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Cintos – Finlândia, Tampere 
Puolustusvoimien logistiikkalaitos abre concurso para fornecimento de cintos para calças M05. Data limite: 
27/11/2019 - 12:00. Propostas em Finlandês. Doc. n.º 504123-2019 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504123-2019:TEXT:PT:HTML&src=0&tabId=0 
 
Vestuário de proteção contra as intempéries – Espanha, Gijón  
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón abre concurso para fornecimento de roupas e outros materiais de 
proteção para o pessoal da Polícia Local da cidade de Gijón. Data limite: 21/11/2019 - 17:00. Propostas em Espanhol. 
Doc. n.º 503975-2019 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503975-2019:TEXT:PT:HTML&src=0&tabId=0 
 
Vestuário de proteção contra as intempéries – França, Évry-Courcouronnes 
SDIS 91 abre concurso para fornecimento de parkas com proteção térmica e à prova de vento. Data limite: 29/11/2019 
- 16:00. Propostas em Francês. Doc. n.º 501587-2019 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501587-2019:TEXT:PT:HTML&src=0 
 
Vestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios - Reino Unido, Belfast  
Forensic Science NI DOJ abre concurso para fornecimento de equipamento de proteção individual e vestuário de 
exterior). Data limite: 21/11/2019 - 15:00. Propostas em Inglês. Doc. n.º 501385-2019 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501385-2019:TEXT:PT:HTML&src=0 
 
Vestuário profissional – Bélgica, Uccle 
Commune d'Uccle abre concurso para fornecimento, manutenção e aluguer de roupas de trabalho para funcionários 
municipais, de acordo com os critérios de desenvolvimento sustentável para o período 2020-2025. Data limite: 
25/11/2019 - 14:00. Propostas em Francês, Neerlandês. Doc. n.º 498915-2019 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498915-2019:TEXT:PT:HTML&src=0 

 
Vestuário de desporto - Reino Unido, Leeds 
Leeds Beckett University abre concurso para fornecimento de vestuário para desportos coletivos e roupas desportivas 
e de lazer. Data limite: 15/11/2019 - 12:00. Propostas em Inglês. Doc. n.º 488768-2019 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488768-2019:TEXT:PT:HTML&src=0 

 
Produtos ultracongelados - Suécia, Ystad  
Ystads Kommun abre concurso para fornecimento de produtos congelados para o município. Data limite: 22/11/2019 
- 23:59. Propostas em Sueco. Doc. n.º 482865-2019 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482865-2019:TEXT:PT:HTML&src=0 
 
Massas alimentícias – França, Béthune  
SIVOM communauté du Béthunois abre concurso para fornecimento de massas frescas pré-cozidas congeladas, 
necessárias para o funcionamento da cozinha central SIVOM da comunidade de Béthunois. Data limite: 28/11/2019 - 
12:00. Propostas em Francês. Doc. n.º 503920-2019 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503920-2019:TEXT:PT:HTML&src=0 
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Desenvolvimento de um rótulo europeu para veículos com níveis de emissões ultra-reduzidos (ULEV) – Bélgica, Bruxelas 
Comissão Europeia, Directorate General Environment, ENV.A.5 — Finance, BU 9 01/005 abre concurso para o 
desenvolvimento de um rótulo europeu para veículos com níveis de emissões ultra-reduzidos. O projeto pretende 
rever as características da emissão de poluentes dos veículos ligeiros atuais na UE e como melhor identificar veículos 
que têm emissões de poluentes consistentemente reduzidas. O projeto irá analisar os esquemas de classificação de 
veículos existentes que fornecem informação sobre emissões do mundo real a consumidores e formas de comunicar 
estes resultados ao público e decisores políticos através de um sítio Web público dedicado, acessível livremente. Data 
limite: 18/11/2019 - 16:00. Propostas em Inglês, Búlgaro, Checo, Dinamarquês, Alemão, Grego, Espanhol, Estónio, 
Finlandês, Francês, Irlandês, Croata, Húngaro, Italiano, Lituano, Letão, Maltês, Neerlandês, Polaco, Português, 
Romeno, Eslovaco, Esloveno, Sueco. Doc. n.º 482551-2019 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482551-2019:TEXT:PT:HTML&src=0 

 
Planeamento estratégico para a gestão ou conservação dos recursos naturais – França, Castelmoron-sur-Lot 
Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Vallée du Lot 47 abre concurso para prestação de serviço de melhoria do 
conhecimento do funcionamento dos rios em inundações e otimização de campos de expansão de inundações. Data 
limite: 20/11/2019 - 12:00. Propostas em Francês. Doc. n.º 504926-2019 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504926-2019:TEXT:PT:HTML&src=0 


