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O objetivo desta newsletter é facilitar o acesso a propostas de compra internacionais relacionadas com a pandemia 
de COVID-19. Neste contexto, a lista abaixo destaca os contratos públicos na área de equipamentos médicos, 
refletindo assim as necessidades dos serviços e das autoridades de saúde. 
 
 
Consumíveis médicos e hospitalares – Polónia, Gliwice 
Szpital Miejski abre concurso para fornecimento de consumíveis médicos e hospitalares, nomeadamente seringas, 
agulhas, cateteres, luvas cirúrgicas, drenos, cânulas, elétrodos, tubos de ensaio, lâminas de laboratório, sistema 
fechado de coleta de sangue, linhas de diálise, grampeadores, stents, guias, óculos, espátulas, recipientes para fezes, 
urina, dispositivos de punção, tubos de gotejamento, dispositivos de alimentação enteral, filtros eletrostáticos, 
respiratórios, hidrofóbicos mecânicos, máscaras, nebulizadores, tubos de traqueotomia e intubação. Data limite: 
14/05/2020 - 10:00. Propostas em Polaco. Doc. n.º 171005-2020 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171005-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 
 
Camas hospitalares– Estónia, Tallinn 

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla abre concurso para fornecimento de camas hospitalares. Data limite: 12/05/2020 - 

11:00. Propostas em Estónio. Doc. n.º 170826-2020 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170826-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 
 
Produtos para limpeza e polimento – Polónia, Gdansk 
Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka abre concurso para fornecimento de produtos para limpeza e polimento. Data 

limite: 15/05/2020 - 10:00. Propostas em Polaco. Doc. n.º 170757-2020 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170757-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 
 
Vestuário profissional e acessórios – França, Montrouge 
Ville de Montrouge abre concurso para fornecimento e entrega de roupas de trabalho, roupas desportivas, calçado, 
acessórios e equipamentos de proteção individual para a polícia municipal e os serviços da cidade de Montrouge. Data 

limite: 13/05/2020 - 17:00. Propostas em Francês. Doc. n.º 168396-2020 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168396-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 
 
Camas hospitalares – Alemanha, Neustadt an der Aisch 
Kliniken des Landkreises Neustadt abre concurso para fornecimento de camas hospitalares para a área de terapia 

intensiva. Data limite: 20/05/2020 - 13:00. Propostas em Alemão. Doc. n.º 163656-2020 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163656-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 
 
Vestuário profissional e acessórios – Suécia, Sundsvall 
Sundsvalls kommun abre concurso para fornecimento de equipamentos de proteção individual e roupas de trabalho. 

Data limite: 18/05/2020. Propostas em Sueco. Doc. n.º 161163-2020 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161163-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 


