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Trabalho - Requisitos e materiais para a realização de serviços 

Sumário 

A Embaixada dos Estados Unidos da América, em Luanda, está a solicitar serviços de mão-de-obra 

especializada, materiais e materiais para instalação de sistema de alarme de incêndio em todo o edifício 

do anexo no complexo da Embaixada. 

a) O empreiteiro fornecerá todos os materiais necessários para executar o trabalho, a menos que 

especificado de outra forma. 

b) O fornecimento de mão-de-obra qualificada significa trabalhadores treinados com pelo menos 3 

anos de experiência em seu campo de trabalho e equipados e bem informados sobre todos os 

padrões e ferramentas de segurança aplicáveis necessários para realizar seu trabalho. 

c) O empreiteiro  devem ter condições de começar o trabalho com um pré-aviso de 7 dias úteis 

após a adjudicação do contracto. 

d) Ao fazer a proposta, por favor, dê 1 orçamento detalhado. 

e) O empreiteiro deverá fornecer o seguinte no momento da proposta: 

 

a. Preço detalhado do trabalho de acordo com o cronograma da obra. 

b. Tempo e hora da obra. 

c. Desenho do trabalho proposto e mostrado a colocação de equipamentos. 

d. Certificações de habilidades do chefe de equipa e do supervisores e trabalhadores. 

e. Contactos e informações do supervisor encarregado da obra. 

f. Cópia do seguro de responsabilidade civil e compensação trabalhista. 

g. 3 referências de trabalhos anteriores usando materiais semelhantes. 

 

                      Propostas sem a documentação acima serão considerados incompletes 

 

 

 

 



Trabalho a realizar 

 

Descrição 

a. O trabalho envolve o planejamento e a instalação de um sistema de alarme de incêndio isolado e 

endereçável no edificio do ginasio e da oficina. 

b. O desenho do plano deve ser submetido para aprovação pela Embaixada antes que o contrato 

seja finalizado. 

c. O plano incluirá estações base, buzinas, estroboscópios, estações de acionamento e detectores, 

conforme os requisitos. 

Limitações no local. 

a. O horário de funcionamento é das 8:00 às 17:00, de segunda a quinta e das 8:30 às 12:00 na 

sexta-feira, salvo indicação em contrário. O empreiteiro será acompanhado por funcionários da 

embaixada sempre que tiver no interior da Embaixada. 

b. O empreiteiro será multado em US $ 500,00 por dia se não cumprir a data de início do 

cronograma previsto. 

c. Empregados pegos dormindo no trabalho serão expulsos do local e o contratado será multado 

em $ 100,00 USD por violação. 

d. Todas as precauções de segurança para estar em conformidade com o Manual de Requisitos de 

Saúde e Segurança do Engenheiros do Exército dos EUA EM 385-1-1. 

 

Período de desempenho 

a. O trabalho será concluído até o final do período de determinado pelo empreiteiro e o 

responsável da embaixada ou empreiteiro concordaram em pagar 5% do valor total do contrato 

para cada dia como uma multa ou indenização por ultrapassar a data de desempenho. Se 

houver preocupações em relação ao cronograma, é responsabilidade do empreiteiro trazê-las o 

mais rápido possível responsável da embaixada. 

 

Garantia de trabalho 

O empreiteiro concorda que: 

a. Os materiais e equipamentos utilizados pelo empreiteiro e por qualquer subcontratado serão 

novos e de boa qualidade, a menos que seja exigido de outra forma. 

b. O trabalho estará livre de defeitos por um período de 1 ano e outros que não são  inerentes ao 

trabalho, conforme especificado. 

c. O trabalho estará em conformidade com os requisitos dos documentos do contrato. 

 



Condições do local 

O local estará livre de quaisquer desperdício relacionados aos serviços de construção no final do projeto. 

Cortar ou soldar no chão não deve deixar marcas de nenhum tipo. Para evitar a marcas no solo, 

recomenda-se que o corte ou soldagem seja feito externamente ou tenha uma camada protetora para o 

pavimento / concreto. Pintura será limpa usando uma torneira ao ar livre ou longe do edificio da 

Embaixada (Chancelaria). Não deve haver nenhum resíduo de tinta na área da torneira. 

 

Trabalho 

a. Todo o trabalho a ser realizado no local, não descrito na lista do trabalho totalmente 

abrangente, deve ser calculado com base no tempo e no material aprovados pelo representante 

do dono da obra (RDO). 

b. Programe uma verificação com o representante da obra COR pelo menos uma semana antes da 

conclusão do trabalho para um confirmar da COMPLETAÇÃO SUBSTANCIAL. Isso depende do 

comprimento total do projeto. Nesse ponto, o COR e o empreiteiro concordarão com uma lista 

de itens restantes para serem concluídos antes da Conclusão Final. Ambas as partes 

concordarão com um cronograma para o trabalho a ser feito. Na conclusão final, será feito uma 

verificação e um certificado será assinado. O ano de garantia será baseado nessa data. 

 

Avaliação de ofertas 

a. A avaliação para a adjudicação do contrato deve basear-se na oferta econômica e desempenho 

comprovado verificado por referências ou já qualidade de trabalhos anteriores. 

b. Informações do empreiteiro e assinatura de entendimento. 

 

Nome do Empreiteiro: _________________________ 

Data: _______________________________________ 

Nome: ______________________________________ 

Assinatura 

  

 


