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TRIBUNAL AFRICANO DOS DIREITOS DO HOMEM E DOS POVOS 

 

 

P.O BOX 6274  

ARUSHA, TANZANIA 

Tel.: +255 732 979506 
Fax: +255 732 979503 

 

 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE 

FORNECEDORES 
 

 
 
 
 
 

Todas as páginas devem ser preenchidas pelos Fornecedores e 
submetidas ao Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos 

Povos (doravante designado por «o Tribunal») 
 
 
 
 

As informações solicitadas destinam-se apenas ao uso oficial do 
Tribunal e serão tratadas como confidenciais. 
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Secção 1: Informações gerais 

 
1. Nome da empresa: ……………………………………………………………………… 
 
1.1 Empresa-mãe (se for caso disso)…………………………………………………………… 
 
2. Endereço completo da empresa:  

 
 Rua: ……………………………………, Caixa Postal n.°: …………………………… 
 
 Cidade: ……………………………………., Estado: ……………………………………. 
 
 País: ……………………………….. 
 

3. Telefone n.° (inclui o código do país): …………….…………………………………….. 
 
4. Número de Fax/Telex n.° (inclui o código do país): 

…..……………..……………………………… 
 

5. Nome e título da pessoa de contacto: ………………………………………………………. 

6. Tipo de organização: (Indicar apenas um) 
 Empresa estatal:     Empresa privada:    Outra:    
   
 Ano de constituição: …………. Alvará Comercial n.°: ………………………………..                    
 
     (Por favor, anexe cópia do seu Alvará Comercial) 

7. Categoria da actividade: 
 

Fabricante: Construtor:  Agente alfandegário: 
 
         Grossista         Retalista  
  
         Empresa comercial:        Agente autorizado:  Outra (especificar): 

…………………………………………………………………………………………………. 
8. Domínio de especialização (Indicar, por favor)  

CATEGORIAS   CATEGORIAS  

Mobiliário de escritório  Materiais para edifícios  

Artigos de papelaria, papel para fotocópia e 
material de escritório 

 Equipamentos e serviços de 
segurança 

 

Computadores e acessórios de informática  Veículos automóveis e peças 
sobressalentes e pneus para veículos 
automóveis 

 

Equipamentos de impressão, consumíveis e 
peças sobressalentes 

 Serviços de manutenção de veículos 
automóveis 

 

Equipamentos e serviços de conferências  Combustíveis e lubrificantes  

Equipamentos de comunicação e audiovisuais  Serviços de aluguer de automóveis  

Materiais promocionais  Serviços de fornecimento de refeições 
e refrescos 

 

Serviços de publicidade  Água potável e refrescos  

Serviços de decoração  Suprimentos médicos  

Serviços de correio rápido, embalagens, 
transitários e despachantes 

 Equipamentos médicos e materiais 
laboratoriais 

 

Serviços de rede  Materiais e serviços de canalização  

Materiais eléctricos  Materiais e serviços de limpeza  

Equipamentos de escritório  Serviços de tratamento antiparasitário  

Mobiliário residencial  Serviços de carpintaria  
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Materiais residenciais  Desenho arquitectónico  

Geradores e ar condicionado  Livros para Biblioteca  

Aparelhos extintores de incêndio  Uniformes  

Construção, renovação, manutenção e 
jardinagem 

   

 
 
 
9. Número de pessoas remuneradas (nome completo): ……………… contratação em 

tempo parcial: ……………… 
 
10. Se for Agente/Instalação comercial, tem direitos exclusivos/únicos/alvará comercial?  

Sim          Não 
 (Em caso afirmativo, indicar o nome e o endereço dos principais directores e anexar a 

documentação pertinente):   
 
Nome      Título 
……………………………………………  ………………………………………………. 
 
 

 
Secção 2: Demonstrações financeiras 
 

 
11. Constituição/Incorporação: (Por favor, fornecer o Certificado de Incorporação e o 

Certificado de Mudança de Nome, se for caso disso)  Número: ………………… 
 
        
12.    Métodos de pagamento:  Cheque     Transferência para a conta  

Termos de pagamento preferido 

Pagamento na entrega Carta irrevogável de crédito  

Pagamento adiantado na apresentação da garantia bancária    

 

13. Demonstrações financeiras auditadas: Sim      Não      (Por favor, indique 

correctamente) 

 (Por favor, anexar cópia das suas demonstrações financeiras auditada mais recentes.  
Se não estiver disponível, fornecer cópia autenticada da sua Declaração de Imposto de 
Renda) 

 
 

14.    Volume de negócios anual: Estimativa do exercício em curso (USD ............................) 

     Exercício transacto             (USD ………………..) 

  
 

 
Secção 3: Actividades 

 

 
15. Contratos anteriores (durante os últimos 2 anos) com a União Africana, Nações 

Unidas/Organizações Internacionais ou Governamentais/Empresas Privadas, para os 
produtos/serviços/trabalho: 

 
            Data  Valor 

 Produto/Serviço/Trabalho Nome/endereço da Organização     
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  (Providenciar pelo menos duas (2) referências): 
 

i. . ………… ………….. ……………. ……………………….. …………….. 

ii.  ………... ………….. ……………. ……………………….. …………….. 

iii.  ………… ………….. ……………. ……………………….. ……………… 

iv.  ………… ………….. ……………. ……………………….. ……………… 
 
 16. Fornecer lista de agentes locais na Tanzânia (apenas para empresas estrangeiras)  

 

 
Secção 4: Outras informações 

 
17. Capacidade de armazenagem (em pés quadrados): 
 
 Transporte:   Sim   Não (Em caso afirmativo, especificar número, tipo e 

capacidade) 
    
 
          Qualquer outra informação (assinalar, se for caso disso):   Sim   Não
 (Em caso afirmativo, especificar) Usar Papel adicional, se necessário) 
 

18. Filiação em Associações Nacionais/Internacionais?  
(Indicar conforme apropriado Sim Não (em caso afirmativo, providenciar cópia do 
documento pertinente) 
 

19. A sua empresa está coberta por um seguro de responsabilidade civil? 
 (Indicar conforme apropriado Sim Não (em caso afirmativo, providenciar cópia do 
documento pertinente) 
 
 
 

 
Certifico que as informações prestadas acima e em todos os anexos são correctas e que nenhuma 
pessoa, em qualquer relação com o presente estabelecimento, enquanto fornecedor de materiais, 
suprimentos ou serviços, ou enquanto director principal ou empregado, está ao serviço da União 
Africana ou impedida pela União Africana de o fazer. 
 
Nome: ……………………………………………………………. 
 
Título: ………………………………………………………………. 
 
Data: ………………………………………………………………. 
 
 
Assinatura: …………………………………………………………. 
 
 
 
          

NOTA: Por favor, enviar este formulário depois de preencher todos os espaços e 
informações necessárias para tender@african-court.org  

 

 

 

mailto:tender@african-court.org

