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1. INTRODUÇÃO 

O presente caderno de encargos faz parte integrante da documentação preparada para os 

concorrentes ao presente concurso. Esta documentação consiste no seguinte: 

- uma carta de convite à apresentação de propostas; 

- as condições para a apresentação de propostas; 

- o caderno de encargos e seus anexos; assim como 

- o anúncio de concurso; 

- e um modelo de contrato e seus anexos. 

O presente caderno de encargos é completado pelos seguintes anexos, que dele fazem parte 

integrante: 

Anexo I.A:  Especificações técnicas 

Anexo I.B: Lista de preços 

Anexo II:  Política ambiental do Parlamento Europeu 

Anexo III:  Declaração do proponente, sob compromisso de honra, relativa aos critérios 

de exclusão e de seleção 

Anexo IV:  Identificação financeira do fornecedor 

Anexo V:  Ficha de informações sobre os agrupamentos de operadores económicos 

Anexo VI:  Declaração sobre os subcontratantes 

Anexo VII:  Ficha de informações financeiras 

Anexo VIII:  Etiqueta a colocar nos sobrescritos exterior e interior aquando do envio da 

proposta 
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PARTE I – INFORMAÇÕES GERAIS 

2. OBJETO DO CONTRATO 

Em conformidade com o disposto no Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis 

ao orçamento geral da União, o Parlamento Europeu decidiu lançar o presente concurso com 

vista à celebração de um contrato direto relativo à compra de créditos de compensação de 

gases com efeito de estufa (GEE) para as emissões do Parlamento Europeu, 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 para o ano de 2019. 

Este concurso foi objeto da publicação do anúncio 230769-2020 no Jornal Oficial da União 

Europeia 2020/S 097-230769  em 19/05/2020. 

3. DESCRIÇÃO, OBJETIVO E ESTIMATIVA DO MONTANTE DO CONTRATO  

O presente concurso é um concurso interinstitucional. 

 

As seguintes instituições da União Europeia participam no presente contrato: 

 

 o Parlamento Europeu, enquanto instituição principal do presente concurso, que é o 

signatário do contrato de prestação de serviços em nome das outras instituições; 

 o Banco Central Europeu 

 o Tribunal de Justiça da União Europeia  

 o Tribunal de Contas Europeu 

 o Comité Económico e Social Europeu 

 o Comité das Regiões Europeu. 

 

Os procedimentos interinstitucionais são tratados da seguinte maneira: o Parlamento publica 

o concurso, avalia as propostas em cooperação com as instituições participantes e assina o 

contrato de prestação de serviços resultante em nome das referidas instituições participantes. 

 

O contraente deve, por conseguinte, prestar os serviços a todas as instituições acima 

mencionadas. 

 

As instituições participantes procuram melhorar continuamente o seu desempenho ambiental 

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1221/2009, com a redação que lhe foi dada 

pelo Regulamento (UE) 2017/1505, relativo à participação voluntária de organizações num 

sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS).  

Embora a política ambiental das instituições participantes se baseia prioritariamente na 

prevenção ou limitação das emissões, a compensação das emissões de carbono constitui uma 

parte importante da sua estratégia para fazer face às alterações climáticas. Embora a 

compensação não possa ser diretamente tida em conta aquando do cálculo da pegada de 

carbono residual destas instituições, pode ser aplicada nos casos em que as emissões de 

carbono são inevitáveis e não podem ser reduzidas mais. 

Em 7 de outubro de 2015, a Mesa do Parlamento Europeu tomou as seguintes decisões em 

que assenta o presente contrato de compensação: 

« 
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 aprova a compensação, numa base anual, da totalidade das emissões de carbono do 

Parlamento, incluindo as emissões dos voos efetuados pelos deputados ao 

Parlamento Europeu entre o seu país de origem e Bruxelas e Estrasburgo [...]; 

 

 autoriza a realização de projetos nos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico 

(países ACP) ou, caso esses projetos não estejam disponíveis, quer nos países 

abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança (PEV) que dispõem de um plano 

nacional de ação, quer nos países abrangidos pela Parceria Euro‑Mediterrânica 

(EuroMed)/União para o Mediterrâneo (UPM), nos países candidatos à adesão à 

UE ou nos Estados-Membros da UE; 

 aprova a norma «Gold Standard», amplamente reconhecida, como padrão de 

qualidade para projetos de compensação nos países em desenvolvimento.» 

O objetivo deste contrato de prestação de serviços é compensar o montante total da pegada 

de carbono de todas as instituições participantes para o ano de 2019, em conformidade com 

a referida decisão.  

Em 2019, a quantidade total estimada de emissões de CO2 inevitáveis de todo ascendeu a 188 

000 toneladas de equivalente CO2, que é a quantidade de créditos de compensação que são 

adquiridos numa única operação ao abrigo do presente contrato. 

Os créditos serão utilizados para compensar as emissões de gases com efeito de estufa das 

instituições europeias participantes nas seguintes proporções: 

 

Instituições participantes 

 

Percentagem 

 

Toneladas de 

CO2 

Máximo 

Limite em 

EUR 

Parlamento Europeu 64.37% 121 000 242 000 

Banco Central Europeu 8.51% 16 000  32 000  

Tribunal de Justiça da União Europeia 12.23% 23 000 46 000 

Tribunal de Contas Europeu 5.85% 11 000 22 000 

Comité Económico e Social Europeu e 

Comité das Regiões Europeu 

9.04% 17 000 34 000 

TOTAL 100% 188 000 376 000 

 

Os créditos solicitados, relativos aos países elegíveis acima referidos devem ter sido gerados 

entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2019. 

O valor total máximo do contrato é de 376 000 EUR. 

A duração total do contrato será de 12 meses. A execução do contrato só terá início a partir 

da data de assinatura do contrato. 

Tendo em conta a natureza do contrato, a língua de trabalho para o procedimento e a execução 

do contrato será o inglês. 

Deve ser prestada uma atenção especial ao ponto 20.6 do anexo I do Regulamento 

Financeiro1.  

                                                 
1 Ponto 20.6 do anexo I do Regulamento Financeiro: «Uma entidade adjudicante pode concluir que um operador 

económico não possui a capacidade profissional exigida para assegurar um nível de qualidade adequado de 
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4. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONCURSO 

Poderão participar no processo de concurso, em igualdade de condições, todas as pessoas 

singulares, coletivas e organismos públicos dos Estados-Membros da União Europeia, bem 

como todas as pessoas singulares, coletivas e organismos públicos de países terceiros que 

tenham concluído com a União Europeia um acordo específico no domínio dos contratos 

públicos, dando-lhes acesso ao contrato objeto deste concurso e nas condições previstas por 

esse acordo. 

Para efeitos de determinação da elegibilidade, os proponentes deverão indicar na sua proposta 

o Estado onde têm a sua sede ou onde estão domiciliados. Deverão, igualmente, apresentar 

as provas exigidas pela legislação nacional pertinente, ou outras provas equivalentes que 

permitam ao Parlamento Europeu verificar a sua origem. 

Tenha em conta que, na sequência da entrada em vigor, em 1 de fevereiro de 2020, do Acordo 

de Saída UE-Reino Unido2, nomeadamente os seus artigos 127.º, n.º 6, 137.º e 138.º, as 

referências a pessoas singulares ou coletivas residentes ou estabelecidas num 

Estado-Membro da União Europeia devem ser entendidas como incluindo pessoas singulares 

ou coletivas residentes ou estabelecidas no Reino Unido. Por conseguinte, os residentes e as 

entidades do Reino Unido são elegíveis para participar ao abrigo do presente concurso. 

 

5. AGRUPAMENTOS DE OPERADORES ECONÓMICOS  

O anexo V deve ser obrigatoriamente preenchido e anexado à proposta sempre que esta seja 

apresentada por um agrupamento de operadores económicos. 

Os agrupamentos de operadores económicos são autorizados a apresentar propostas. O 

Parlamento Europeu reserva-se o direito de exigir que o agrupamento selecionado revista 

uma forma jurídica determinada, se tal for necessário para a boa execução do contrato. O 

Parlamento Europeu poderá comunicar esta exigência em qualquer momento do 

procedimento de adjudicação do contrato, mas sempre antes da assinatura do mesmo. 

O agrupamento de operadores económicos deverá fazer prova da sua forma jurídica, o mais 

tardar, antes da assinatura do contrato, se este lhe for adjudicado. Essa forma jurídica poderá 

ser uma das seguintes: 

- uma entidade com uma personalidade jurídica reconhecida por um Estado-Membro, 

- uma entidade sem personalidade jurídica, mas que ofereça ao Parlamento Europeu uma 

proteção suficiente a nível dos interesses contratuais (em função do Estado-Membro em 

causa, poderá ser, por exemplo, um consórcio ou uma associação temporária); 

- a assinatura, por todos os sócios, de uma «procuração» ou documento equivalente que 

ratifique uma forma de cooperação. 

                                                 
execução do contrato caso tenha determinado que o operador económico em questão se encontra numa 

situação de conflito de interesses suscetível de afetar negativamente a execução do contrato.» 

2 Acordo sobre a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da 

Comunidade Europeia da Energia Atómica 
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O estatuto efetivo do agrupamento será provado por qualquer documento ou acordo subscrito 

pelos membros do agrupamento e anexado à proposta. 

Excecionalmente, estes documentos ou acordos poderão ser alterados e/ou enviados após o 

prazo de apresentação de uma proposta mas, em caso algum, após a comunicação dos 

resultados do concurso aos proponentes em causa. O Parlamento Europeu reserva-se o direito 

de rejeitar uma proposta, se as condições dos acordos entre os membros de um agrupamento 

forem modificadas durante o processo, se aquelas não previrem uma responsabilidade 

solidária dos seus membros ou se não tiver sido apresentado qualquer acordo com valor 

jurídico anexo à proposta. 

O Parlamento Europeu poderá aceitar outras formas jurídicas não previstas na enumeração 

supra, desde que estas garantam a responsabilidade solidária das partes e sejam compatíveis 

com a execução do contrato. De qualquer modo, recorda-se que o Parlamento Europeu se 

referirá expressamente, no contrato a assinar com o agrupamento de operadores, à existência 

desta responsabilidade solidária. Além disso, reserva-se o direito de exigir, contratualmente, 

a nomeação de um mandatário comum habilitado a representar os membros e com poderes, 

designadamente, para emitir faturas em nome dos outros membros. 

As propostas emanadas de agrupamentos de operadores económicos devem precisar a 

função, as competências e a experiência de cada membro do agrupamento. A proposta será 

apresentada conjuntamente pelos operadores económicos, que assumem uma 

responsabilidade solidária pela apresentação da proposta. 

No caso de um agrupamento de operadores económicos, a prova de direito de acesso ao 

concurso (elegibilidade), bem como as provas relativas ao respeito dos critérios de exclusão 

e de seleção, será fornecida por cada membro do agrupamento. Quanto aos critérios de 

seleção, o Parlamento Europeu pode fazer valer as capacidades dos outros membros do 

agrupamento para determinar se o proponente dispõe dos meios necessários para a execução 

do contrato. Nesse caso, será exigida a assunção de um compromisso por parte destes 

membros, que especifique que colocam à disposição dos outros membros os meios 

necessários para a execução do contrato. 

6. PAÍS DO PROPONENTE 

Os proponentes têm de indicar o país em que estão estabelecidos e apresentar os elementos 

de prova normalmente aceitáveis ao abrigo da legislação desse país. 

7. SUBCONTRATAÇÃO 

A subcontratação é autorizada. 

O anexo VI deve ser obrigatoriamente preenchido e anexado à proposta sempre que o 

proponente recorra à subcontratação. 

A proposta deve especificar, na medida do possível, a parte do contrato que o proponente 

tenciona subcontratar e a identidade dos subcontratantes. Durante o processo de adjudicação 

ou durante a execução do contrato, o Parlamento Europeu reserva-se o direito de exigir aos 

proponentes informações sobre as capacidades financeiras, económicas, técnicas e 

profissionais do(s) subcontratante(s) proposto(s). Por outro lado, o Parlamento Europeu 

poderá exigir as provas necessárias para determinar se os subcontratantes cumprem os 

critérios de exclusão exigidos. Os proponentes são informados de que os subcontratantes 

propostos não podem encontrar-se numa das situações descritas nos artigos 136.º a 141.º do 
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Regulamento Financeiro, que implicam a exclusão da participação num procedimento de 

adjudicação de um contrato da União Europeia. 

O Parlamento Europeu verifica se os subcontratantes previstos, quando a subcontratação 

representar uma parte importante do contrato, cumprem os critérios de seleção aplicáveis. 

O Parlamento Europeu tem o direito de rejeitar os subcontratantes que não satisfaçam os 

critérios de exclusão (ver ponto 14) e/ou de seleção (ver ponto 15). 

Além disso, o contraente deve informar o Parlamento Europeu sobre qualquer nova 

subcontratação não prevista na proposta. O gestor orçamental competente reserva-se o direito 

de aceitar ou rejeitar o subcontratante proposto. Para o efeito, poderá exigir as provas 

necessárias para determinar se o(s) subcontratante(s) cumprem os critérios requeridos. A 

autorização do Parlamento Europeu será sempre concedida por escrito.  

A adjudicação do contrato a um proponente que inclua um subcontratante na sua proposta 

equivale a uma autorização da subcontratação. 

8. VARIANTES 

Não são autorizadas variantes.  

9. PREÇO  

Os preços são firmes e não suscetíveis de revisão.  

Em conformidade com o artigo 3.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da 

União Europeia, os preços apresentados na proposta serão indicados sem IVA e outros 

impostos indiretos equivalentes.  

A proposta de preços deve ser com tudo incluído e expressa em euros, incluindo para os 

países que não fazem parte da área do euro. No caso dos proponentes destes últimos países, 

o montante da proposta não poderá ser revisto em função da evolução da taxa de câmbio. 

Cabe ao proponente escolher a taxa de câmbio e assumir os riscos ou benefícios da variação 

desta. 

Para a apresentação dos seus preços, os proponentes devem utilizar a lista de preços, 

devidamente preenchida e assinada, sem adendas nem alterações, que figura no Anexo I.B. 

10. GARANTIAS FINANCEIRAS 

Não aplicável. 

11. ASPETOS AMBIENTAIS 

Política ambiental do Parlamento Europeu 

O proponente a quem for adjudicado o contrato compromete-se a respeitar a legislação 

ambiental em vigor no domínio do contrato. A esse respeito, cabe observar que o Parlamento 

Europeu aplica o sistema de gestão ambiental EMAS, em conformidade com o Regulamento 

(CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009. O 

gestor orçamental faculta informação sobre o EMAS no anexo II do presente caderno de 
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encargos. O adjudicatário deverá assegurar-se de que o seu pessoal ao serviço do Parlamento 

Europeu tem conhecimento das informações transmitidas pelo Parlamento Europeu sobre o 

programa EMAS em geral e, mais concretamente, sobre a aplicação prática de medidas 

ambientais. A pedido do Parlamento Europeu, o adjudicatário pode ser obrigado a atestar que 

qualquer pessoa que participe nos trabalhos previstos no contrato recebeu a formação 

profissional necessária e adequada (nos domínios técnico, da segurança e do ambiente) 

relativa ao cumprimento das regras de segurança e à manipulação correta dos equipamentos 

e produtos a utilizar, incluindo as medidas a tomar em caso de manipulação incorreta ou de 

outros eventuais incidentes. 

12. POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

O proponente a quem for adjudicado o contrato compromete-se a respeitar, na execução do 

contrato, uma política de promoção da igualdade e da diversidade, mediante a aplicação plena 

e integral dos princípios da não discriminação e da igualdade enunciados nos Tratados 

atinentes à União Europeia. Mais precisamente, o adjudicatário do contrato compromete-se 

a criar, manter e promover um ambiente de trabalho aberto e inclusivo, respeitador da 

dignidade humana e dos princípios da igualdade de oportunidades, articulado em torno de 

três eixos prioritários: 

- igualdade entre mulheres e homens;  

- emprego e integração das pessoas com deficiência;  

- eliminação de qualquer obstáculo ao recrutamento e de qualquer forma potencial de 

discriminação baseada no sexo, na raça ou origem étnica, na religião ou crença, na 

deficiência, idade ou orientação sexual.  

13. EXECUÇÃO DOS CONTRATOS-QUADRO 

Não aplicável.  
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PARTE II - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO, SELEÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

14. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

O texto integral dos artigos 136.º a 141.º do Regulamento Financeiro relativos aos critérios 

de exclusão e respetiva aplicação está disponível no Jornal Oficial da União Europeia, n.º L 

193, publicado em 30 de julho de 2018, pp. 1-222. Os proponentes devem comprovar que 

não se encontram numa das situações de exclusão referidas nesses artigos. 

Artigo 136.º do Regulamento Financeiro (excertos): apenas foram reproduzidos os n.°s 1, 4, 

6 e 7. 

1. O gestor orçamental competente exclui uma pessoa ou entidade referida no artigo 135.º, 

n.º 2 da participação em procedimentos de adjudicação regidos pelo presente regulamento, 

ou da seleção para a execução de fundos da União, se essa pessoa ou entidade se encontrar 

em uma ou várias situações de exclusão seguintes: 

a) A pessoa ou entidade se encontrar em situação de falência, estiver sujeita a um 

processo de insolvência ou de liquidação, os seus bens estiverem sob administração de um 

liquidatário ou sob administração judicial, tiver celebrado um acordo com os credores, as 

suas atividades empresariais estiverem suspensas, ou se se encontrar em qualquer situação 

análoga resultante de um processo da mesma natureza ao abrigo do direito da União ou do 

direito nacional; 

b) Foi confirmado, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão 

administrativa definitiva, que a pessoa ou entidade não cumpriu as suas obrigações 

relativamente ao pagamento de impostos ou de contribuições para a segurança social, de 

acordo com a legislação aplicável; 

c) Foi confirmado, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão 

administrativa definitiva, que a pessoa ou entidade cometeu uma falta grave em matéria 

profissional por ter violado disposições legislativas ou regulamentares aplicáveis ou regras 

deontológicas da profissão à qual a pessoa ou entidade pertence, ou por ter adotado qualquer 

comportamento ilícito que tenha um impacto sobre a sua credibilidade profissional, sempre 

que tal comportamento denote uma intenção dolosa ou uma negligência grave, 

nomeadamente, um dos seguintes comportamentos: 

i) apresentação de forma fraudulenta ou negligente de informações falsas no que diz 

respeito às informações exigidas para a verificação da inexistência de motivos de exclusão 

ou do cumprimento dos critérios de elegibilidade ou seleção, ou na execução do compromisso 

jurídico, 

ii) celebração de um acordo com outras pessoas ou entidades com o objetivo de distorcer 

a concorrência, 

iii) violação dos direitos de propriedade intelectual, 

iv) tentativa de influenciar a tomada da decisão do gestor orçamental competente durante 

o procedimento de adjudicação, 

v) tentativa de obtenção de informações confidenciais suscetíveis de lhe conferir 

vantagens indevidas no âmbito do procedimento de adjudicação; 

d) Foi confirmado, por decisão judicial transitada em julgado, que a pessoa ou entidade 

é culpada de um dos seguintes atos:  
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i) fraude, na aceção do artigo 3.º da Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento Europeu e 

do Conselho e do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das 

Comunidades Europeias, estabelecida por ato do Conselho de 26 de julho de 1995,  

ii) corrupção, tal como definida no artigo 4.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 2017/1371, ou 

corrupção ativa na aceção do artigo 3.º da Convenção relativa à Luta contra a Corrupção em 

que estejam implicados Funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros 

da União Europeia, estabelecida por ato do Conselho de 26 de maio de 1997, ou condutas 

referidas no artigo 2.º, n.º 1, da Decisão-Quadro 2003/568/JAI do Conselho, ou corrupção tal 

como definida noutra legislação aplicável,  

iii) conduta relacionada com uma organização criminosa, tal como referida no artigo 2.º 

da Decisão-Quadro 2008/841/JAI do Conselho,  

iv) branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, na aceção do artigo 1.º, 

n.os 3, 4 e 5, da Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento e do Conselho,  

v) infrações terroristas ou infrações relacionadas com atividades terroristas, tal como 

definidas, respetivamente, nos artigos 1.º e 3.º da Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, ou instigação, cumplicidade ou tentativa de infração nos termos do artigo 4.º dessa 

decisão,  

vi) trabalho infantil ou outras infrações relativas ao tráfico de seres humanos referidas no 

artigo 2.º da Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho;  

e) A pessoa ou entidade tiver revelado deficiências importantes no cumprimento das 

principais obrigações relativas à execução de um compromisso jurídico financiado pelo 

orçamento que:  

(i) tenham levado à rescisão antecipada de um compromisso jurídico, 

(ii) tenham levado à imposição de indemnizações por perdas e danos ou de outras sanções 

contratuais, ou 

(iii) tenham sido detetadas por um gestor orçamental, pelo OLAF ou pelo Tribunal de Contas 

na sequência de controlos, auditorias ou inquéritos;  

f) Foi confirmado, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão 

administrativa definitiva, que a pessoa ou entidade cometeu uma irregularidade na aceção do 

artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho; 

g) Foi confirmado, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão 

administrativa definitiva, que a pessoa ou entidade criou uma entidade numa jurisdição 

diferente com a intenção de contornar as obrigações fiscais, sociais ou outras obrigações 

jurídicas na jurisdição da sua sede social, da sua administração central ou do seu local de 

atividade principal; 

h) Foi confirmado, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão 

administrativa definitiva, que foi criada uma entidade com o intuito a que se refere a alínea g). 

(.....)  

4. O gestor orçamental competente exclui a pessoa ou entidade a que se refere o artigo 135.º, 

n.º 2, caso 

(a)  Uma pessoa singular ou coletiva que seja membro do órgão de administração, de 

gestão ou de supervisão da pessoa ou entidade referida no artigo 135.º, n.º 2, ou que tenha 
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poderes de representação, de decisão ou de controlo relativamente a essa pessoa ou entidade, 

esteja numa ou em várias das situações previstas no n.º 1, alíneas c) a h), do presente artigo;  

(b)  Uma pessoa singular ou coletiva que assuma responsabilidade ilimitada pelas dívidas 

da pessoa ou entidade a que se refere o artigo 135.º, n.º 2 esteja numa ou em várias das 

situações previstas no n.º 1, alíneas a) ou b), do presente artigo.  

(.....)  

6. O gestor orçamental competente, tendo em conta, se for caso disso, a recomendação da 

instância referida no artigo 143.º, não exclui uma pessoa ou entidade referida no artigo 135.º, 

n.º 2 da participação num procedimento de adjudicação ou da seleção para a execução de 

fundos da União se:  

a) A pessoa ou entidade tiver tomado as medidas corretivas previstas no n.º 7 do presente 

artigo, suficientes para demonstrar a sua fiabilidade. A presente alínea não se aplica ao caso 

referido no n.º 1, alínea d), do presente artigo;  

b) Tal for indispensável para assegurar a continuidade do serviço, por um período 

limitado, enquanto as medidas corretivas previstas no n.º 7 do presente artigo não tiverem 

sido adotadas;  

c) A exclusão for desproporcionada, com base nos critérios referidos no n.º 3 do 

presente artigo. 

Além disso, o n.º 1, alínea a), do presente artigo não se aplica no caso da aquisição de 

produtos em condições especialmente vantajosas, quer a fornecedores que cessem 

definitivamente a sua atividade comercial, quer a liquidatários num processo de insolvência, 

no âmbito de uma concordata com os credores ou num processo da mesma natureza ao abrigo 

do direito da União ou do direito nacional. 

 Nos casos de não exclusão referidos no primeiro e no segundo parágrafos do presente 

número, o gestor orçamental competente menciona os motivos para não excluir a pessoa ou 

entidade a que se refere o artigo 135.º, n.º 2 e informa a instância a que se refere o artigo 143.º 

desses motivos. 

7. As medidas corretivas a que se refere o n.º 6, primeiro parágrafo, alínea a), podem incluir, 

nomeadamente: 

a) Medidas para identificar a origem das situações que motivaram a exclusão e medidas 

técnicas, organizativas e de pessoal concretas no âmbito da área pertinente de negócio ou 

atividade da pessoa ou entidade a que se refere o artigo 135.º, n.º 2, suscetíveis de corrigir o 

comportamento e evitar que volte a repetir-se;  

b) Prova de que a pessoa ou entidade a que se refere o artigo 135.º, n.º 2 tomou medidas 

para indemnizar ou reparar os danos ou prejuízos causados aos interesses financeiros da 

União pelos factos que motivaram a situação de exclusão;  

c) Prova de que a pessoa ou entidade a que se refere o artigo 135.º, n.º 2, pagou as multas 

impostas pela autoridade competente ou os impostos ou contribuições para a segurança social 

a que se refere o n.º 1, alínea b), do presente artigo, ou garantiu o seu pagamento.  

 

O candidato/proponente deve preencher a secção do anexo III relativa aos critérios de 

exclusão.  
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Artigo 141.º do Regulamento Financeiro (excertos): apenas foi reproduzido o artigo 141.º, 

n.º 1. 

Rejeição de um procedimento de concessão 

O gestor orçamental competente rejeita de um procedimento de concessão os participantes 

que: 

(a) Se encontrem numa situação de exclusão estabelecida nos termos do artigo 136.º; 

(b)  Tenham apresentado declarações falsas no que diz respeito às informações exigidas para 

participar no procedimento, ou não tenham fornecido essas informações; 

(c)   Tenham estado envolvidos anteriormente na preparação de documentos utilizados no 

procedimento de adjudicação, caso tal implique uma violação do princípio da igualdade 

de tratamento, incluindo uma distorção da concorrência, que não possa ser sanada de outro 

modo. 

O gestor orçamental competente comunica aos outros participantes no procedimento de 

adjudicação as informações pertinentes trocadas no âmbito ou em resultado do envolvimento 

do participante na preparação do procedimento de adjudicação, conforme referido no 

primeiro parágrafo, alínea c). Antes de se proceder à rejeição por esses motivos, é dada ao 

participante a oportunidade de demonstrar que o seu envolvimento na preparação do 

procedimento de adjudicação não viola o princípio da igualdade de tratamento. 

 

Avaliação dos critérios de exclusão 

1. Os proponentes devem apresentar uma declaração sob compromisso de honra, 

devidamente assinada e datada, utilizando o formulário que consta do anexo III.  

2. No caso de um agrupamento de operadores económicos, a declaração sob compromisso 

de honra deve ser devidamente preenchida por todos os membros do agrupamento. 

3. O proponente a quem o contrato for adjudicado fornecerá, no prazo de 6 dias após a data 

de notificação da adjudicação provisória do contrato e antes da assinatura do contrato, as 

seguintes provas documentais: 

(a) Elementos de prova adequados de que não se encontra numa das situações de 

exclusão a que se refere o artigo 136.º, n.º 1; 

(b) Informações sobre as pessoas singulares ou coletivas que sejam membros dos órgãos 

de administração, de gestão ou de supervisão do participante ou que tenham poderes 

de representação, de decisão ou de controlo no que respeita ao participante, 

incluindo as pessoas e entidades que fazem parte da estrutura de propriedade e de 

controlo e os beneficiários efetivos, e elementos de prova adequados de que 

nenhuma dessas pessoas se encontra numa das situações de exclusão a que se refere 

o artigo 136.º, n.º 1, alíneas c) a f); 

(c) Elementos de prova adequados de que as pessoas singulares ou coletivas que 

assumem a responsabilidade ilimitada pelas dívidas do participante não se 

encontram numa das situações de exclusão a que se refere o artigo 136.º, n.º 1, 

alíneas a) ou b).  

4. O proponente a quem o contrato seja adjudicado deve ficar isento da obrigação de 

apresentar as provas documentais referidas no n.º 2, se quem age na qualidade de 

proponente forem organizações internacionais, se a entidade adjudicante puder aceder, a 



 

Página 13| de 17 
 

título gratuito, a provas documentais contidas uma base de dados nacional, ou se as 

referidas provas já lhe tiverem sido apresentadas noutro procedimento de adjudicação de 

contratos, na condição de que a data de emissão dos documentos não seja superior a um 

ano e de que estes continuem válidos. Nesse caso, o proponente atestará, sob 

compromisso de honra, que os documentos comprovativos já foram fornecidos num 

anterior processo de adjudicação de contratos, que deve ser por si identificado, e 

confirmará que não se verificou qualquer alteração da sua situação.  

15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

15.1. Capacidade jurídica e regulamentar 

O proponente deve satisfazer, pelo menos, uma das seguintes condições: 

(a) Estar inscrito num registo profissional ou comercial pertinente, exceto para as 

organizações internacionais; 

(b) No caso de contratos de serviços, ser titular de uma autorização especial que 

comprove que se encontra autorizado a executar o contrato no respetivo país de 

estabelecimento, ou ser membro de uma organização profissional específica. 

15.2. Capacidade financeira e económica 

O proponente deve dispor de uma capacidade económica e financeira suficiente que lhe 

permita executar o contrato no respeito das disposições contratuais, tendo em conta o valor e 

a extensão deste. Se, com base nas informações recebidas, o Parlamento Europeu tiver sérias 

dúvidas quanto à capacidade financeira do proponente, ou se esta for claramente insuficiente 

para a execução do contrato, a proposta poderá ser rejeitada, não podendo o proponente exigir 

qualquer compensação financeira. 

Além disso, para o contrato objeto do presente concurso, o Parlamento Europeu exige aos 

proponentes uma capacidade financeira e económica mínima que será avaliada com base nos 

seguintes elementos: 

- realização de um volume de negócios anual mínimo de 750 000 EUR no domínio de 

atividade abrangido pelo contrato durante os três últimos exercícios; 

- nível mínimo de seguro de riscos profissionais. 

A avaliação da capacidade financeira e económica será efetuada a partir dos elementos 

contidos nos seguintes documentos, a fornecer pelos proponentes: 

- prova de seguro de riscos profissionais; 

- demonstrações financeiras (balanços, conta de resultados e qualquer outra informação 

financeira conexa) ou extratos das mesmas respeitantes a um período igual ou inferior 

aos últimos três exercícios encerrados;  

- uma declaração relativa ao volume de negócios global no domínio abrangido pelo 

contrato, realizado durante os três últimos exercícios disponíveis, no máximo. 

 

Caso o proponente não esteja em condições de fornecer as referências solicitadas, pode 

comprovar a sua capacidade económica e financeira por qualquer outro documento 

considerado apropriado pelo Parlamento Europeu.  
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O proponente poderá ainda fazer valer as capacidades de outras entidades, 

independentemente da natureza jurídica das relações que existam entre o próprio e estas 

entidades. Deve, neste caso, provar ao Parlamento Europeu que disporá dos meios 

necessários para a execução do contrato, por exemplo garantindo o compromisso destas 

entidades de colocar os referidos meios à sua disposição. Neste caso, o Parlamento Europeu 

tem o direito de recusar a candidatura ou a proposta apresentada, se tiver dúvidas quanto ao 

compromisso ou capacidades financeiras do terceiro. O Parlamento poderá exigir que o 

proponente e as referidas entidades sejam solidariamente responsáveis pela execução do 

contrato. 

Nas mesmas condições, um agrupamento de operadores económicos pode recorrer às 

capacidades dos participantes no agrupamento ou de outras entidades. 

Além disso, o proponente pode sempre apoiar-se na capacidade económica de um ou mais 

subcontratantes, desde que estes se comprometam a participar na execução do contrato. Neste 

caso, o Parlamento Europeu avaliará a capacidade do(s) subcontratante(s), atendendo à 

extensão da sua participação na execução do contrato. 

15.3. Capacidade técnica e profissional 

O proponente deve dispor de uma capacidade técnica e profissional suficiente que lhe permita 

executar o contrato no respeito das disposições contratuais, tendo em conta o valor e a 

extensão deste. Se, com base nas informações recebidas, o Parlamento Europeu tiver sérias 

dúvidas quanto às capacidades técnicas e profissionais do proponente, ou se estas forem 

claramente insuficientes para a execução do contrato, a proposta poderá ser rejeitada, não 

podendo o proponente exigir qualquer compensação financeira. 

Para o contrato objeto do presente concurso, o Parlamento Europeu exige aos proponentes 

que disponham da seguinte capacidade técnica e profissional: 

- Experiência mínima de três anos em serviços idênticos aos exigidos no contrato em 

questão. 

A capacidade técnica e profissional dos operadores económicos será comprovada através dos 

seguintes documentos: 

– uma lista dos principais serviços prestados nos últimos três anos, com indicação do 

montante, da data e dos clientes, públicos ou privados, acompanhada, mediante 

pedido, de declarações emitidas pelos clientes; 

– o comprovativo de estabelecimento e/ou a certificação dos respetivos sistemas de gestão 

ambiental e de qualidade, conforme descrito abaixo, se for caso disso; 

 

O proponente poderá ainda fazer valer as capacidades de outras entidades, 

independentemente da natureza jurídica das relações que existam entre o próprio e estas 

entidades. Deve, neste caso, provar ao Parlamento Europeu que disporá dos meios 

necessários para a execução do contrato, por exemplo garantindo o compromisso destas 

entidades de colocar os referidos meios à sua disposição. Neste caso, o Parlamento Europeu 

terá o direito de recusar a candidatura ou a proposta apresentada, se tiver dúvidas quanto ao 

compromisso ou capacidades profissionais e/ou técnicas do terceiro. 

De qualquer modo, o proponente pode sempre apoiar-se nas capacidades económicas de um 

ou mais subcontratantes, desde que estes se comprometam a participar na execução do 

contrato. Neste caso, o Parlamento Europeu avaliará a capacidade do(s) subcontratante(s), 

atendendo à extensão da sua participação na execução do contrato. 



 

Página 15| de 17 
 

Caso determine que um proponente se encontra em situação de conflito de interesses 

suscetível de ter incidência sobre a execução do contrato, o Parlamento Europeu pode 

concluir que o proponente não tem o nível de qualidade adequado à execução do contrato.  

Normas de gestão ambiental 

Na sua proposta, o proponente deverá anexar uma cópia de um certificado emitido por um 

organismo independente que ateste a sua conformidade com o Sistema Comunitário de 

Ecogestão e Auditoria (EMAS), a norma internacional ISO 14001 ou equivalente. O 

Parlamento Europeu aceitará certificados equivalentes aos solicitados que tenham sido 

emitidos por organismos estabelecidos num Estado-Membro da União Europeia. 

O organismo independente que efetue a certificação deve estar em conformidade com a 

legislação da União Europeia ou com as normas europeias ou internacionais respeitantes à 

certificação. Se não for esse o caso, a certificação não será aceite pelo Parlamento Europeu 

como certificado da conformidade do proponente.  

Se o proponente não puder apresentar os certificados exigidos, poderá sempre apresentar 

outras provas que permitam ao Parlamento Europeu avaliar se o proponente introduziu 

medidas de gestão ambiental equivalentes às previstas nas normas ambientais exigidas. 

Normas de gestão da qualidade 

Na sua proposta, o proponente deverá anexar uma cópia de um certificado emitido por um 

organismo independente que ateste a sua conformidade com uma norma de gestão da 

qualidade reconhecida, como a série de normas ISO 9000 ou equivalente. O Parlamento 

Europeu aceitará certificados equivalentes de organismos estabelecidos em 

Estados-Membros da União Europeia ou de outros organismos independentes acreditados. 

De qualquer modo, o organismo independente que efetue a certificação deve estar em 

conformidade com o conjunto de normas europeias respeitantes à certificação. 

Além disso, se o proponente não puder apresentar a prova da certificação solicitada, o 

Parlamento Europeu poderá aceitar outras provas de medidas equivalentes às previstas nas 

normas de garantia de qualidade exigidas. 

16. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

O contrato será adjudicado à proposta que oferecer a melhor relação qualidade/preço.  

A avaliação das propostas basear-se-á nos seguintes critérios: 

1) Preço; 

2) Localização geográfica do projeto;  

3) Qualidade dos créditos de compensação - Requisitos de controlo  

4) Qualidade dos créditos de compensação relativamente aos indicadores de 

desenvolvimento sustentável e à certificação «Gold Standard» 

 

Critério «preço» - 1: 

Os avaliadores atribuirão um máximo de 30 pontos ao critério «preço». 
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O preço global de uma proposta será calculado ponderando o preço oferecido para cada 

projeto e a quantidade de créditos oferecidos pelo respetivo projeto. 

 

O número máximo de 30 pontos será atribuído à proposta menos onerosa que cumpra os 

critérios de exclusão e de seleção e que esteja conforme com os requisitos técnicos mínimos, 

tal como estipulado no presente caderno de encargos.  

 

As outras propostas obterão pontos proporcionalmente à sua divergência da proposta menos 

onerosa. A fórmula a utilizar para a atribuição dos pontos para o critério «preço» será a 

seguinte: 

(Pm / Po) * número máximo de pontos a atribuir 

Pm: preço da proposta menos onerosa 

Po: preço da proposta em avaliação 

 

Critérios de qualidade 

 

A ponderação atribuída aos diferentes critérios qualitativos é a seguinte: 

 

- Critério qualitativo 2: máximo 40 pontos 

- Critério qualitativo 3: máximo 15 pontos 

- Critério qualitativo 4:  máximo 15 pontos 

 

À qualidade de cada projeto constante de uma determinada proposta será primeiro atribuída 

uma pontuação própria. Em seguida, a nota qualitativa global de uma proposta será calculada 

ponderando a pontuação atribuída a cada projeto e a quantidade de créditos oferecidos pelo 

respetivo projeto. 

 

Critério qualitativo 2 - Localização geográfica 

-  Será dada preferência às propostas que ofereçam créditos de compensação provenientes 

de projetos realizados em países da África, das Caraíbas e do Pacífico (países ACP), tal 

como definido nas especificações técnicas do presente convite à apresentação de 

propostas. Aos projetos relativos a estes países será, portanto, atribuída a pontuação 

máxima para este critério qualitativo (40 pontos). 

 

-  Aos projetos realizados nos países que não são países ACP – ou seja, os países abrangidos 

pela Política Europeia de Vizinhança (PEV) que dispõem de um plano nacional de ação –

, nos países abrangidos pela Parceria Euro-Mediterrânica (EuroMed)/União para o 

Mediterrâneo (UPM), nos países candidatos à adesão à UE e nos Estados-Membros da UE 

será atribuído um máximo de 10 pontos. 

 

Critério qualitativo 3 - Qualidade da informação sobre o impacto dos créditos adquiridos 

Devem ser claramente esclarecidos os benefícios ambientais ligados aos créditos adquiridos 

e ao(s) projeto(s). Devem ser fornecidos os pormenores sobre o impacto do(s) projeto(s): a 

situação geográfica exata do projeto (região, cidades) e o impacto do(s) projeto(s) na redução 

das emissões de gases com efeito de estufa (valores exatos, nomeadamente informações 

relativas às quantidades expressas em termos de toneladas de equivalente CO2). O material 

informativo deve demonstrar de que forma e em que medida o(s) projeto(s) conduz(em) a 

uma redução das emissões de gases com efeito de estufa correspondente aos créditos de 

carbono adquiridos pelo Parlamento Europeu por conta de todas as instituições participantes. 

Poderá ser atribuído um máximo de 15 pontos a este critério. 
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Critério qualitativo 4 – Qualidade dos créditos relativamente à certificação «Gold 

Standard» e aos indicadores de desenvolvimento sustentável 

 

Os projetos nos países em desenvolvimento, tal como definidos nas especificações técnicas 

do presente concurso, devem ser projetos «Gold Standard» ou projetos MDL «Gold 

Standard». 

 

Os projetos MDL «Gold Standard» que tenham um impacto positivo no maior número de 

indicadores de desenvolvimento sustentável constantes do «Passaporte Gold Standard» 

obterão a pontuação máxima para este critério qualitativo. A pontuação diminuirá 

proporcionalmente ao número de indicadores3 abrangidos. 

 

A pontuação máxima que poderá ser atribuída a este critério ascende a 15 pontos. Os projetos 

que não sejam projetos (MDL) «Gold Standard» poderão obter um máximo de 5 pontos para 

este critério de qualidade. 

 

A pontuação total atribuída a uma proposta com base no critério de qualidade é calculada da 

seguinte forma: 

QT = Q1 x (C1/188000) + Q2 x (C2/188000)+ Q3 x (C3/188000) 

QT : pontuação total da qualidade de uma proposta 

Q1 : pontuação da qualidade do primeiro projeto proposto 

C1: número de créditos de compensação oferecidos provenientes do primeiro projeto 

conforme indicado no anexo I.B («Lista de preços»). 

 

Seguidamente, a qualidade é ligada ao preço da seguinte forma: 

O número de pontos obtidos para o critério «preço» [(Pm / Po) * número máximo de pontos 

a atribuir] é adicionado ao número de pontos obtidos na avaliação dos critérios qualitativos.  

 

Será classificada em primeiro lugar a proposta que tiver obtido o maior número de pontos. 

                                                 
3 Qualidade do ar, qualidade e quantidade da água, condições do solo, outros poluentes, biodiversidade, 

qualidade do emprego, meios de subsistência das pessoas pobres, acesso a serviços de energia limpa e a 

preços acessíveis, capacidade humana e institucional, níveis de emprego e geração de rendimentos, balança 

de pagamentos e de investimento, transferência de tecnologia e autonomia tecnológica. 


