Concursos públicos internacionais

Correias – Alemanha, Coblença
Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr abre concurso para fornecimento de
cintos de amarração. Data limite: 25/02/2021 - 13:00. Propostas em Alemão. Doc. n.º 16721-2021
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16721-2021:TEXT:PT:HTML&src=0
Luvas – Noruega, Oslo
Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon abre concurso para fornecimento de luvas de trabalho de inverno. Data
limite: 16/03/2021 – 13:00. Propostas em Inglês, Norueguês. Doc. n.º 633964-2020
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:633964-2020:TEXT:PT:HTML&src=0
Equipamento de proteção – França, Angoulême
Département de la Charente abre concurso para fornecimento de equipamento de proteção individual para agentes
do Departamento de Charente em cinco lotes (proteção de pés, mãos, facial, corporal e respiratória). Data limite:
22/02/2021 – 17:00. Propostas em Francês. Doc. n.º 35802-2021
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35802-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
Equipamento e artigos de desporto – Noruega, Oslo
Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon abre concurso para aquisição de vários equipamentos para forças
armadas norueguesas em quatro subáreas: kits de sobrevivência, garrafas térmicas, frascos de campo e vários
equipamentos de campo. Data limite: 31/03/2021 – 12:00. Propostas em Norueguês. Doc. n.º 37727-2021
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37727-2021:TEXT:PT:HTML&src=0
Vestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios – Noruega, Oslo
A Universidade de Oslo abre concurso para fornecimento de equipamento de proteção individual e material de
proteção para trabalho em laboratórios. Data limite: 23/02/2021 – 12:00. Propostas em Sueco, Dinamarquês, Inglês,
Norueguês. Doc. n.º 37721-2021
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37721-2021:TEXT:PT:HTML&src=0
Mochilas – França, Rambouillet
ARM/SCA/PFAF-RBT abre concurso para mochilas de combate modulares conjuntas (SMC IA - lote 1) e mochilas de
combate modulares desmontadas (SMC DEB - lote 2). Data limite: 22/02/2021 – 15:00. Propostas em Francês. Doc.
n.º 37695-2021
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37695-2021:TEXT:PT:HTML&src=0
Navios – Noruega, Tromsø
UiT Norges arktiske universitet abre concurso para contrato de construção naval de um novo navio de investigação
costeira. Data limite: 22/02/2021 – 1w:00. Propostas em Norueguês. Doc. n.º 37723-2021
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37723-2021:TEXT:PT:HTML&src=0
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Colocação de vidros – Noruega, Stavanger
Stavanger kommune abre concurso para colocação de vidros no âmbito dos trabalhos de restauro da Catedral de
Stavanger que é datada do ano 1125 e, portanto, está automaticamente na lista de edifícios protegidos de acordo com
a Lei do Patrimônio Cultural. Data limite: 22/02/2021 – 12:00. Propostas em Norueguês. Doc. n.º 37714-2021
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37714-2021:TEXT:PT:HTML&src=0
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