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Inscrição na Base de Fornecedores do  

Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos 
 

A. Enquadramento 

 

O Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos (doravante designado por «o 

Tribunal») foi criado em 9 de Junho de 1998 por força do Protocolo à Carta Africana 

dos Direitos do Homem e dos Povos relativo ao Estabelecimento do Tribunal Africano 

dos Direitos do Homem e dos Povos (doravante designado por «o Protocolo»). O 

Protocolo entrou em vigor em 25 de Janeiro de 2004, abrindo caminho para a 

operacionalização do Tribunal. Trata-se do primeiro órgão judicial continental 

encarregue da defesa dos direitos humanos e dos povos. O Tribunal foi lançado em 2 

de Julho de 2006 com o objectivo de reforçar ainda mais o sistema de defesa dos direitos 

humanos e dos povos no continente. O Tribunal complementa e reforça o mandato de 

protecção da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (doravante 

designada por «a Comissão») Este órgão jurisdicional tem a sua Sede em Arusha, 

República Unida da Tanzânia. 

 

B. Âmbito de actividade 

 

O Tribunal Africano pretende conceber uma base de dados de fornecedores 

relacionados com as mais diversificadas áreas, entre as quais: 

 

1. Mobiliário de escritório 

2. Artigos de papelaria, papel para 

fotocópia e material de escritório 

3. Computadores e acessórios de 

informática 

4. Equipamentos de impressão, 

consumíveis e peças sobressalentes 

5. Equipamentos e serviços de 

conferências 

6. Equipamentos de comunicação e 

audiovisuais 

7. Materiais promocionais 

8. Serviços de publicidade 

9. Serviços de decoração 
10. Serviços de correio expresso, 

embalagens, transitários e 

despachantes 

11. Serviços de rede 

12. Materiais eléctricos 

13. Equipamentos de escritório 

14. Mobiliário residencial 

15. Materiais residenciais 

16. Geradores e aparelhos de ar 

condicionado 

17. Aparelhos extintores de incêndio 

18. Construção, renovação, 

manutenção e jardinagem 

19. Materiais de construção 

20. Equipamentos e serviços de 

segurança 

21. Veículos automóveis e peças 

sobressalentes e pneus para 

veículos automóveis 

22. Serviços de manutenção de 

veículos automóveis 

23. Combustíveis e lubrificantes 

24. Serviços de aluguer de automóveis 

25. Serviços de fornecimento de 

refeições e refrescos 

26. Água potável e refrescos 
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27. Suprimentos médicos 

28. Equipamentos médicos e materiais 

laboratoriais 

29. Materiais e serviços de canalização 

30. Materiais e serviços de limpeza 

31. Serviços de tratamento antiparasitário 

32. Serviços de carpintaria 

33. Desenho arquitectónico 

34. Livros para Biblioteca 

35. Uniformes

 

O Tribunal Africano apenas processará as inscrições de empresas fornecedoras que 

tenham sido seleccionadas para fornecer bens ou serviços como resultado de um 

processo competitivo ou de uma adjudicação de contratos de fonte única. 

 

As propostas serão revistas e avaliadas para apurar a elegibilidade. 

 

C. Elegibilidade 

 

Como parte do pedido de inscrição, todos os fornecedores são obrigados a declarar 

(tanto para entidades-mãe e/ou subsidiárias, conforme o caso) que: 

 

i. [nome da empresa] não foi actualmente suprimida ou suspensa pela União 

Africana, Nações Unidas, Banco Mundial, Governo ou agência internacional; 

 

ii. [nome da empresa] não está sob investigação formal, nem foi sancionada 

durante os três (3) anos anteriores por qualquer autoridade nacional de um 

Estado-Membro da União Africana ou das Nações Unidas por se envolver ou 

ter envolvido em práticas proibidas, incluindo, mas não se limitando, a: 

corrupção, fraude, coacção, conluio, obstrução, ou qualquer outra prática 

antiética. 

 

iii. [Nome empresa] não declarou falência, não está envolvida em processos de 

falência ou de liquidação judicial e não há nenhuma sentença ou acção judicial 

pendente contra si que possa prejudicar as suas operações num futuro previsível; 

 

iv. [nome da empresa] compromete-se a não se envolver em práticas proscritas 

(incluindo, mas não limitado, a: corrupção, fraude, coerção, conluio, obstrução, 

ou qualquer outra prática antiética), com a União Africana ou qualquer outra 

parte, e a realizar negócios de forma a evitar qualquer risco financeiro, 

operacional, de reputação ou outro risco indevido para a União Africana. 

 

No caso de a situação do fornecedor se alterar em relação a qualquer uma das 

declarações acima mencionadas, depois de ter sido lançado no Registo de Fornecedores, 

o fornecedor deve informar imediatamente o Tribunal Africano desse facto. A não 

observância deste requisito torna o fornecedor automaticamente inelegível. 

 

D. Prescrições 

 

Os fornecedores devem observar as seguintes prescrições: 

 

 Experiência na área relevante (ser capaz de demonstrar que foi e está a fornecer 

bens e/ou serviços sob o nome da empresa por um período não inferior a três (3) 

anos); 

 Duas (2) referências. 

 

Os fornecedores devem apresentar os seguintes documentos: 

 



• Perfil da empresa, apresentando informac;:oes detalhadas sobre a empresa e os
servic;:os que presta;

• Documentos de constitui((3.o da empresa validos;
• Certificado de liquidac;:a.o de impostos mais recente;
• Todos os potenciais fomecedores s~o obrigados a precncher 0 Formuhirio de

lnscric;:~o de Fomecedores (anexo).

as documentos devem ser submetidos, 0 mais tardar, ate as 17hOO hora local em Arusha, do
dia 23 de Julho de 2019, para:

Enderel;o e1ectronico: tenderuvafrican-court.org
(0 volume maximo dos anexos ede 10 MD. Se 0 tamanho do seu anexo exceder 10 MD,
por favor, envie-o at raves de varios corrcios clcctronicos)

Ou

Enderec;:o postal:
The Registrar,
African Court Oil Huma" a"d Peoples' Rights
P.O. BOX 6274
Arusha, Tama"ia

10 Escrivao
Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos
P.O. BOX 6274
Arusha, Tanzania)

Ou
Endere~o postal
The Headquarters of the African Court Oil Huma" amI Peoples' Right..., situated at
TANAPA, MwaJimu Julius Nyerere Conservancy Ce"tre, Phase ll, DOlloma Road

ISede do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos, situado em TANAPA,
MwuJimu Julius Nyerere Conservancy Celltre, Phase ll, Dodoma Road

o Assunto deve conter 0 thulo desta solicitac;:~o.

Os fomecedores que solicitem esclarecimentos devem comurucar por escrito ao escrit6rio do
Tribunal Africano atraves do endere90 electr6nico seguinte: procurementrcvafrican-court.org.
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