REFORMA DOS CONTRATOS PÚBLICOS
FICHA N.º 3: SIMPLIFICAÇÃO DAS REGRAS PARA AS ENTIDADES ADJUDICANTES

Tipos de procedimentos – maior escolha, acesso mais fácil
As novas diretivas colocam à disposição das entidades adjudicantes um conjunto de ferramentas
que lhes proporcionam mais flexibilidade, maior escolha e novas possibilidades, permitindo-lhes
optar pelo tipo de procedimento mais adaptado a cada situação.







O acesso aos procedimentos com negociação é mais abrangente e flexível, podendo as
entidades adjudicantes adaptá-los consoante a situação.
O procedimento de negociação com publicação prévia do anúncio de concurso é substituído
pelo novo procedimento concorrencial com negociação, que está estruturado de forma
mais clara para garantir a equidade, a transparência e a eficiência. O novo procedimento visa
sobretudo melhorar a qualidade das propostas e oferece às entidades adjudicantes
instrumentos para obter os melhores resultados nas negociações.
O diálogo concorrencial foi simplificado e adotou-se uma abordagem mais prática. O diálogo
está agora acessível em condições idênticas às do procedimento concorrencial com
negociação, tendo as entidades adjudicantes liberdade de escolha.
A nova parceria para a inovação alarga o leque de escolha das entidades adjudicantes,
permitindo uma combinação inteligente de serviços de investigação com elementos de
aquisição (ver FICHA N.º 9), o que possibilita soluções altamente inovadoras.

Procedimentos mais flexíveis e eficientes
As entidades adjudicantes terão também maior margem para organizarem procedimentos de
contratação da forma mais flexível e eficiente possível. As regras de gestão dos procedimentos de
contratação foram revistas em profundidade para reforçar a eficiência e facilitar a sua aplicação
prática. Novidades mais importantes:








Os prazos de participação e de apresentação das propostas foram reduzidos,
proporcionando a máxima flexibilidade às entidades adjudicantes por forma a acelerar e
simplificar os procedimentos.
Um novo Documento Europeu Único de Contratação Pública eletrónico substitui a
apresentação de documentação na fase de pré-seleção pela autocertificação. Em princípio,
as entidades adjudicantes só terão de verificar a documentação do proponente selecionado
no final do procedimento, antes da decisão de adjudicação. Para esse efeito, têm acesso a
bases de dados no quadro do mercado interno que lhes permitem obter rapidamente
documentação atualizada e fiável.
As entidades adjudicantes podem exigir que a obra, serviços ou produtos beneficiem de um
rótulo específico, por exemplo um rótulo ambiental ou de comércio justo, que comprova
que cumprem normas ambientais, sociais ou outras.
Nos concursos abertos, as entidades adjudicantes podem escolher a ordem do
procedimento. Podem seguir a ordem convencional, decidindo primeiro sobre a admissão
dos proponentes, antes de avaliar as propostas e tomar a decisão de adjudicação, ou, se
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adequado, inverter essa ordem e examinar primeiro as propostas e só depois verificar se
existem motivos de exclusão e se os critérios de seleção estão preenchidos.
As entidades adjudicantes podem excluir um proponente se este último tiver revelado
deficiências significativas ou persistentes na execução de um contrato público.
Caso a qualificação e a experiência do pessoal que deve executar o contrato sejam
elementos importantes, as entidades adjudicantes podem ter em conta estes aspetos na
avaliação das propostas.

Maior flexibilidade para as autoridades locais e regionais
A nova diretiva oferece aos países da UE a possibilidade de optarem por um sistema de publicação
simplificado para certas categorias de entidades adjudicantes:


Entidades em causa: as «autoridades governamentais subcentrais», ou seja, todas as
entidades adjudicantes que não sejam autoridades governamentais centrais, como
autarquias, autoridades regionais ou organismos de direito público.



Procedimento: em vez de publicar um anúncio de concurso a nível da UE para cada contrato
que exceda o limiar, as entidades adjudicantes podem publicar simplesmente, para
determinados contratos, um anúncio de pré-informação, indicando o seguinte:
o
o

o contrato será adjudicado sem a publicação de mais anúncios;
as empresas podem manifestar o seu interesse no contrato para serem informadas
diretamente sobre o desenrolar do procedimento.

Isto dá às entidades uma maior flexibilidade no lançamento do procedimento de
contratação, permitindo poupar tempo e dinheiro.
Procedimentos conjuntos


Ao abrigo das novas diretivas, as entidades adjudicantes podem mais facilmente agrupar as
suas aquisições:
o
o

recorrendo a procedimentos de contratação conjuntos, ou
fazendo as aquisições através de uma central de compras.

Estes procedimentos podem ser utilizados a nível nacional ou transfronteiriço.


A experiência mostra que a contratação conjunta transfronteiras permite tirar partido das
vantagens do mercado único e obter resultados significativamente melhores. As novas
diretivas estabelecem pela primeira vez regras explícitas e claras sobre a contratação
conjunta transfronteiras, proporcionando a necessária segurança jurídica às entidades
adjudicantes e às centrais de compras.
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