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PRINCÍPIOS 

OS PRINCÍPIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.º/4 DO CCP 
 
• Os princípios inseridos no CCP, nascidos das Diretivas comunitárias e que 

inspiram o legislador nacional, não são de aplicar apenas aos contratos a 
que alude o CCP, mas a todos os contratos celebrados com a 
Administração Publica e/ou a todos os contratos celebrados pelas 
entidades adjudicantes a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º do CCP. 

 
• Decorre do n.º 4 do artigo 1.º do CCP o seguinte: “...À contratação pública 

são especialmente aplicáveis os princípios da transparência, da igualdade 
e da concorrência...”. 
 

• A incompletude estrutural das Diretivas nºs 2004/18/2CE e 2004/17/CE 
torna-se ainda mais clara quando se verifica que a formação dos contratos 
públicos não abrangidos pelas Diretivas sobre a contratação ou, em 
relação aos contratos das diretivas de valor inferior aos limiares 
comunitários não pode ignorar os princípios estruturantes de um mercado 
interno. 

 
 



 
O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

• Traduz-se, no fundo, na aplicação de uma igualdade material que 
pressupõe o tratamento igual de situações iguais e o tratamento 
diferenciado de situações comprovadamente distintas 

 

• Este princípio gera um feixe de direitos específicos como a não 
discriminação em razão da nacionalidade que implica a existência de 
uma igualdade entre cidadãos e empresa, e a proibição de quaisquer 
obstáculos à liberdade de circulação. 

 

• Deste princípio parte de toda a construção do Mercado Único, 
reclamando a elaboração de regras comuns tendentes à harmonização 
das legislações nacionais dos Estados-Membros, por forma a eliminar 
as barreiras anteriormente existentes às liberdades de circulação no 
espaço europeu. 

 

 



• É que, na verdade, as regras e procedimentos específicos relativos à 
contratação pública de cada Estado constituíam-se em verdadeiros 
entraves a essa igualdade de oportunidades entre operadores económicos 
e isso foi decisivo na construção do Mercado Único. 

 

• Para acautelar essa igualdade desejada o legislador da União Europeia 
instituiu, pela via das Diretivas a prévia definição das regras do jogo e a 
necessidade de comparação objetiva das propostas para efeitos de 
adjudicação. 

 

• A definição prévia das regras do jogo, digamos assim, concretiza a 
expressão máxima da promoção da liberdade de concorrência, o mesmo 
sucedendo com a necessidade de comparação objetiva das propostas, de 
modo que a sua escolha acentue essa liberdade de concorrência e a 
igualdade de oportunidades. 

 

• Impõe-se que haja um tratamento igual a todos os interessados na 
adjudicação de um contrato público, desde que se encontrem  em 
condições objetivamente idênticas face à capacidade de execução das 
prestações contratuais – artigo 49.º/1 CCP. 



JURISPRUDÊNCIA  do  TJUE: 

 

• No Acórdão Parking Brixen considerou-se que a proibição da 
discriminação em razão da nacionalidade constitui uma expressão 
específica do princípio geral da igualdade de tratamento.  

 

• Por isso quando são usados critérios que, apesar de não 
assentarem na nacionalidade, na verdade, os discriminam por essa 
razão, impondo regras que só podem ser preenchidas pelos 
candidatos nacionais ou que sejam dificilmente preenchidas por 
candidatos de outros Estados-Membros, são ilegais. 

 

• Por isso, no que respeita às especificações técnicas, estas devem 
ser enunciadas por referência a normas comunitárias e 
internacionais e, se forem enunciadas por referência a normas 
nacionais, deve ser explicitada a menção da aceitação de 
especificações equivalentes  



Assim, no plano da participação dos interessados nos 
procedimentos, refere ainda aquela autora que relevam: 

• a) A proibição de “especificações técnicas que tenham efeito 
discriminatório”; 

• b) A fixação de critérios objetivos de capacidade técnica, 
financeira e idoneidade; 

• c) A adoção de critérios diferentes dos fixados, nos termos da 
lei, quanto à junção de documentos ou prestação de 
informações por parte dos candidatos quando tal tenha 
influência decisiva na comparação entre propostas; 

• d) A notificação a todos da disponibilidade de esclarecimentos 
e retificações feitas, bem como erros e omissões detetados 
pelos concorrentes  

 

(Cfr. artigos 50.º/4, 61.º/4 CCP) 



Já no plano da seleção das propostas, releva: 

• a) A necessidade das propostas cumprirem e obedecerem ao disposto 
no programa de concurso e caderno de encargos, de modo a garantir 
uma comparação objetiva entre as mesmas, 

• b) A fixação e densificação de critérios e fatores objetivos, ou seja, 
pertinentes e proporcionados ao objeto do procedimento; 

• c) O respeito pelo critério de adjudicação fixado no programa; 

• d) Num procedimento negocial, a necessidade da entidade adjudicante 
não fornecer informação suplementar a um candidato em detrimento 
de outros; 

• e) A necessidade de todos concorrentes terem as mesmas 
possibilidades na formulação dos termos das suas propostas; 

• f) A eventual admissão de correções das propostas quando se trate de 
nelas inserir a vontade do concorrente de acordo com os dados que 
ele mesmo fez constar (na proposta), mas não nos casos em que tal 
implique a substituição do juízo de oportunidade e conveniência 
formulado pelo concorrente. 



PRINCÍPIO DA CONCORRÊNCIA 

• O princípio da concorrência aponta no sentido de que todas as 
disposições respeitantes à contratação pública sejam interpretadas e 
aplicadas no sentido mais favorável à participação nos procedimentos 
pré-contratuais do maior número de interessados, sendo de evitar 
exclusões, sobretudo por motivos meramente formais, 

 

• O princípio da concorrência é atualmente a trave-mestra da 
contratação pública, sendo na concorrência e no apelo e defesa do 
mercado, ínsitos nos vários procedimentos concursais, que assenta o 
valor essencial da contratação. 

 

 

 

 



PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA 
PUBLICIDADE 

• Implica o dever de se publicitar a intenção de contratar e as condições do contrato 
a celebrar, assim como a obrigação de publicitar as regras do procedimento e 
critérios de adjudicação, qualificação, análise de propostas e respetivo modelo de 
avaliação das propostas, 

• As decisões tomadas pelos adjudicantes impõem que os procedimentos pré-
contratuais sejam explicitados e devidamente fundamentados (artigo 38.º CCP), 
por forma a surgirem com regras pré determinadas claras, objetivas e racionais, 

• Por outro lado, o artigo 315.º do CCP, sob a epígrafe “Obrigação de 
transparência”, estabelece o seguinte: 

“1 – Os atos administrativos do contraente público ou os acordos entre as partes que 
impliquem quaisquer modificações objetivas do contrato e representem um valor 
acumulado superior a 15 % do preço contratual devem ser imediatamente 
publicitados, pelo contraente público, no portal da Internet dedicados aos contratos 
públicos, devendo a publicidade ser mantida até seis meses após a extinção do 
contrato. 

2 – A publicitação referida no número anterior é condição de eficácia dos atos 
administrativos ou acordos modificativos, nomeadamente para efeitos de quaisquer 
pagamentos...”. 



• Os interessados devem poder retirar do modelo de avaliação das 
propostas as informações necessárias e úteis à conceção e 
apresentação da sua melhor proposta, ou seja, devem poder retirar 
dele os dados necessários para conhecer o que é que as entidades 
adjudicantes irão tomar em consideração para apurar a proposta mais 
competitiva, e em que medida ou em que peso. 



PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DAS 
PROPOSTAS  

• Publicitados e fixados os critérios/regras no ato de abertura do 
concurso, não mais poderão sofrer alterações, configurando-se numa 
auto vinculação da entidade adjudicante, 

• O princípio da estabilidade objetiva obriga a que as regras e elementos 
incluídos nas peças do procedimento se mantenham inalteradas, 
interditando a eliminação, aditamento ou modificação de elementos 
constantes do programa e caderno de encargos até à celebração do 
contrato, o que implica a proibição de introduzir subcritérios ou 
subfatores na apreciação das propostas, se revelados após a 
apresentação das mesmas, 

• Assenta neste princípio uma essencial relação de confiança entre os 
candidatos, os concorrentes e a entidade adjudicante já que, 
confiando na predeterminação das regras e na sua estabilidade, 
elaboram as suas propostas que não podem ser alteradas. 

 

 



• A proibição da alteração das peças do procedimento tem a 
sua maior intensidade no período relativo ao termo do prazo 
para apresentar as propostas, o que significa que nesse termo 
o princípio da inalterabilidade das disposições constantes nas 
peças do procedimento é mais forte, 

 

• Impõe este princípio uma impossibilidade de serem 
alteradas as propostas por parte dos concorrentes até à 
adjudicação  

 

MAS …  

 

• Pode, contudo, admitir-se a modificação das regras 
inicialmente escolhidas, por razões de interesse público, 
concedendo-se, neste caso, novo prazo para apresentação das 
propostas  
 



PRINCÍPIO DA COMPARABILIDADE DAS 
PROPOSTAS 

• O princípio em destaque sucede ao princípio acabado de analisar no 
ponto anterior uma vez que, conforme se adiantou, a estabilidade e a 
intangibilidade existe de modo a ser possível a comparação (objetiva) 
entre as propostas oferecidas, 

• A comparação de propostas que respondem a requisitos diferentes uns 
dos outros implica põe em causa a própria concorrência,  

• Relevante é assegurar que as propostas contenham todos os atributos 
e especificações exigidos nas peças do procedimento e que estejam de 
acordo com os parâmetros base do caderno de encargos, garantindo a 

plena comparação entre elas -  alínea a), do n.º 2 do artigo 70.º do CCP 
- prevê-se a exclusão das propostas que não apresentem alguns dos 
atributos relativos a aspetos submetidos à concorrência pelo caderno de 
encargos.  

 



PRINCÍPIO DA JUSTIÇA E DA 
IMPARCIALIDADE 

• O princípio da imparcialidade constitui um limite interno à 
discricionariedade da Administração – artigo 266.º/1 da CRP  

• A entidade adjudicante deve balizar-se pelo interesse público 
da “melhor” contratação, constituindo, tal como o princípio 
da igualdade, um limite material interno da atividade 
administrativa,  

• Este princípio traduz-se no dever da Administração pública, 
na sua atuação, harmonizar o interesse público específico 
que lhe cabe prosseguir com os direitos e os interesses 
legítimos dos particulares 



DEMAIS PRINCÍPIOS GERAIS COMUNS À ATIVIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO 

 

1. Princípio da legalidade – artigo 266.º/2 CRP e 3.º CPA 

2. Princípio da participação dos cidadãos/concorrentes nas decisões – 
artigo 267.º/5 CRP, 11.º, 12.º, 121.º e 122.º do CPA, 123.º, 147.º, 
148.º, 152.º, 153.º e 154.º CCP; 

3. Princípio da prossecução do interesse público – artigo 266.º/1 CRP, 
artigo 81.º, f), 99.º, a) e c) da CRP 

4. Princípio da Boa-Fé e da Responsabilidade – artigo 266.º/2 CRP e 
artigo 10.º CPA, bem como artigo 80.º” CCP; 

5. Princípio da Proporcionalidade - artigo 266.º/2 CRP, artigo 7.º CPA 

6. Princípio da Inoperância dos Vícios ou princípio utile per inutile non 
vitiatur  

 



Conceitos Gerais 

ENTIDADES ADJUDICANTES – artigo 2.º CCP 
 
 Setor público administrativo tradicional – artigo 2.º/1 CCP 
 a. órgãos da administração central direta dependentes do Governo 
 b. órgãos de soberania 
 c. regiões autónomas 
 d. autarquias locais 
 e. institutos públicos 
 f. fundações públicas [CCP na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de 
 julho deixou de excluir as fundações públicas reguladas pela Lei n.º 62/2007, de 10 de 
 setembro] 

 g. associações públicas 
 h. entidades públicas empresariais [por força do n.º 3 do artigo 5.º do CCP a Parte II do 
 CCP esteve excluída da sua aplicação, mas com a redação dada ao CCP pelo Decreto-Lei n.º 
 149/2012 de 12 de julho aquele dispositivo foi revogado, incluindo as EPE´s como 
 entidades adjudicantes] 

 i. associações constituídas por pessoas coletivas de natureza privada 
 (associações de municípios, agências nacionais … ) [DESDE QUE: i) sejam 
 maioritariamente financiadas por uma ou várias pessoas coletivas de direito público; ii) 
 sejam sujeitas ao controlo de gestão ou tenham um órgão de direção  ou fiscalização cuja 
 maioria de titulares seja designada por pessoas coletivas] 

 



 Organismo de direito público – artigo 2.º/2 CCP 

 

São pessoas coletivas de natureza pública ou privada, criadas para a satisfação de 
necessidades de interesse geral, sem caráter industrial ou comercial, maioritariamente 
financiadas por qualquer das seguintes entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
CCP e: 
 

a. Estejam sujeitas ao seu controlo de gestão, ou que tenham um órgão de administração, de direção 
ou fiscalização cuja maioria dependa de designadamente de uma daquelas entidades, 

b. Quaisquer pessoas coletivas que se encontrem na situação antecedente relativamente a uma 
entidade que seja, ela própria, uma entidade adjudicante nos mesmos termos, (subalíneas i) e ii) do 
n.º 2 do artigo 2.º do CCP) 

c. As pessoas coletivas criadas para satisfazer necessidades de interesse geral, sem caráter industrial 
ou comercial, que sejam financiadas maioritariamente por um organismo de direito público,  
estando sujeito ao respetivo controlo de gestão ou que tenham um órgão de administração, de 
direção ou fiscalização cuja maioria dependa de designação desse organismo de direito público. 
 

 
 

NOTA: APENAS SÃO ORGANISMOS DE DIREITO PÚBLICO OS QUE TENHAM SIDO CRIADOS PARA 
SATISFAZER INTERESSES DE CARÁTER GERAL, MAS SEM NATUREZA INDUSTRIAL OU COMERCIAL. 
 
 
ESTAMOS PERANTE UMA PESSOA COLETIVA COM CARÁTER INDUSTRIAL E COMERCIAL SEMPRE 

QUE ELA ATUE NO MERCADO, NUMA SITUAÇÃO DE LIVRE CONCORRÊNCIA COM OUTROS 
OPERADORES NORMAIS DE MERCADO. 

 
 

  



 Valor do Contrato 
Corresponde ao valor máximo do benefício económico (preço a pagar pela entidade 
adjudicante e/ou valor de qualquer contraprestação a efetuar a favor do adjudicatário) que, em 
função do procedimento adotado, pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução 
de todas as prestações que constituem o seu objeto – artigo 17.º do CCP 

 

 Preço Base 
É o parâmetro base do preço quando este é um aspeto da execução do contrato 
submetido à concorrência. É o limite máximo que funciona como fundamento de 
exclusão das propostas que o ultrapassem – artigo 47.º/1 do CCP 

Pode ser indicado pela entidade adjudicante no caderno de encargos. 

O preço base fixado no caderno de encargos não deve ser superior: 
a. Valor do contrato em função do procedimento escolhido 

b. Valor máximo até ao qual o órgão competente pode autorizar a despesa inerente ao 
contrato a celebrar 

 

 Preço Contratual 
É o preço a pagar pela entidade adjudicante em resultado da proposta adjudicada pela 
execução de todas as prestações do contrato, nascendo apenas depois da adjudicação 
– n.º 1 do artigo 97.º do CCP 



Contratação Sujeita à Parte II do CCP 

 A Parte II do CCP é aplicável à formação dos contratos púbicos, ou seja, todos os que 
são celebrados pelas entidades adjudicantes previstas no CCP e cujo objeto abranja 
prestações que não estão, nem são suscetíveis de ser sujeitas à concorrência de 
mercado – artigo 5.º/1 CCP; 

 O n.º 2 do artigo 16.º do CCP determina que estão sujeitos à Parte II do CCP, 
designadamente: 

a) Empreitada de obras públicas;  

b) Concessão de obras públicas;  

c) Concessão de serviços públicos;  

d) Locação ou aquisição de bens móveis;  

e) Aquisição de serviços;  

f) Sociedade.  

 

 NOTA: mas para serem sujeitos à Parte II do CCP basta que os contratos 
tenham natureza concorrencial, ou seja, contenham prestações submetidas à 
concorrência de mercado [por terem natureza fungível e valor económico, implicando a 
existência de um benefício económico – artigo 17.º do CCP]. 



Contratação Sujeita à Parte II do CCP 

 Também ficaram sujeitos às disposições da Parte II do CCP as 
entidades privadas que não sejam entidades adjudicantes, 
mas que sejam financiadas em mais de 50% por qualquer 
uma ou várias das entidades referidas no n.º 1 e n.º 2 do 
artigo 2.º do CCP:  

 i. e que celebrem contratos de empreitada de obras 
públicas cujo valor seja superior a € 5.186.000, consoante 
decorre da alínea b) do artigo 19.º do CCP, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, ou 

 ii. que celebrem contratos de aquisição de serviços 
complementares, dependentes ou relacionados ao contrato de 
empreitada que esteve sujeito à procedimentalização do CCP e 
que tenham valor superior a € 207.000, conforme decorre da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP. 

 



Contratação Excluída da Parte II do CCP 

 O n.º 1 do artigo 5.º do CCP determinou excluir da sujeição à Parte II do CCP os 
contratos que não apelem à concorrência de mercado, [Exemplos: contratos-
programa ou acordos de cooperação conferidos pelos órgãos da Administração no exercício 
das suas funções – contratos de atribuição – onde a Administração concede vantagens ao seu 
cocontratante]. 

 

(Apesar de não se sujeitarem à Parte II do CCP, têm de respeitar os princípios gerais da 
 atividade administrativa – alíneas a) e b) do n.º 6 do artigo 5.º do CCP) 

 

 O artigo 5.º do CCP determina o conjunto de contratos cuja formação não está 
sujeita à Parte II do CCP, designadamente: 

1) Contratos que devam ser celebrados com uma entidade que seja uma entidade adjudicante 
do setor público tradicional ou que seja um organismo de direito público e preste um serviço 
exclusivo a essa entidade – alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º CCP 

2) Contratos cujo objeto principal consista na atribuição de subsídios ou de subvenções de 
qualquer natureza por parte de uma entidade do setor público administrativo tradicional – 
alínea c) do n.º 4 do artigo 5.º do CCP 

3) Contratos de aquisição de serviços financeiros relativos à emissão de compra, venda ou 
transferência de títulos ou outros instrumentos financeiros prestados pelo Banco de Portugal 
– alínea e) do n.º 4 do artigo 5.º do CCP 



4) Contratos in house, ou seja, celebrados relativamente aos quais se aplicam os 
seguintes requisitos:  

i. a entidade adjudicante exerça sobre o adjudicatário um controlo análogo ao que 
exerce sobre os seus próprios órgãos ou serviços; e 

ii. o adjudicatário  desenvolva o essencial da sua atividade em benefício da 
entidade adjudicante. 

 

NOTA:  
O que se deve entender por controlo análogo ao exercido sobre os seus próprios 
serviços? 

É o controlo que permite influenciar a entidade adjudicante de modo decisivo as 
decisões do adjudicatário, sobre os seus objetivos estratégicos. 

O chamado controlo análogo há-de aproximar-se ao poder de direção que uma 
entidade pública exerce sobre os seus próprios serviços, através da possibilidade de 
dar ordens ou instruções. 

 

O que deve entender-se por desenvolvimento do essencial da sua atividade em 
benefício da entidade adjudicante? 

O adjudicatário deve prestar cerca de 80% da sua atividade em favor da entidade 
adjudicante. 



PROCEDIMENTALIZAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

• O complexo normativo que rege a escolha dos procedimentos 
pré-contratuais e respetivos critérios está condensado, 
essencialmente, nos artigos 16.º a 33.º do CCP, considerando, 
sucessivamente: 

 – O valor do contrato-critérios objetivos (artigos 17.º a 22.º); 

 – A escolha em função de critérios materiais (artigos 23.º a 30.º); 

 – A escolha em função de outros critérios – tipo de contrato e 
 entidade adjudicante (artigos 31.º a 33.º). 

• Quanto ao critério “valor do contrato”, o artigo 17.º do CCP 
fornece a sua noção, procedendo à caraterização do elemento 
– benefício económico – em que tal valor se traduz. 

• Daqui resulta que se atende ao valor económico das 
prestações do contrato, já que se pressupõe a existência de 
um benefício económico. 



• Importa sublinhar que o valor do contrato se 
consubstancia num valor máximo, num valor limite que 
deve conter-se ao valor dos limiares legalmente fixados 
para cada procedimento. 

• Anotamos que o valor do contrato é considerado sob a 
perspetiva do adjudicatário e não da entidade 
adjudicante, correspondendo ao valor máximo do 
benefício económico que pode ser obtido pelo 
adjudicatário com a execução do contrato e que justifica o 
interesse que a celebração desse contrato vai suscitar no 
mercado. 

• Deste modo, o valor do contrato é o valor máximo do 
benefício económico de que o adjudicatário usufruirá em 
função do procedimento adotado, valor esse que deverá 
ajustar-se aos limiares fixados nos artigos 19.º a 21.º do 
CCP. 

PROCEDIMENTALIZAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA 



NOTA: As entidades adjudicantes gozam de 
discricionariedade na escolha do procedimento 
pré-contratual a adotar, segundo o princípio de 
liberdade de escolha de procedimento pré-
contratual, conforme dispõe, aliás, o artigo 18.º 
do CCP. E esta liberdade de escolha vai 
condicionar o valor do contrato a celebrar, que 
não pode ultrapassar determinados limites, 
fixados no CCP, para cada tipo de procedimento. 

PROCEDIMENTALIZAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA 



VALOR CONTRATO = CRITÉRIOS OBJETIVOS 

• O recurso ao Concurso Público/Concurso Limitado por Prévia 
Qualificação é possível desde que: 

 A partir dos limiares constantes das disposições dos  artigos  19.º, 
 alínea a), 20.º, n.º 1, alínea a) e 21.º, n.º 1,  alínea  a), do CCP 
 [Regulamento (UE) n.º 1336/2013, de 31 de dezembro] a entidade 
 adjudicante está vinculada a adotar este procedimento mais 
 concorrencial para a formação do contrato.  

EMPREITADAS 

Sem anúncio no Jornal Oficial da União Europeia: só permitirá que qualquer 
entidade adjudicante possa celebrar um contrato de empreitada de obras 
públicas de valor inferior a € 5.186.000,00 [Por força do Regulamento (UE) n.º 

1336/2013, de 31 de dezembro], valor correspondente ao limiar fixado no artigo 
7.º, alínea c), da Diretiva 2004/18/CE 165 e também constante no artigo 19.º, 
alínea b), 2.ª parte, do CCP. 

PROCEDIMENTALIZAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA 



CONTRATOS DE LOCAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E DE  
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Sem anúncio no Jornal Oficial da União Europeia: há que distinguir 
quanto à natureza das entidades adjudicantes:  

Quando a entidade adjudicante seja o Estado: a escolha do concurso 
público ou do concurso limitado por prévia qualificação permitirá a 
celebração de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de 
aquisição de serviços de valor inferior a € 134.000 [Por força do Regulamento 
(UE) n.º 1336/2013, de 31 de dezembro] 

Relativamente às demais entidades adjudicantes: quer se integrem no 
setor público administrativo do Estado (cfr. artigo 2.º, n.º 1, alíneas b) a 
g), do CCP), quer revistam a natureza de organismos de direito público 
(cfr. n.º 2 do artigo 2.º do CCP), a escolha do concurso público ou do 
concurso limitado por prévia qualificação permitirá a celebração de 
contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de 
serviços de valor inferior a € 207.000 [Por força do Regulamento (UE) n.º 
1336/2013, de 31 de dezembro]. 
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Haverá que sublinhar que o concurso público – 
especialmente regulado nos artigos 16.º, alínea 
b) do n.º 1) e de 130.º a 154.º do CCP permite a 
celebração de contratos de locação ou de 
aquisição de bens móveis e de aquisição de 
serviços de qualquer valor, desde que com 
publicação do JOUE. 
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Concurso público urgente (art.º 155.º a 161.º do CCP) 
 

Nos termos do art.º 155.º do CCP, em caso de urgência na 
celebração de um contrato de locação ou de aquisição de 
bens móveis ou de aquisição de serviços de uso corrente, a 
entidade adjudicante poderá encetar um procedimento de 
concurso público urgente desde que cumulativamente: 
1. O valor do contrato a celebrar seja inferior aos referidos 

na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 20.º do CCP, 
consoante o caso, ou seja, € 207.000, ou de € 134.000 no 
caso de se tratar ou não do Estado; 

2. O critério de adjudicação seja o do mais baixo preço, nos 
termos do n.º 2 art.º 74.º do CCP. 
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Ajuste Direto – Critérios Objetivos 

 

EMPREITADAS 
Entidade adjudicante uma pessoa coletiva de direito público do setor 
administrativo tradicional (Estado): quando o valor dos contratos for 
inferior a € 150.000  

 

CONTRATOS DE LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇO 

 

O recurso ao ajuste direto é admissível para contratos de valor inferior 
a € 75.000 e se se tratarem de outras tipologias de contratos, o recurso 
ao ajuste direto admite ser feito a contratos até € 100.000 (cfr. alínea 
a) do artigo 19.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e alínea a) do n.º 1 
do artigo 21.º, todos do CCP). 
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Entidade adjudicante referenciada no n.º 2 do artigo 
2.º – organismos de direito público:  

• Podem celebrar contratos de locação ou de aquisição 
de bens móveis e de aquisição de serviços, por ajuste 
direto, de valor inferior a € 207.000 – artigo 20.º, n.º 
1, alínea a) – 2.ª parte do CCP. 
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Ajuste Direto Simplificado – art.º 128.º do CCP 
 

• Sempre que esteja em causa a celebração de um 
contrato de aquisição de bens ou serviços ou contratos 
de locação de bens móveis de valor inferior ou igual a          
€ 5.000, poder-se-á escolher como procedimento de 
contratação o ajuste direto simplificado 

• O ajuste direto simplificado estar dispensado de 
quaisquer formalidades, designadamente as inerentes à 
celebração do contrato, conforme n.º 3 do artigo 128.º 
do CCP, assim como o facto do prazo de vigência deste 
tipo de contratos não poder ser superior a um ano a 
contar da data da adjudicação, prazo este que não é 
passível de prorrogação. 
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A ESCOLHA EM FUNÇÃO DE CRITÉRIOS MATERIAIS  
(artigos 23.º a 30.º) 

 
• O recurso ao disposto nos artigos 24.º e seguintes do CCP permite, em 

regra, a celebração de contratos de qualquer valor: estão em causa 
critérios materiais que, verificando-se, justificam a adoção de um 
determinado procedimento independentemente do valor do contrato a 
celebrar. 

 
CASO ESPECIAL DOS CONTRATOS MISTOS 

 Quando está em causa a formação de contratos mistos – ou seja, 
contratos cujo objeto abranja duas ou mais prestações de tipo diferente, 
por exemplo: um contrato que, simultaneamente, abranja o fornecimento 
de bens móveis e a prestação de serviços - a ideia geral do artigo 32.º é a 
seguinte: a escolha do ajuste direto, do concurso público ou do concurso 
limitado só permite a celebração de contratos mistos cujo valor seja 
inferior ao mais baixo limiar que seria aplicável caso a entidade 
adjudicante optasse por adquirir as diferentes prestações em causa 
através de contratos separados. 
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• Se relativamente a uma das prestações 
abrangidas pelo contrato misto, for aplicável um 
critério material de escolha do procedimento 
(por exemplo, um critério material que permita o 
recurso ao ajuste direto, independentemente do 
valor do contrato a celebrar), esta circunstância 
“contagia” a outra prestação abrangida pelo 
mesmo contrato misto, passando este a poder 
ser celebrado através do procedimento suscetível 
de ser adotado em função do referido critério 
material. 
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O PROCEDIMENTO DE NEGOCIAÇÃO COM 
PUBLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIO – art.º 29.º CCP 

 

O procedimento de negociação constitui um 
procedimento pré-contratual inovador, sem 
qualquer correspondência no regime anterior, 
em que as entidades adjudicantes consultam os 
operadores económicos da sua escolha e 
negoceiam as condições do contrato com um ou 
mais de entre eles.  
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O procedimento por negociação só pode ser adotado:  
 Nos contratos de empreitada de obras públicas, nos termos 

da alínea b) do n.º 1 e 2 deste art.º 29.º 
 contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou 

serviços, quando em concurso público anterior ou concurso 
limitado por prévia qualificação, cujo anúncio tenha sido 
previamente publicitado no Jornal Oficial da União Europeia, 
ou, em anterior diálogo concorrencial, todas as propostas 
tenham sido excluídas por razões materiais constantes no n.º 
2 do artigo 70.º do CCP  

 A escolha deste procedimento de negociação por critérios 
materiais apenas pode ser tomada no prazo de 6 meses a 
contar da decisão de exclusão de todas as propostas 
apresentadas e caduca se o respetivo Anúncio não for 
publicado no Diário da República e JOUE no mesmo prazo. 
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 Pode recorrer-se, ainda, ao procedimento por 
negociação no caso dos contratos de aquisição de 
serviços de natureza intelectual ou financeira 
(identificados na categoria 6 do anexo IIA da Diretiva 
2004/18/CE), quando estes não permitam a elaboração 
de especificações técnicas contratuais precisas e 
concretas de modo a ser qualitativamente possível 
definir os atributos das propostas necessárias à 
determinação do critério de adjudicação da proposta 
economicamente mais vantajosa, 

 Ainda nos casos em que o artigo 28.º do CCP permite a 
adoção do concurso público ou concurso limitado por 
prévia qualificação sem publicação de anúncios no 
JOUE,  
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DIÁLOGO CONCORRENCIAL- artigo 30.º do CCP 

• Nos termos do artigo 30.º, n.º 1, do CCP, o diálogo 
concorrencial é aplicável quando o contrato a celebrar, 
qualquer que seja o seu objeto, seja particularmente 
complexo, impossibilitando a adoção do concurso 
público ou limitado por prévia qualificação, 

• Este procedimento concursal foi denominado como 
“concurso em sociedade”, exatamente porque aqui os 
concorrentes se associam na elaboração do caderno de 
encargos, por um lado, e, por outro, a final apresentam 
as suas propostas em condições de igualdade. 
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São entendidos por particularmente complexos 
os contratos em relação aos quais seja 
impossível: 

Definir a solução e os meios técnicos mais 
ajustados à satisfação das necessidades da 
entidade adjudicante; 

Definir de modo claro e preciso a estrutura 
jurídica e financeira do contrato a celebrar. 
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AJUSTE DIRETO – CRITÉRIOS MATERIAIS – art.º 23.º CCP 
 

Podemos dizer que o ajuste direto pode ser o procedimento 
escolhido, independentemente do valor do contrato, nas 
seguintes situações: 
o Em anterior concurso público ou concurso limitado por 

prévia qualificação, nenhum candidato se haja apresentado 
ou nenhum concorrente haja apresentado proposta, e desde 
que o caderno de encargos e, se for o caso, os requisitos 
mínimos de capacidade técnica e financeira, não sejam 
substancialmente alterados em relação aos daquele concurso; 

o Em anterior concurso público, concurso limitado por prévia 
qualificação ou diálogo concorrencial todas as propostas 
apresentadas tenham sido excluídas e desde que o caderno 
de encargos não seja substancialmente alterado em relação 
ao daquele procedimento; 
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o Na medida do estritamente necessário e por 
motivos de urgência imperiosa resultante de 
acontecimentos imprevisíveis pela entidade 
adjudicante, não possam ser cumpridos os prazos 
inerentes aos demais procedimentos, não sejam, 
em caso algum, imputáveis à entidade 
adjudicante; 

o As prestações que constituem se destinem, a 
título principal, a permitir à entidade adjudicante 
a prestação ao público de um ou mais serviços 
de telecomunicações; 

o Nos termos da lei, o contrato seja declarado 
secreto bem como quando a defesa de interesses 
essenciais do Estado o exigir. 

 

 



o Por motivos técnicos, artísticos ou 
relacionados com a proteção de direitos 
exclusivos, a prestação objeto do contrato só 
possa ser confiada a uma entidade 
determinada. 



CASOS PRÁTICOS 

A. Numa empreitada realizada pela ARS X no Centro Hospitalar 
xx, objeto de cofinanciamento do Programa Operacional 
Regional Centro 2020, impõe-se ao Centro Hospitalar que 
concretize a obra no prazo de 12 meses após adjudicação, 
sob pena de perda de financiamento. 

B. A entidade adjudicante adjudicou a empreitada à sociedade 
YYYY. Porém, este empreiteiro, apesar de ter iniciado a 
empreitada, faliu passados 4 meses. 

C. O Centro Hospitalar xx para respeitar o prazo de 12 meses 
imposto para manter o cofinanciamento europeu, procedeu 
a um ajuste direto para acabar a obra, com a sociedade TTT, 
invocando a alínea c), n.º 1 do artigo 24.º do CCP. 

 

QUID IURIS? 

 



I. O Hospital xxx, EPE adquiriu 13 novos aparelhos 
cirúrgicos [bistori com câmara integrada em 3d 
para microcirurgia] adquirindo-as à sociedade 
Expomédica SA e fê-lo por critérios materiais 
recorrendo ao ajuste direto, invocando a alínea e) 
do n.º 1 do artigo 24.º do CCP, explicitando que 
esta empresa detém direitos exclusivos sobre o 
material cirúrgico adquirido [bisturi especial com 
câmara 3d integrada para microcirurgia] 

 

QUID IURIS? 



A. Uma sociedade comercial de natureza privada [SA] e com 
presença no mercado em ampla concorrência em vários 
setores de mercado, com capital social de 2 milhões de 
euros, nos seguintes termos: 

- 500 mil euros – SUCH 

- 600 mil euros – Centro Hospitalar Lisboa Norte 

- 900 mil euros - BPI 

adjudicou contrato de empreitada de €7.879.000,00 à Mota 
Engil, SA, SGPS de modo direito e por negociação privada. 

 

QUID IURIS? 

 

 

 

 


