigatoriedade de a fundarnentaçao do decisaa de contratar se basear nurna anOlise

custo/beneficio, case se trate de contratos corn valor superior a 5 rnilhJes de euros ou, no

caso de parceria para a inovaçáo, a 2,5 rnilhoes de euros, no sen tide de se promo ver a

simplificaçao prosseguide.”
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> A acrescer aos desideratos tracodas, pretende-se igualmente promover uma major e

mais odequada integracdo de consideracôes de ordem social e de natureza ambiental

nos yrocedimentos de contratacJo pUblica. bem coma atribuir reforcado imyortância a
pualificacáo e a inovacöo no execucáo contratuol.”

> “(...) a experiêncio de oplicacáo tern demonstrodo a existencia de algumas lacunas e

insuficlencias corecidas de aperfeicoamento.

Como tal, procede-se igualmente a alguns ajustes pontuals 00 normativo vigente ern

maté rias de detallie, coma são, a tItulo exernpllficotivo, (1)0 publicacáo de anóncios pela

entidade adjudicante; (ii) a revisdo de aiguns prazos procedimentais; (iii) a

reconfigurocáo do fixacáo dos preços anormalmente baixos; (iv) a clorificacáo de alguns

aspetos relacionados corn o gestor do contrata; ou (v) a necessidade de correçáo de

alguns lapsos de remissdo e de meihoria de redocáo de olgurnas disposiçöes, no sentido

do sua clariflcocão e adequaçáo a praxis jurIdica consolidoda.”

> “Finalmente, projetam-se ainda corn a presente proposta de lel cirOraicas olteracOes no

Codiao de Processo nos Tribunals Administrativg$, destinadas a aprirnorar alguns

aspetos relativos a trarnitacáo dos acöes adrninistrativas urgentes de contencioso pré

controtuol e dos respetivos incidentes de levantarnento do efeito suspensivo automatica,

em linha corn o estobelecido nas Diretivas ccRecursos;.’ e em aprofundamento dos

alteracâes a esse propOsito aprovodos pelo Lel n.2 118/2019, de 17 de setembro.”

(sublinhados nossos).

- Código dos Contratos Püblicos

a)

No que diz respeito a contrataç~o pUblica, a sua importancia, quer em Portugal quer na Europa,

é portodos conhecida e reconhecida.

Em Portugal, a importância da contrataçâo pUblica ganhou especial relevo após a entrada em

vigor do Codigo dos Contratos Püblicos (doravante CCP), em 2008.
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Ela e, naturalmente, muito relevante para o Estado e para as diferentes enticiades que corn ele

contratam no âmbito da matéria em apreço.

Ao Estado incumbe, em qualquer altura, mas particularmente no momento presente, face ao

difIcil contexto económico e financeiro, o major rigor na execuç~o de despesas püblicas,

procurando a melhor alocacao dos fundos pUblicos e a busca de solucoes inovadoras que deem

resposta ao interesse püblico.

Aos diversos operadores econômjcos que intervêm na contrataçâo püblica, cabe-Ihes,

naturalmente, celebrar os mais diversos negOcios, com o menor custo possivel ao nivel cia carga

burocratjca.

Ressalte-se, igualmente, que a contrataçäo püblica 4 importante para o desenvolvjmento

econOrnico do Pals, mas também a é do ponto de vista social, face as consequências que o

potencial encerramento das empresas, especialmente daquelas que dependem de negOcios

com o Estado, tern sobre o emprego.

b)

Ressalta-se que a P1 em anãlise visa proceder a décirna segunda (12i) alteraçâo ao CCP em doze

(12) anos.

Ou seja, em media, a CCP tern sofrido uma aIteraç~o por anal

Acresce que, para alérn das referidas alteraçoes, o legislador também criou regimes especiais de

contrataçâo pUblica, seja em diplomas autónomos seja em normas avulsas, corno as inseridas

nos vários Decretos-Lei de execuçâo orcamental,

Neste âmbito, a CIP, em terrnos de principio, entende que constantes alteraçöes aos regimes

juridicos vigentes, porvezes inserjdas em diplomas avulsos, nâo permitern a devida estabilidade

dos “sisternas”, com claros prejuizos para todos as operadores, sejarn püblicos ou privados.
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c)

Na perspetiva da CIP, e portodos reconhecido que a operacionalizacâo do CCP/2008 se revelou

complexa para todas as partes envolvidas.

Neste ârnbito, e destacada a complexidade, burocracia e dUvidas de vária ordern associadas a
contrataçâo publica.

A litigiosidade associada a esta matéria advern nâo so da sua complexidade, mas, tambérn, da

profunda crise que assolou a Pals.

Assirn sendo, existe urn conjunto de principios que, segundo esta Confederaçâo, devern presidir

a qualquer revis~o que se proceda na matéria.

Entre outros, destacamos a irnportância da concorréncia, transparência, publicidade,

sirnplificaçâo, desburocratizacâo e flexibilizacâo dos procedirnentos de forrnacão dos contratos

püblicos.

Por outro lado, n~o obstante algurn avanço, a linguagern utilizada e ainda pouco clara e

cornplexa, dificultando o uso do CCP por nâo especialistas.

Na perspetiva da CIP, e necessário aproveitar esta oportunidade para enveredar por urn COdigo

menos complexo e acessivel ao vasto universo de operadores que corn ele tern de lidar.

Deve passar a utilizar-se uma linguagern clara e sirnples, instituindo rnecanisrnos de regulacäo e

controlo eficazes, aptos a serern aplicados por decisores publicos profissionalizados e

responsáveis e por parte dos diferentes operadores econOrnicos.

d)

E igualrnente necessária a prornoçâo de regras mais favoräveis a participaç~o das Micro,

Pequenas e Médias Ernpresas (MPME), dado o seu enorrne peso no tecido ernpresarial,

norneadarnente ao nivel do ernprego, bern corno, tal corno já referido, urn objetivo geral de

sirnplificacão, reduçäo da burocracia e dernora processual (corn custos associados) no acesso a
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contrataçäo pUblica, incluindo urna malor sirnplicidade de acesso e menor dispersäo e custos

das plataformas eletrónicas.

e)

A P1 suscita os seguintes cornentärios e observaçoes:

1.

Corn vista a urn impacto rnais forte sobre a atividade econOrnica, os critérios de sustentabilidade

ambiental e circularidade na contrataçäo pUblica dever~o privilegiar forrnulacoes que

assegurern, relativarnente aos bens e serviços a adquirir pelo Estado:

• urn elevado grau de incorporação nacional, utilizando corno critério o rnaior Valor

Acrescentado Nacional (VAB + Consurnos interrnédios de origern nacional);

• urn contributo positivo para a substituiçao cornpetitiva de irnportaçöes (aumento da

produçâo para consurno interno de bens ou serviços corn saldo negativo na balanca

cornercia I);

• o curnprirnento de indicadores mmnirnos de eco-eficiéncja, relativa quer a produçâo do bern

ou prestaçäo do serviço (intensidade energética, hidrica ou relativa a outros recursos

escassos) quer a sua utilizacâo (eficiéncia energética, hidrica e na utilizaçâo de outros

recursos escassos).

No que se refere as adjudicacoes de Municipios a MPME, importa assegurar que Os critérios de

prornoçäo de econornia locale circuitos curtos de distribuiçao sâo alcancados sern prejudicar os

principios (salvaguardas) apontados, corn destaque para o da concorréncia, ou que os benefIcios

associados nesses critérios suplantarn, de forrna justificada, alguns custos (por exernplo, preço

rnais alto), nurna análise de custo/beneficjo transparente e pUblica.

2.

Destaca-se, igualrnente, a irnportância da sirnplificaçao de procedirnentos para acelerar a

execução de fundos cornunitários, essencial para absorver o forte afluxo de apoios que se

avizinha de apoios cornunltários, bern como no que se refere a contrataçâo püblica no ârnbito

das tecnologias de inforrnacao e conhecirnento, dando seguirnento a irnplernentacao da
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estratégia digital, o que estimula e mobiliza atividade e conhecimento do setor privado nessa

area fundamental para a competitividade.

Também se releva a agilizaçao para contrataçöes prioritárias no âmbito do Programa de

Estabilizacâo Econémica e Social, onde se presume se incluam as aquisiçöes na area da Saüde,

algo que näo e especificamente referenciado na Exposiçâo de Motivos e deveria se-b, dado que

o combate a crise pandémica depende muito das compras nessa area, nomeadamente no que

se refere a testes, tratamentos e vacinas que vierem a ficar disponiveis.

3.

Artigo 1.~ -A (Principios)

Deveré ser especificado o modo como a entidade adjudicante poderá prevenir ou concretizar 0

disposto neste artigo.

4.

Artigo 2.2 (Procedimentos pre-contratuais relativos a execuç~o de projetos cofinanciados por

fundos europeus)

fl.2 1

No que concerne Os fundos europeus, considera-se positiva a extensâo aos programas de

financiamento Nacional, como o Fundo Ambiental.

Assim, propôe-se a seguinte alteracâo a redaç5o do n.2 1:

“Para a ceiebracâo de contratos que tenham por objeto a execuçdo de projetos cofinanciados

porfundos Europeus ou fundos Nacionai~, as entidades adjudicantes podem:”
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alinea a)

“a) Iniciarprocedimentos de consulta prévia, corn convite a pelo menos chico entidades, quando

o valor do contrato for inferior aos limiares referidos nos n. 2~ 2, 3 e 4 do artigo 474~9 do COdigo

dos Cbntrotos Püb!icos, consoante oçg~” (sublinhado nosso).

Os limiares indicados no artigo 4749 do COdigo dos Contratos Püblicos, foram atualizados

através de Regulamento delegado (liE) da Comissâo Europela, através do Regulamento

Delegado (Eu) 2019/1827 (referente aos contratos de concessâo de serviços pUblicos e de obras

pUblicas), do Regulamento Delegado (EU) 2019/1828 (Referente aos contratos pUblicos de

empreitada de obras püblicas, de fornecirnentos de bens, de prestaçâo de serviços e de

concursos de conceçäo) e do Regulamento Delegado (uE) 2019/1829 (referente aos contratos

celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos

serviços postais), todos da Comissào Europeia, datados de 30 de outubro de 2019, em vigor

desde ide janeiro de 2020, pelo que os valores indicados no referido artigojá nâo se encontrarn

em vigor.

aimnea c)

“c) Reduzfr o prazo para apresentaçâo de propostas e candidoturas em concursos pdbiicos e

concursos limitodos porprévia quollficacJo nos termos do n.2 3 do artigo 136.~, don.° 2 do artigo

174.~ e do n.2 S do artigo 191.2 COdigo dos Contratos Póblicos, respetivarnente, com dispensa

do fundamentaçao prevista nessas disposicoes.” (su blinhado nosso).

Esta disposicao nâo parece fazer sentido face a Exposiçäo de Motivos que aponta para

alteraçoes ao CCP no ârnbito dos procedirnentos de valor inferior aos limiares cornunitários.

Os artigos referidos na disposicao sâo relativos a procedimentos corn publicidade internacional

aplicãveis aos procedimentos a que sâo aplicaveis os lirniares comunitários, e nâo aos

procedimentos de ârnbito nacional que parece ser 0 objetivo das alteraçoes incluidas na

proposta e por essa razâo, fora de âmbito.
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Por outro lado, o regime atual prevé já urn prazo mmnimo de 6 dias de calendario para os

procedirnentos em causa cujo preco base seja inferior aos lirniares comunitãrios, 0 qual é curto

o suficiente, atento o facto de que o procedirnento se inicia corn o envio do Anüncio para DRE e

nâo corn a data de disponibilizaçâo das pecas.

fl.2 2

“2 - As consultas prévias previstas na alinea a) do nümero anterior nâo se aplicom as limitoçöes

constantes dos n.2s 2o 6 do artigo 113. ~do Codigo dos Contratos Páblicos.” (sublinhado nosso).

Atenta a epigrafe do artigo, a norrna deveria prever a extens~o a alinea b) — ajustes diretos,

considerando que o regime de ajuste direto sirnplificado curnula com o regime de ajuste direto

ordinário.

Propöe-se redaçäo, corn a eliminaçâo da almnea c) relativa aos concursos pUblicos e lirnitados, a

saber:

Aos procedimentos previstos no nUmero anterior nâo se aplicom as limitacöes constantes dos

n. 2~ 20 6 do artigo 113. ~ Codigo dos Contratos PUblicos

Paralelamente, e para o rnesmo efeito, o dispositivo deveria prever urn regirne diferenciado para

ajuste direto ordinário, de montante superior ao previsto para o regime simplificado.

fl.2 3

“3 -Os procedimentos adotados 00 abrigo do presente artigo tramitam através de ylataforma

eietronica utilizada pela entidade adjudicante.” (sublinhado nosso).

Entende-se a obrigaçâo para a consulta prévia, rnas ja näo para o ajuste direto referido na alinea

b), atento o facto de n~o ser urn procedirnento concorrencial, bern corno ao facto de se tratar

de urn procedimento sirnplificado (sern obrigatoriedade de caderno de encargos).

Deveria ser rnencionada apenas a consulta previa.

9
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Propöe-se a seguinte redaçao para on.0 3:

“3-0 procedimento adotado ao abrigo da alinea a) done I do presente artigo tramita através

de piataforma eletrón,ca utTzada pela entidade adjudicante.”

5.

Artigo 22.~ (Contratac5o de prestaçöes do mesmo tipo em diferentes procedimentos)

nA 1

Na perspetiva da Cip, seria oportuna uma ciarificaçâo do conceito “(...) prestaçöes do mesmo

tipo, suscetiveis de constitufrern objeto de urn ónico contrato (...)“.

6.

Artigo 24~ (Escoiha do ajuste direto para a formacao de quaisquer contratos)

nQ 1, ailnea b)

Consideramos que deve ser prevista a possibilidade de ser usado o ajuste direto, quando num

procedimento de consuita prévia ocorram as circunstâncjas especificadas na aIInea em causa

que o admitem no caso de concurso pübIico ou concurso limitado.

Seja por se verificarem Os mesmos pressupostos, seja por Os valores em causa serem menores,

seja por evitar delongas desnecessarias na contrataçào.

Por outro lado, na redaçào proposta para esta alinea, cai a mençäo ao procedimento por diáiogo

concorrencial, aditado na redacâo atuai. Seria vantajoso, näo apenas manter a mençao ao

referido tipo procedimental, como acrescentar outros tipos precedidos de qualificaçao prévia

de modo a poder-se aproveitar parte do esforço dos concorrentes na fase de quaiificaçao.
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n9 1, alinea f)

Na versâo atual do CCP, a alinea f) deste artigo encontra-se revogada, porérn, e dada a

irnportância e relevância que as tecnologias de inforrnac~o assurnem na presente proposta,

seria ütil incluir uma alinea relativa as aquisicoes de SW.

Neste contexto, propöe-se a seguinte redaçäo:

7,1 As prestoçöes que constituem 0 seu objeto se destinem, a titulo principal a permitir a
entidade adjudicante a aquisicäo de licencas e serviços de software”;

nfl 4, alinea b)

Considera-se pouco consentâneo corn os principios da contratacâo pUblica que, no caso de

exclusäo de todas as propostas, se adrnita que seja convidado, nurn procedimento subsequente

para a contrataçâo do rnesrno objeto, urn concorrente que viu a sua proposta exciulda por a

ceIebrac~o de o contrato de acordo corn ela significar a violaçäo de vinculaçöes legais ou

regularnentares aplicáveis (v. art. 702/2, alinea ffl, ou quando a exclusâo das propostas tiver

radicado ern fortes indicios de “(...) atos, acordos, práticos ou informaçoes suscetIveis defaisear

as regras da concorréncia” (v. art. 709, /2, alinea gfl.

Nestas situaçöes, os concorrentes visados näo deviarn poder ser adrnitidos em procedimento de

ajuste direto nos terrnos do n2 1 do artigo 24°.

7.

Artigo 35.2 -A (Consulta preliminar ao mercado)

Mais uma vez, seria oportuno urna meihor concretlzação da expressão “informacöes

pertinentes”.



CIP
CONFEO~RACAO EWRBMaL
DC PORTUGAL

8.

Artigo 36.~ (Decisão de contratar e decisão de autorizaçäo da despesa) e 54.2-A (Contratos

reservados)

Mais urn conceito a carecer de interpretação, que convém clarificar: “bens ou serviços Essenciais

de uso corrente”.

9.

Artigo 42~ (Caderno de encargos)

Na perspetiva cia CIP, existem rnatérias cuja regulação ern sede de contrataçâo pUblica é

relevante na area dos dispositivos medicos e que nâo estão consideradas no texto da proposta,

corno sucede corn a matéria relativa a definiçao de precos separados nos contratos de aquisiçâo

de dispositivos medicos que envolvem a prestaçâo de serviços.

Existern contratos de aquisição de dispositivos medicos que envolvem tambern a prestaçäo de

serviços (por exemplo, de manutençäo ou de acornpanharnento técnico aquando da sua

utilizacäo), os quais muitas vezes são omitidos e nao são objeto de remuneração as empresas.

Na realidade, trata-se de contratos corn objeto rnisto em que ambas as cornponentes do

contrato devem ser rernuneradas.

Neste sentido, propöe-se o aditamento de um novo nürnero ao clausulado do artigo 42~

(Caderno de encargos) do Codigo corn a seguinte redação:

“Os contratas de aquisiçäo de bens móve,s cub execuçdo implique, par porte de cocantratante

a prestaçào de qualquerservgço, deve indicar separadamente o serviço em causa e a respetivo

regime de remuneraçdo.”

10.

Artigo S4.~-A (Contratos reservados)

n.9 2
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“2 - Quando a participacöo no yrocedirnento se encontrar reservada nos termos do nürnero

anterior. o anOncio deve fazer referenda 00 presente artigo. (sublinhado nosso).

o presente artigo, relativo a reserva de contratos, deveria prever a criaç~o prévia de lista

plataformas de contrataçao püblica ou urn portal de acesso universal, de rnodo a que,

previarnente, as entidades adjudicantes e operadores econOrnicos possarn conhecer quais Os

prestadores que reUnern estas condicöes, considerando que apenas a situaçâo das PME pode

ser consultada junto da Entidade Certificadora, ou, ern alternativa, a realizacâo de urna consulta

preliminar, aberta a todos os operadores econórnicos, corn caráter previo e obrigatório, via

plataforma eletronica de contrataçäo pUblica, na qual os prestadores tenharn de fazer prova do

cumprirnento dos requisitos que os habilitarn.

o n9 2 do presente artigo deixa ainda de fora a obrigatoriedade de rnençâo ao artigo quanto

procedirnentos de ajuste direto e consulta prévia.

Neste contexto, propöe-se:

Por urn lado, nova redacâo para o n.9 2: “Quando a participaçäo no procedimento se encontrar

reservada nos termos do nUrnero anterior, a anUncio ou a canvite deve fazer referenda ao

presente artigo

Por outro lado, o aditarnento de urn n9 3: “As entidades adjudicantes que optem pela

partidpacao reservada prevista no presente artigo, promoverão a realizaçao de urna consulta

prelirninar aberta a concorréncia no plataforma eietr6nica de contrataçöo püblica pa 5$

utilizadas, no qual os operadores econórnicas devern cornprovar, par dacurnento oficial, Os

requisitos de adrnissão ao proced rnento cancursal subsequente.

11.

Artigo 57•9 (Documentos da proposta)

n.26

“6 - Quando a oroposta ou puaisguer docurnentos gue a constituam devarn ser apresentados

corn aposicdo de assinatura eletrOnica qualificada, nos terrnos do disposto no artigo 54•2 da Lei

13
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fl.9 96/2015, de 17 de agosto, pode a falto de to! ossinotura ser suprido, no prow maxima de

quorento e oito horas a cantor do notificoçOo pato fUrl, otrovés de instrumento de rotificocáo

limitado a proposto e documentosja submetidos e desde que o ratificonte tenha plenos poderes

de representaçs5o porn a efeito.” (sublinhado nosso).

fl.2 7- [Anterior n.2 61

“Nos procedirnentos corn publicaçao de anUncia no Jamal Oficial do UniOo Europelo, é

apresentado, em substituiçdo do declaraçao do anexo I do presente COdigo, o Documento

Europeu Unico de ContrataçOo PUblico.”.

Nos procedimentos de valor superior aos limiares, e ütil a rnanutençâo do Docurnento Europeu

Unico de Contratac~o PUblica (DEIJCP), ainda que a mesmo deva ser reformulado por duas

ordens de razöes.

A primeira prencie-se corn o facto de a declaraçao do DEUCP nâo substituir integralmente a

declaraçao do Anexo I ao CCP, pelo que a presentação pelos concorrentes cia decIarac~o contida

no n9 1 do Anexo I deveria ser rnantida e que respeita a “declaraçJo de oceitoçOo do CE” que

inexiste no DEUCP.

A segunda ordern de razöes corresponde ao facto de o Regularnento DECUP, expressarnente

prever que as entidades adjudicantes podern pedir o referido docurnento ern procedimentos de

âmbito nacional, pelo que o nQ 6 atual deveria ter a seguinte reclaçao:

“6 — Nos procedimentos corn publicacáo de onUncio no Jamal Oficial do UniOo Europeio, E

apresentado o Docurnento Europeu Unico de ContrataçOo PUblica em substituicOo do n9 2 e

seguintes do decloracáo do anexo I do presente Codigo devendo os concorrentes apresentar

conjuntamente corn este a declaraçGo a que se refere a n9 I do Anexo I do presente Código. A

apresentoçOo do DEUCP pode ser exigida no prograrna ou no con rite, pelas entidades

adjudicantes nos procedimentos scm publicaçOo de anuncio no Jornal Oflc,oI do Uniâo

Europeia, apilcondo-se nesse caso, o previsto no primeira porte do presente nUmero”
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12.

Artigo 64~ (Prorrogacâo do prazo fixado para a apresentação das propostas)

fl.2 1

“1 - Quando as retificacöes QU os esciarecimentos previstos no ortigo 5Q.2 sejam comunicadas

para além do prazo estabelecido para o efeito, o prazofixado para a apresentaçdo das propostas

deve ser prorrogado, no mInimo, por perlodo equivalente ao do atraso verificado.” (sublinflado

nosso).

A nova redacâo do n2 1 do artigo 54•2, persiste nurna orniss~o relativamente a previsäo do n2 7

do artigo SOY, o qual se mantém corn remissâo para as disposicöes deste artigo, porérn, estando

o jun ou a entidade adjudicante autorizada a esclarecer e retificar ate a data lirnite de

apresentaçäo de propostas, nenhuma das disposicöes do artigo 642 indica que prazo adicional

os interessados tern direito, de modo a poderern reagir as alteracöes, sejam elas substancials ou

nâo, atendendo a que a resposta deve ser dada antes do termo do prazo de apresentac5o de

propostas.

Assirn, o no i do artigo 64~ devenia resolver esse lapso, pelo que se propöe a seguinte redacâo:

“1 — Quando as retjflcaçôes ou os esciarecimentos prewstos no n9 5 do ortigo 50.2 sejam

comunicados para alem do prazo estobelecido paro o efeito, e ndo implicarem olterocöes de

aspetos fundamentals dos peças do procedimento, o prazo fixodo pora a opresentacäo dos

propostas deve ser prorroqado, no mInimo, por perlodo equivalente 00 do atraso verificodo,

sendo que, no caso previsto no n2 7 do artigo 50 2, o prazo fixado pora a apresentocão dos

propostas deve ser prorrogado, no minimo, por 1/6 do prazo totaL”

Fica resolvido ainda o prazo minimo que se pretende estabelecer corn on2 2 do presente artigo

542
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“2- Quando 0 anUnclo do procedimento tiver s/do pubticado no Jamal Oficial da União Europe/a,

o perlodo de prorrogaçöo nJo pode scm inferior a seis dias ou, nas situaçöes previstas no n.9 3 do

artigo 136.~ e nos n. 9~ 2 e 3 do art/go I 74•2, a quatro dias. “.

A redaçâo proposta para esta disposicâo termina corn a rnençâo a necessidade de republicaçao

das peças e recontagern do prazo nas situaçöes em que existern alteracoes substanciais das

peças independenternente do rnornento de comunicacao das alteracoes, indevidamente,

consagrando, apenas e tao so, as situaçôes em que haja alteracoes independentemente da sua

natureza ou da sua comunicacao, pelo que a redaçao atual do n2 2 deveria manter-se, sendo

que a redacao proposta fica sanada corn a alteracáo ao n2 1 para as situaçöes em que as

alteraçoes nao sejam substanclais.

A redaçao atual deve ser mantjda, pois esta e a forrnulacao adequada aos casos de alteraçoes

substanciajs e fundamentals que determinam a republicacao e a abertura de novo periodo de

prazo intercalar, necessário a verificaçao da conformidade das alteracoes efetuadas e da

possibilidade de, na sua sequência, poderem surgir novos esclarecimentos ou erros pertinentes

ern funcâo daquelas.

fl.2 5

Por urn lado, verifica-se urna forrnulaçao incorreta, devendo ser retirada a mençâo a “que

tenham sido convidados”, pois inexisteni convites nos procedimentos concorrencials com

exceçâo da consulta prévia ou nas fases seguintes dos procedimentos que preveem uma fase de

qualificaçao prévia. Do mesmo modo, a publicitaçao nào pode reconduzir-se apenas aos

anUncios, sob pena de deixar de fora os procedimentos que daquele estâo isentos.

Por outro lado, não se compreende a limitaçao aos interessados que tenham sido convidados.

Salvo nielbor opiniào, a informaç~o aos convidados da prorrogaçao do prazo para a

apresentacao de propostas podera bastar-se com a notificaçao na plataforma eletrOnica, dado
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que garante que Os mesmos tern conhecirnento do novo prazo, evitando-se gastos adicionais e

que não acrescentarn valor corn a publicac~o de anUncios.

13.

Artigo 7O~ (Análise das propostas)

n.2 2, almnea b)

Julgarnos estar perante urn lapso de escrita.

De facto, julgarnos que o objetivo pretendido é referir “Que apresentam algurn atributo que

viole pararnetros base fixados no caderno de encargos (...)“.

14.

Artigo 71~ (Preco ou custo anormalmente baixo)

Desde a Ultirna alteraçâo a este artigo que as entidades adjudicantes deixararn de fazer

referenda (ou de justificar) quando é que se considera urn preco anorrnalrnente baixo.

Na ausêndia de critério e de justificacâo, procedirnentos ha ern que são apresentados preços

que divergern ern cerca de SO % da rnedia dos restantes preços e nâo são considerados preços

anorrnalmente baixos.

Na perspetiva da CIP, e necessário que haja algurna definicão de rnodo evitar o livre arbitrio e,

consequenternente, promover a sã concorrência entre todas as entidades, o que alias é urn dos

principios que subjazern ao CCP.

fl.2 3

“3 - Em quaiquer urn dos casos previstos nos nUrneros anteriores, 0 jon solicita previarnente ao

respetivo concorrente que preste esciarecimentos, por escnito e em prazo adequado, relativos

aos elementos constitutivos relevantes da sua proposta.”
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Face a manutençao da ailnea d) do n9 1 do artigo 579, na sua redaçâo atual, a indicaçâo prévia,

nas peças e procedimento, como seja, a definiçao de uma determinada percentagem fixada de

desvio face ao preço base, implica que os interessados conhecam antecipadamente se o preço

por si proposto, face a esse critério, e ou nâo anormalmente baixo, pelo que a formulaçao do n9

2 da presente PL sO faz sentido para as situaçöes em que aquele limiar n~o é conhecido

antecipadamente pelos clientes, a data de apresentaçäo de proposta.

Outro aspeto do preceito diz respeito a mençäo de “elementos constitutivos relevantes”, que

pode criar dificuldades.

Assim, propöe-se a seguinte redacao para o nfl 3:

“3 — Em qualquer urn dos casos previstos nos nórneros anteriores, salvo se a data de

apresentaçdo de propostasforpossivel aos interessados conhecer, direta ou indiretamente, que

a sua proposta apresenta urn preço anormalmente baixo, 0 fUrl solicita previarnente 00 respetivo

concorrente que preste esclarecirnentos, por escrito e em prow odequado, relativos aos

elementos cor,stitutivos do preço proposto.

15.

Artigo 79~Q (Causas de nâo adjudicacäo)

fl.2 1, almnea b

Deve ser reformulado no seguinte sentido: “(...)“salvo a disposto no n2 6 do artigo 7O~, no que

respeita as propostas (...)“.

16.

Artigo 81A (Documentos de habilitaçao)

“9 -Nos casos em que o valor do contrato a celebrar deterrnine a sua sujeiçöo oflscalizoçao prévia

do Tribunal de comas, o orgao competente para a decisdo de con tratar dew solIcitor 00

adjudicatOrio, salvo se este for uma pessoa singular ou urna micro, pequena ou rnédia empresa,
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devidamente certificada nos termos do iei, a apresentaçdo de urn piano de prevencdo de

corrupçdo e de infraçöes conexas.”

Atendendo a que as recomendacöes (v.g.: Recomendacäo do Conseiho de Prevençâo da

Corrupcâo, de 2 de outubro de 2019, sobre a prevençäo de riscos de corrupçäo na contrataçäo

publica) e respetivos pianos se destinam a Administracäo PUblica, será necessário explicitar que

informaçâo deve constar do referido piano e como é este avaiiado.

Acresce que o piano em causa nâo parece caber no conceito de docurnento de “habiiitaçâo”,

mas antes, a semeihanca do comprovativo de registo RBCE, cuja obrigatoriedade näo se prevê

nas presentes aiteracöes mas cuja auséncia de demonstracâo da sua existéncia (por quem se

encontra obrigado), constitui impedimento a execuçâo do contrato e a eventual outorga, peio

que deveria ser aditado ao texto urn artigo 812 - A corn a mençâo de outros documentos que

podem ser exigidos na fase da habiiitacâo ou entre esta e a fase de outorga do contrato, corn a

rnençäo aos referidos documentos que, n~o sendo documentos de habiIitac~o, podem

condicionar e comprorneter a outorga.

Assim, propöe-se urn novo artigo “81.~-A (Outros dacumentos)” com a seguinte redacäo:

“1— Nos procedimentos deformacdo de quaisquer contratos, o adjudicatário deve apresentar,

no prazo de habilitacao ou ate a data de outorga do contrato, docurnento Cornprovativo do

Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE);

2 — Nos casos em que o valor do contrato a celebrar determine a sua sujeiçäo a fiscalizacäo

prévia do Tribunal de Contas, o 6rgdo cornpetente para a decisäo tie contratar deve solicitar

ao adjudicatdrio, salvo se este for uma pessoa singular ou urna rnicro, pequena ou rnedia

ernpresa, devidarnente certificada nos terrnos da lei, a apresentacäo de urn piano de

prevencdo de corrupçGo e de infraçOes conexas, de acordo com as Recomendacöes do

Conseiho de Prevençao da Corrupcäo aplictveis aos operadores economicos.”

17.

Artigo 83~-A (Forca probatória dos documentos de habilitaçâo)

nA 1
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Estranha se a exclusão da alinea a) do n9 1 do artigo 552 da previsäo deste n2 1 do artigo $32 -

A.

Questiona-se: 0 melo de prova de o adjudicatario näo se encontrar submetido a qualquer meio

preventivo de liguidaçâo de patrirnónio (PER, RERE...) fica a ciiscricionarjedade da entidade

adjudicante?

18.

Artigo 85.2 (Notificacao da apresentaçäo dos documentos de habilitaçao)

n.e 2

“2-0 yrnzo fixado yara a apresentaccyo dos docurnentos de habliftacoo pode ser prorropado. por

uma Unica vez, por solicftaçOo do adjudicatdrioformujada ao drgao competente para a decisOo

de contratar, por urn periodo noo superior aS dias.” (sublinhado nosso).

Considerando: i) que, a habilitaçâo diz respeito a prestaçâo de documentos emitidos ou a emitir

por entidades terceiras (registos criminais, certidoes tie nâo dIvicfa, etc...); ii) que, o prazo geral

que os operadores tern para apresentar a habilitaçäo e variável de entre 2 a 5 dias (se o

programa ou o convite näo conferir perlodo superior ou inferior); iii) que, entre a decisao de

adjudicaçao e a outorga do contrato, as entidades adjudicantes dispoem de urn prazo de 30 dias

(a que se refere o n2 1 do artigo 1049); iv) que, entre a decisâo de adjudicacâo e a outorga, para

a grande maioria dos contratos, ha que verificar o periodo de “stand still” correspondente a 10

dias, sendo de 10 dias igualmente o prazo para a prestaçâo de cauçâo (referida na alinea a) e c)

do mesmo preceito legal), conclui-se que nâo se justifica a limitaçâo do pedido de prorrogaçào

a urn máximo des dias e a uma ünica vez, inclulda na presente PL, uma vez que, nos casos dos

procedimentos superiores aos limiares, tal prazo podera ser (em potencial) inferior ao perlodo

de espera obrigatorio (“stand still”) para que a outorga possa ser efetuada, pelo que a

possibilidade dos operadores poderem solicitar a prorrogaçao (a qual terá necessariarnente de

ser fundarnentada), näo deve estar limitada, nomeadamente em funcao do námero de vezes

que seja necessário efetuá-la, atento o prazo de 30 dias conferido as entidades adjudicantes.
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Acresce ao exposto que, a verificar-se a impossibilidade de prestar a habilitacâo dentro do prazo

adicionalmente concedido ao abrigo da prorrogaçâo, a eventual celeridade esperada corn o

decretarnento da caducidade, conferindo a adjudicacâo a segunda proposta admitida (se a

flouver) redunda nurna falsa questâo, considerando a necessidade de abertura de audiencia

previa (5 dias) que precede o decretarnento da caducidade ao qual será adicionada,

necessariamente, a concess~o de igual prazo para prestar a habilitacäo a segunda proposta

adrnitida (se a houver, pois, caso näo a haja, o procedimento ficara deserto).

Assim, a presente norrna deverä ser expurgada, considerando, por Ultirno, que o n9 3 do artigo

86~ já prevé a possibilidade de concess~o de prazo adicional por causa objetiva, sem lirnite do

n2 de pedidos ou de tempo.

19.

Artigo 91.9 (Näo prestaçâo da caucâo)

fl.9 3

lrnporta clarificar o alcance da expressâo “(...) sem prejuIzo do disposto no nfl 2 do ortigo 88.”.

20.

Artigo 113~ (Escolha das entidades convidadas)

n.~ 2

Constatarnos que várias entidades adjudicantes tern diferentes interpretacöes relativamente ao

fl.9 2 do artigo 113.~, ern particular no que respeita a aplicaçäo dos lirnites a contratac~o por

ajuste direto em anos econOrnicos consecutivos.

Assim, sugere-se que, ao abrigo da presente alteraçäo legislativa, se aproveite a oportunidade

de clarificaro alcance da referida norma.
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116 -Nâo podem também ser convidadas a apresentar propostas entidades especialmente

relacionadas corn as entidades referidas nos n.2s 2 e 5, considerando-se como tais,

nomeadamente, as entidades que partllhem, ainda que apenas parcialmente, representantes

legais cii sOcios, ou as sociedades que se encontrem em relaçoo de simples participaçdo, de

participaçJo recIproca, de dominio ou de grupo.

As entidades nestas condiçöes dedicam-se a atividades econOmicas distintas, pelo que a

disposiçao é excessiva por impor uma Iimitaçao a Iivre iniciativa económica e ao exercicio da sua

atividade em funçâo da partilba de representantes ou sócios comuns e ou a sua relação de

participaçâo nos termos expostos.

21.

Artigo 114.~ (Nümero de entidades convidadas)

fl.9 2

As Entidades nestas condicöes dedicam-se a atividades econOmicas distintas, pelo que a

disposicao ê excessiva por impor uma Iimitaçao a livre iniciativa econOmica e ao exercIcio da sua

atividade em funçao da partilha de representantes ou sOcios comuns e ou a sua relacâo de

participaçao nos termos expostos.

22.

Artigo 1299 (Prazo e precos)

Concluimos pela admissibilidade, no caso de ajuste direto simplificado, de contratos corn prazo

de vigencia superior a 1 ano e ate ao lirnite de trés anos.

Originalmente este artigo, por se referir a contratos cujos prazos de vigência nâo poderiani

exceder urn ano, nâo admitia a revisäo de preços.
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Assirn, corn esta alteraçäo e existindo a possibilidade de ceIebraç~o de contratos superiores a 1

ano, consideramos que, nos casos em que isto se verifique, deverã ser admissivel a revisâo do

preço contratual de acordo corn a inflacäo, sob pena de se estar a introduzir urn fator de

potencial desequilibrio econOmico no contrato.

23.

Artigo 144~ (Confidencialidade)

Embora seja de reconflecerque o nürnero minimo de 3 entidades a convidarern procedimentos

de consulta prévia e baixo, a verdade e que, em algumas areas de atividade, o nUrnero de

entidades corn capacidade/cornpetências para realizar o que se pretende contratar nâo passa

de 2.

Nos casos ern que so existe urn cocontratante possivel, o problema está resolvido na alinea e),

do no 1 do artigo 24g.

Masse existirem apenas 2 näo ha exceção no COdigo a regra dos 3 convidados.

Ern sentido estrito terá de recorrer-se a concurso pUblico.

Seria facilitador que a consulta prévia pudesse ter apenas 2 convidados quando näo existam

rnais entidades passiveis de ser convidadas;

24.

Artigo 1322 (Programa do concurso)

A nurneraçâo apresentada nâo está correta.

25.

Artigo 276~ (Contratos a celebrar por concessionárlos de obras püblicas que n5o sejam

entidades adjudicantes)

Dá-se por reproduzido o comentärio formulado quanto ao dispositivo anterior.

23
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Por outro lado, considera-se que a revisâo em curso constituiria uma boa oportunidade para o

legislador regular de forma expressa as ofertas püblicas, como as que tern surgido no mercado

pelas quais determinado serviço pocierá ser adjudicado a mais do que uma entidade em

simultâneo, desde que preencha os requisitos do caderno de encargos, para assegurar a sä

concorrência entre empresas e a prestaçäo de meihores serviços as entidades adjudicantes.

26.

Artigo 292.~ (Adiantamentos de preço)

nA 1, alinea a)

Esta disposicäo mantém-se nos exatos termos da redacao atual.

27.

Artigo 4742 (Montantes dos limiares europeus)

n.e 1.

“1 - Os montantes dos limiares euroveus. para efeito de publicitaçdo obrigotoria de anóncio no

Jamal Oficial do União Europeia, são os previstos no artigo & P do Dimetiva n.2 2014/23/UE, no

artigo 4•Q do Dimetiva 201 4/24/UE e no artigo 15.2 da Dimetiva 201 4/25/UE, as quais se

reproduzem nos nümeros seguintes, no redocáo que lies foi dada pelo Regulamento Delegado

(yE) 201 9/182 7, pelo Regulamento Delegado (LiE) 2019/1828 e pelo Regulamento Delegade,

(UE) 2019/1829.” (sublinhado nosso).

Considerando que os valores sao atualizados bianualmente por regulamento comunitário, a

norma deveria remeter genericamente para esses instrumentos, aplicando se as que a cada

momenta estejam em vigor.

28.

Quanta a medidas ausentes, destacamos a necessidade de uma major simplicidade de acesso e

menorclispersao e custos incorridos com as plataformas de contrataçâo pUblica.
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- Côdigo de Processo nos Tribunais A ministrativos

As alteracoes propostas ao COdigo de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) são, de

facto, cirUrgicas e restritas, por urn lado, a trarnitação de açöes administrativas urgentes de

contencioso pré-contratual, definindo-se urn prazo curto para que seja proferido despacho

lirninar por parte do julgador, clarificando-se, de igual rnodo, 0 fundarnento de rejeiçâo da

petiçâo inicial — rnedidas que se saUdarn e contribuem para a celeridade e eficácia processual.

Quanto a proposta de alteracâo do n.2 3 do artigo 102.8, questiona-se, no entanto, o seguinte:

Caso näo seja proferido ern 48 horas, o que é que sucede ? E se o Juiz demora 5 ou 10 dias, o

que acontece relativamente ao efeito suspensivo automático ? Qual a consequência processual

2

Relativamente ao n.2 2 do referido artigo, considera se que deve ser elirninada a referenda a

“manifesto falta defundamento das pretensöesformuiados”, dado que constitul urn elernento

de caráter subjetivo.

Corno é que o iuiz aprecia a pretensâo formulada apenas corn base nurna ünica

argurnentaçâo/opiniâo, que será tendenciosa ern favor do Autor da rnesrna, obviarnente, urna

vez que, nessa fase, a contraparte ainda nâo foi notificada ? E cabe recurso para quern ? Para 0

TCA ? E onde fica o efeito suspensivo enquanto o TCA se pronuncia?

Por outro lado, questiona-se tarnbern: Se os prejuizos do autor forem facilrnente quantificáveis

e reparáveis, por que nâo levantar a suspensão sernpre que requerida e seja reconhecido o

interesse pUblico?

28.setembro.2020




