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Base de Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS 

 

Regulamento 
 

 

I. Breve Introdução 

Em 2010, o Instituto de Acção Social (IAS) implementou o “Regime para a 

Sistematização do Processo de Consulta de Fornecimentos Públicos” que posteriormente 

passou a ser denominado por “Base de Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS”, com 

vista a reunir publicamente os fornecedores dos diversos bens e serviços. Assim sendo, o IAS 

depois de avaliar as qualificações dos fornecedores que serão registados na base de dados, 

para quando haja lugar ao ajuste directo que visa a aquisição de bens ou serviços, poderá, 

consoante o tipo de serviço de que necessita, extrair da respectiva base de dados, os 

fornecedores adequados e convidá-los a apresentar as cotações. 

A fim de alargar o âmbito de fornecedores da presente base de dados, vai ser aceite o 

pedido efectuado por associações, grupos financeiros e profissionais (indivíduos) além das 

companhias e dos empresários comerciais. 

 

II. Âmbito de Aplicação 

A “Base de Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS ” é aplicável apenas à situação 

prevista no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º122/84/M, de 15 de Dezembro, com a nova redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º30/89/M, de 15 de Maio, respeitante ao ajuste directo que o IAS faz 

aquando da aquisição de bens e serviços. 

 

III. Condições para o Requerer 

Pode requerer quem tiver residência ou sede na Região Administrativa Especial de 

Macau ou quem é profissional ou associação profissional que tiver representante da 

companhia na Região Administrativa Especial de Macau. 

 

IV. Formalidades para o Requerer 

Quem estiver interessado em aderir à “Base de dados de fornecedores de reserva”, é 

necessário que apresente, para além do formulário de pedido assinado pelo representante 

legal e/ou com o carimbo aposto da pessoa colectiva, os seguintes documentos: 
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(A) Requerente que é uma companhia e empresário comercial 

1. Fotocópia da “Certidão de registo comercial” emitida pela Conservatória do 

Registo Comercial e Bens Móveis nos últimos três meses ou fotocópia da 

“Informação por escrito de registo comercial” (com excepção dos empresários 

individuais que não efectuaram o registo comercial); 

2. Fotocópia do último “Conhecimento de Cobrança da Contribuição Industrial 

(M/8, modelo 152 da Direcção dos Serviços de Finanças)” emitido pela 

Direcção dos Serviços de Finanças e/ou a fotocópia da última Declaração de 

Início de Actividade / Alterações (M/1, modelo 223 da Direcção dos Serviços 

de Finanças) com o carimbo de entrada da Direcção dos Serviços de Finanças; 

3. Fotocópia dos documentos de identificação de todas as pessoas singulares e 

que são simultâneamente membros do conselho de administração. No caso de 

se tratar de empresário individual, é necessário que este apresente apenas a 

fotocópia do seu documento de identificação. 

 

(B) Requerentes que são associações ou grupos financeiros e suas instituições, 

equipamentos e estabelecimentos comerciais subordinados 

1. Fotocópia do regulamento da associação ou grupo financeiro publicado no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau; 

2. Fotocópia do “Certificado de composição dos corpos gerentes” emitido pela 

Direcção dos Serviços de Identificação nos últimos três meses (caso o 

requerente seja associação); 

3. Fotocópia do “Conhecimento de Cobrança da Contribuição Industrial (M/8, 

modelo 152 da Direcção dos Serviços de Finanças)” emitido pela Direcção dos 

Serviços de Finanças relativo ao ano mais recente e/ou a fotocópia da última 

Declaração de Início de Actividade / Alterações (M/1, modelo 223 da Direcção 

dos Serviços de Finanças) com o carimbo de entrada da Direcção dos Serviços 

de Finanças; 

4. Fotocópia da acta da reunião donde consta que foi delegado o poder ao 

representante legal para assinar os documentos inerentes ao requerimento. Se 

o respectivo assunto de delegação de poder estiver já mencionado no 

regulamento, é dispensada a apresentação da respectiva fotocópia;  

5. Fotocópia do documento de identificação do representante legal para a 

assinatura dos documentos relativos ao requerimento.  
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(C) Requerentes que são profissionais (indivíduos)  

1. Fotocópia mais recente de “Profissões Liberais e Técnicas – Declaração de 

Início de Actividade/Alterações (M1/M1A, Modelo 380 da Direcção dos 

Serviços de Finanças” com carimbo de entrada da Direcção dos Serviços de 

Finanças) e/ou fotocópia do último Conhecimento de Cobrança do Imposto 

Profissional (M/12, modelo 150 da Direcção dos Serviços de Finanças) 

emitido pela Direcção dos Serviços de Finanças; 

2. Fotocópia do bilhete de identidade de residente da Região Administrativa 

Especial de Macau; 

3. Fotocópias dos documentos comprovativos das habilitações literárias 

pertinentes, qualificações profissionais, formação profissional e/ou 

experiência de trabalho (se houver); 

4. Currículo vitae e breve apresentação devidamente rubricadas cada uma das 

folhas pelo requerente, com excepção da última que é assinada pelo mesmo. 

 

Observações: Em caso de necessidade, este Instituto poderá exigir ao requerente a 

apresentação de mais documentos para efeitos de apreciação.  

 

V. Formas de Apresentação 

O formulário de requerimento devidamente preenchido e acompanhado das fotocópias 

de todos os documentos poderá ser apresentado por qualquer uma das seguintes formas: 

1. Apresentá-lo pessoalmente na Sede do IAS sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, 

Macau; 

2. Apresentá-lo pessoalmente no Centro de Serviços da RAEM sito na Nova da 

Areia Preta n.º 52, Macau; 

3. Enviá-lo por via correios à Sede do IAS sita na Estrada do Cemitério, Macau 

(Deve-se indicar no sobrescrito:“Pedido de adesão à “Base de dados de 

fornecedores de reserva do IAS”. 

 

VI. Prazo para Apresentação do Pedido e Respectiva Renovação  

(A) Não está definido o prazo para a apresentação do “Pedido de adesão à “Base de 

Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS”; 

(B) Não é necessário pedir renovação para quem já está incluído na lista dos 

fornecedores de reserva. 
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VII. Apreciação dos Requisitos 

(A) O IAS procederá à apreciação dos requisitos de acordo com os documentos 

apresentados pelos requerentes; 

(B) Os pedidos que forem apresentados com todos os documentos devidos em cada ano 

até às seguintes datas: 15 de Março, 15 de Junho, 15 de Setembro e 15 de Dezembro, 

poderão ter concluído o processo de avaliação no respectivo trimestre; 

(C) Os resultados da apreciação serão lançados três dias antes do termo de cada trimestre 

na página electrónica do IAS (www.ias.gov.mo). 

 

VIII. Convite para a Apresentação de Cotações. 

Depois da apreciação, os profissionais ou pessoas colectivas que satisfaçam os 

requisitos, serão inscritos no trimestre seguinte na “Base de Rados dos Fornecedores de 

Reserva do IAS”, ficando a partir daí como fornecedores de reserva. O IAS de acordo com os 

bens ou serviços que pretendam, extrai da Base de dados os respectivos fornecedores e 

aqueles que foram extraídos vão receber do IAS ofício ou fax ou ainda correio electrónico 

para que segundo o estipulado no documento para consulta, apresentem ao IAS a cotação. 

 

IX. Penalidades 

Os fornecedores de reserva admitidos que se encontram nas seguintes situações podem 

ser excluídos pelo IAS da Base de Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS ou dos 

respectivos tipos de fornecedores:  

1. Infrinjam as cláusulas definidas nas “Regras de Integridade e Honestidade” deste 

Regime ou o estipulado na Lei n.º 19/2009 (Prevenção e Repressão da Corrupção 

no Sector Privado). Sobre estas situações, não se prescinde da possibilidade de vir 

a apurar as responsabilidades legais que possam haver ou outras responsabilidades; 

2. Depois da adjudicação, verificarem-se infracções cuja responsabilidade seja 

imputada ao fornecedor e que conduzem à rescisão unilateral do contrato pelo IAS; 

3. A não apresentação da cotação sem justificação plausível por 3 vezes consecutivas 

no período de 6 meses; 

4. Recusem o recebimento do documento para consulta emitido pelo IAS por 2 vezes 

consecutivas no período de 6 meses; 

5. O IAS depois de avaliar os bens ou serviços adjudicados ao fornecedor, verificar 

que os mesmos não satisfazem as normas, condições ou exigências constantes do 

documento para consulta; 

6. No caso de se detectar qualquer acção ou acordo que interfira na normal elaboração 

da cotação e que existem indícios suficientes que levam a deduzir que entre os 

fornecedores existe a prática de cumplicidade na definição de preços, o IAS tem o 

direito de, quanto à respectiva consulta, não proceder à adjudicação e apurar, 

http://www.ias.gov.mo/
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segundo a lei, as responsabilidades legais ou outras responsabilidades que 

eventualmente hajam. 

 

X. Actualização dos Dados, Saída e Readesão 

(A) No caso de o fornecedor admitido ter a necessidade de actualizar os seus dados ou 

de sair da “Base de Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS”, é necessário que 

o mesmo tome a iniciativa de avisar o IAS e apresentar o pedido segundo as formas 

atrás mencionadas. Se se tratar de actualização de dados, deve fazer acompanhar o 

respectivo pedido das fotocópias dos seguintes documentos:  

1. Alterar o nome da pessoa colectiva ou do estabelecimento comercial e/ou 

aumentar ou diminuir os tipos de exploração, carece da entrega de fotocópia 

da “Declaração de Início de Actividade/Alterações (Modelo M/1, Formato 223 

da Direcção dos Serviços de Finanças)” emitida pela Direcção dos Serviços de 

Finanças; 

2. Em caso de alteração dos membros que compõem o corpo de administração e 

gestão, é necessário que seja apresentada a fotocópia do documento de 

identificação desse membro que foi acrescentado e a fotocópia da “Certidão de 

registo comercial” ou da “Informação por escrito de registo comercial”; 

3. Para a alteração de outros dados referentes ao contacto, é dispensada a 

apresentação dos documentos mencionados nos dois números anteriores.  

 

(B) Os profissionais ou as associações profissionais desqualificados que pretendem 

readerir à respectiva Base, devem formular um novo pedido. Assim, estes 

fornecedores depois de ser confirmado pelo IAS de que são dotados de um 

mecanismo aperfeiçoado, de sinceridade e da capacidade de corrigir os erros 

anteriormente registados, podem mediante aprovação passar a reintegrar-se na Base 

de dados de fornecedores de reserva do IAS.  

 

XI. Reclamação e Recurso Contencioso 

A respeito da decisão sobre a avaliação dos requisitos e a desqualificação, o interessado 

pode no prazo de 15 dias, a contar da data de recepção da notificação, apresentar reclamação 

junto do IAS ou apresentar no prazo legal recurso contencioso.  

 

XII. Protecção de Dados Pessoais 

Os dados pessoais constantes do formulário de requerimento e dos demais documentos 

apenas se destinam à “Base de Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS” e serão 

guardados em sigilo. Os documentos com dados pessoais não serão devolvidos.  
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XIII. Aplicação Subsidiária 

São subsidiariamente aplicáveis no presente regulamento, o disposto no Decreto-Lei n.º 

122/84/M de 15 de Dezembro com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M de 15 de 

Maio e no “Código do Procedimento administrativo”.  

 

XIII. Informação 

É favor de comunicar com a Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial do IAS através 

de uma das seguintes formas: 

1. Telefone: (853) 2836 7878； 

2. Fax: (853) 2835 7934 (Menção: “Consulta de informação sobre a adesão à Base 

de Dados dos Fornecedores de Reserva do IAS”); 

3. Correio electrónico: dfp@ias.gov.mo (Mencionar no assunto “Consulta de 

informação sobre a adesão à Base de Dados dos Fornecedores de Reserva do 

IAS”). 

mailto:dfp@ias.gov.mo

