
 

 

Gabinete do Secretário-Geral 

Diretora de Gabinete 

 

 

        Bruxelas, 19/05/2020 

 

 

Assunto: Compensação conjunta das emissões de gases com efeito de estufa de 2019 do 

Parlamento Europeu e do Banco Central Europeu, do Tribunal de Justiça da 

União Europeia, do Tribunal de Contas Europeu, do Comité Económico e 

Social Europeu e do Comité das Regiões Europeu 

 CONCURSO EMAS-2020-001 

 Anúncio de concurso: 2020/S 097-230769, publicado em 19/05/2020 

 

Exmo. Senhor / Exma. Senhora, 

O Parlamento Europeu decidiu lançar um concurso para a adjudicação de um contrato público 

relativo à prestação dos serviços mencionados em epígrafe. 

A duração máxima do contrato será de doze meses. 

Figuram em anexo os documentos do concurso relativos a este contrato com todas as 

informações necessárias para a eventual elaboração de uma proposta. Os documentos estão 

organizados da seguinte forma:  

- o anúncio de concurso (e outros meios de publicidade); 

- o presente convite à apresentação de propostas com as informações necessárias à 

participação no referido concurso; 

- as condições para a apresentação de propostas; 

- o caderno de encargos e respetivos anexos com informações pormenorizadas sobre 

o objeto do contrato, as suas especificações técnicas, os critérios de exclusão, 

seleção e adjudicação, bem como os documentos comprovativos e anexos que 

devem ser apresentados juntamente com a proposta; 

- o modelo de contrato e seus anexos. 

Caso esteja interessado/a em participar neste concurso, deverá apresentar uma proposta 

redigida numa das línguas oficiais da União Europeia dentro do prazo indicado no convite à 

apresentação de propostas. 

Recorda-se que, durante todo o processo, é proibido qualquer contacto entre o proponente e o 

Parlamento Europeu, salvo nas seguintes condições excecionais: 



 

Antes da data-limite para a apresentação das propostas: 

 Por iniciativa dos proponentes, para obter informações suplementares que tenham 

unicamente por finalidade explicitar a natureza do contrato. Os proponentes que desejem 

obter informações complementares sobre os documentos do concurso devem formular as 

suas perguntas, exclusivamente por escrito, via e-mail, para o seguinte endereço:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Os pedidos de informações complementares deverão conter a seguinte menção: 

CONCURSO 

EMAS-2020-001 

Não será dada resposta a pedidos de informações complementares recebidos menos de seis dias 

úteis antes da data-limite de entrega das propostas, dia 23 de junho de 2020 às 00h00. 

O Parlamento Europeu não responderá às perguntas formuladas oralmente, às perguntas 

apresentadas depois da data-limite acima referida ou às perguntas incorretamente formuladas 

ou endereçadas. 

As perguntas recebidas e as correspondentes respostas serão publicadas no sítio web que 

contém os documentos de concurso https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

grants/pt/list-of-notices/open-tenders/ na secção FAQ.  

As respostas enviadas simultaneamente a todos os proponentes serão redigidas apenas em 

inglês. 

 Por iniciativa do Parlamento Europeu, sempre que os serviços da Instituição se apercebam 

de um erro, uma omissão ou qualquer outra insuficiência material na redação do anúncio de 

concurso, do convite à apresentação de propostas ou do caderno de encargos.  

Se for caso disso, as informações e instruções suplementares supracitadas serão comunicadas 

na mesma data e em condições estritamente idênticas no sítio web 

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/pt/list-of-notices/open-tenders/, que 

contém os documentos de concurso. 

Após a abertura das propostas e por iniciativa do Parlamento Europeu, 

caso a proposta dê lugar a pedidos de esclarecimento ou seja necessário corrigir erros materiais 

manifestos contidos na redação da proposta, o Parlamento Europeu tomará a iniciativa de entrar 

em contacto com o proponente.  

Com os melhores cumprimentos. 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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