
   

Declaração de adesão à “Base de Dados de Fornecedores do Instituto para os 

Assuntos Municipais” 

 

 

 

 Em representação da __________________________________________ , vem 

requerer ao IAM a adesão à “Base de Dados de Fornecedores do Instituto para os 

Assuntos Municipais” e declarar que aceita, integralmente, as cláusulas abaixo 

mencionadas:  

   

     

  

1. Cumprir, integralmente, as cláusulas constantes no “Boletim de Pedido de 

Actualização da Base de Dados de Fornecedores do Instituto para os Assuntos 

Municipais”; 

2. Aceitar as deliberações do Conselho de Administração do IAM; 

3. Delegar poderes no IAM para confirmar, junto dos serviços/entidades públicas 

e privadas, a veracidade das declarações prestadas e dos dados apresentados; 

4. Comprometer-se a aceitar e cumprir as cláusulas de “Integridade e 

credibilidade” deste regime; 

5. Comprometer-se, caso obtenha a adjudicação, a contratar, com prioridade, 

mão-de-obra local da RAEM e a proceder ao registo e pagamento das 

contribuições e respectivas despesas dos trabalhadores ao Fundo de Segurança 

Social, nos termos dos respectivos diplomas legais; 

6. Comprometer-se, caso lhe sejam adjudicados serviços de segurança e limpeza, 

a cumprir as normas determinadas na legislação sobre salário mínimo; 

7. Não subadjudicar a outrem qualquer dos bens e serviços adjudicados; 

8. Renunciar ao foro de qualquer tribunal fora da RAEM, em tudo quanto esteja 

relacionado com o acto de concurso, acto de aquisição e até com a liquidação;   

9. Caso haja acréscimos ou eliminação nos dados de contacto ou no tipo de 

actividade explorado, ou alteração de situações fiscais, informar 

imediatamente o IAM; caso contrário, será excluído;          

10. Prestar, caso obtenha a adjudicação, a “caução definitiva”, conforme o 

estipulado no Caderno de Encargos; 

11. Declara, ainda, que esta Companhia não se encontra em dívida para com a 

Fazenda Pública por contribuições e impostos não liquidados nos últimos três 

anos; 

12. Confirma que as declarações acima prestadas são verídicas; caso contrário, 

assumirá as responsabilidades civil e criminal, nos termos da Lei.       

  

 

Nome do responsável:  

Categoria: 

Data de requerimento: 

 

 

________________________ ________________________ 

Carimbo da empresa                   Assinatura do Requerente 

 


