O que é o e-CERTIS
O e-CERTIS é um guia dos vários documentos e atestados exigidos às empresas proponentes ou
candidatas a um contrato público nos países da UE.
O e-CERTIS ajuda:
•

as empresas a identificar os documentos e atestados necessários para se proporem ou
candidatarem a um contrato público num dado país da UE;

•

as entidades adjudicantes nos países da UE a estabelecer os documentos que devem pedir
aos proponentes ou candidatos, ou que podem aceitar.

Línguas cobertas
O e-CERTIS está disponível em 21 das línguas oficiais da UE.
Documentos abrangidos
O e-CERTIS só abrange os documentos mais frequentemente pedidos pelas entidades adjudicantes.

Tipo de documentos e atestados
Os proponentes ou candidatos a um contrato público num dos países da UE podem ser convidados a
apresentar documentos comprovativos de que estão em condições de executar o contrato em
causa (artigo 45.º da Directiva 2004/18/CE), por exemplo:
•

que não foram condenados por qualquer crime ou falta profissional;

•

que têm uma situação jurídica clara e uma situação financeira sólida;

•

que dispõem de recursos suficientes para executar o contrato, etc.

Normalmente, a prova é feita através de documentos oficiais emitidos pelas autoridades nacionais
ou por declarações do representante do proponente ou candidato certificadas de várias maneiras
(por exemplo, por um notário ou um juiz). Estes documentos assumem formas diferentes e são
emitidos por autoridades diferentes na língua local.
O que pode o e-CERTIS fazer por si
O e-CERTIS foi concebido para o ajudar a:
•

perceber quais as informações pedidas ou fornecidas;

•

identificar que documentos são mutuamente reconhecidos.

Uma série de critérios de pesquisa, incluindo a pesquisa por palavras-chave na língua original do
documento em causa, permitir-lhe-á encontrar rapidamente a informação que procura.
O e-CERTIS pode ser especialmente útil:

1. para os proponentes ou candidatos novatos (mesmo se forem do mesmo país que a
entidade adjudicante), oferecendo-lhes um sistema de referência prático sobre os tipos e o
conteúdo dos documentos a apresentar;
2. nos procedimentos transfronteiras, em que podem ser pedidos documentos ou
informações sob formas que variam de país para país;
3. para as entidades adjudicantes, que necessitam de saber se os documentos recebidos,
possivelmente de vários países, satisfazem os requisitos no que se refere ao seu conteúdo e
às competências do seu emissor.

Utilização do e-CERTIS
Para cada país, as informações sobre os documentos mais comuns estão organizadas por títulos
correspondentes ao tipo de provas documentais mencionadas nas directivas da UE sobre contratos
públicos (prova da identidade do proponente ou candidato, prova da situação financeira, etc.).
Para cada título, cada conjunto de dados nacionais contém um registo repartido de acordo com
campos normalizados. Este registo descreve em pormenor, da mesma forma para todos os
conjuntos de dados nacionais, os documentos emitidos num dado país para um tipo específico de
prova.
O sistema encontra os documentos equivalentes nos vários conjuntos de dados nacionais. Esta
estrutura comum coerente permite uma análise bastante aprofundada dos diferentes tipos de
documentos. As funções de pesquisa por palavra-chave, agrupamento por campos normalizados e
comparação ajudam todos os participantes nos procedimentos relacionados com os concursos
públicos a reconhecer os documentos necessários e a avaliar o seu conteúdo.

O que valem os resultados da pesquisa no e-CERTIS
O e-CERTIS é uma fonte de referência que lhe permite perceber melhor quais os vários documentos
necessários e aceites nos diferentes países e o respectivo conteúdo.
O facto de o e-CERTIS sugerir que um dado documento do país A corresponde a um dado
documento do país B não é juridicamente vinculativo.

Quem mantém o e-CERTIS actualizado
O e-CERTIS é uma iniciativa conjunta: a Comissão disponibiliza e gere o sistema e as equipas
nacionais garantem que a informação se encontra completa, correcta e a actualizada.

Como posso aceder ao CERTIS?

O e-CERTIS é acessível através do sítio Web da Direcção-Geral do mercado Interno da Comissão
Europeia.
Para mais informações, envie-nos uma mensagem para markt-e-certis@ec.europa.eu

