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                 SOLICITAÇÃO PARA COTAÇÃO 

                         Reabilitação do Estabelecimento Prisional de São Tomé e Príncipe 

 
Prezados 
Licitantes 

 
DATA: 17 de Junho de 2020 

 

REFERÊNCIA: RFQ-st01.2020  

 

Prezado (a) Senhor(a): 

 
A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e 

Príncipe, no âmbito das suas atividades de Resposta a Pandemia de COVID 19, está a apoiar o 

país com a melhoria das condições sanitárias do Estabelecimento Prisional de São Tomé. Neste 

contexto, em colaboração com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, 

pretende contratar uma empresa especializada em serviços na área de Construção Civil para execução de 

obras de Reabilitação do referido Estabelecimento Prisional, em duas fases (fases 1 e 2), conforme as 

instruções constantes no documento de concurso e no formulário de Mapa de Quantidade e Medições em 

anexo ( Anexo 1).   

  

A apresentação de propostas é obrigatória para as duas  fases, no entanto a fase 2 será contractada 

independentemente e sem qualquer obrigação para o PNUD. 

 

O site visit obrigatório para todas as empresas interessadas a participarem no referido concurso 

está agendado para o dia 23 de junho de 2020 às 15h00 com encontro previsto de fronte ao 

estabelecimento prisional. 

 
As propostas devem ser submetidas antes da data limite de 3 de julho de 2020, indicada na plataforma 

eletrónica e-tendereing, através do link: https://etendering.partneragencies.org, utilizando o seu nome do 

usuário e sua palavra passe. Caso ainda não tenha registo na plataforma, pode registar-se agora acedendo 

através de: 

nome do usuário: event.guest 

palavra passe: why2change 

e seguir os passos para o registo especificados na plataforma eletrónica ou solicitar apoio para o registo 

mediante o envio de uma mensagem para o correio eletrónico: procurement.st@undp.org. 

 

Os documentos submetidos na plataforma como sendo parte da sua proposta, devem estar livres de 

qualquer forma de vírus ou de conteúdo corrompido, sob pena de serem rejeitadas. 

 
Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida na 

plataforma antes ou no prazo estipulado

https://etendering.partneragencies.org/
mailto:procurement.st@undp.org
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Favor observar as seguintes exigências e condições relativas ao fornecimento de bens/serviços 

mencionados anteriormente. 

 

 
Termos da Entrega [INCOTERMS 

2010] 

☐FCA 

☐CPT 

☐CIP  

☒DAP  

Despacho alfandegário, deve ser 

feito por: 

 

☒Fornecedor   

Endereço(s) Exato(s) para Entrega Estabelecimento Prisional, situado na 

Rua João de Deus – Cidade de São Tomé. 
Prazo limite para conclusão da 

Obra 
 90 dias para cada fase 

  

Moeda para apresentação da 

proposta 
 

 STD 
Serviços pós-vendas   Garantia de Obra: 12 meses no mínimo 

Site Visit  23 de junho de 2020 as 15h00 

Prazo  para  submissão de 

propostas 
 3 de julho de 2020 (12:00 AM, Hora de Nova Iorque, 

16h00, Hora local de São Tomé e Príncipe. 

Toda a documentação deverá 

estar em 
 Português  

 
Documentos a serem submetidos 

(Requisitos obrigatórios) 

 Formulário – Mapa de Quantidade e Medições 

devidamente preenchidos para as duas fases (Anexo 1). 

 Prova de Legalidade da Empresa e respetivo alvará; 

 Certidão Negativa de Dívida; 

 Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo 

Sistema Nacional de Segurança Social; 

 CV da empresa com as grandes obras realizadas nos 

últimos 3 anos; 

 CV do Eng. Civil Principal para Obra; 

 Lista e CV do Quadro do Pessoal Proposto para Obra 

 Declaração de boa execução de obra de pelo menos 2 

clientes importantes em termos de valor de contracto nos 

últimos 3 anos. 

Prazo de validade das Propostas a 
contar da data de Submissão 

 120 dias 

 Em circunstâncias excecionais, o PNUD pode pedir ao 

Fornecedor para estender a validade da sua proposta. A 

empresa deverá, então, confirmar a extensão do prazo, por 

escrito, sem qualquer modificação na proposta. 

Propostas Parciais  Não são permitidas 

 
Termos do Pagamento 

 20% após assinatura do contrato e mobilização de meios 
técnicos e equipamentos para início da obra, incluindo 
organização do espaço para montagem do estaleiro,  

 40% com relatório de progresso da obra em 60%  

 30% com a conclusão e entrega definitiva da obra 

 10% - para garantia da obra 

 
Indemnização 

 Será aplicada nas seguintes condições: 

 Percentagem do valor do contrato por dia de atraso: 

0,5% do contrato para cada dia de atraso não 

justificados; 
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 Número máximo de dias de atraso justificados: 60 dias 

Critério de Avaliação  Apresentação de todos os documentos 
solicitados, 

 Submissão dos formulários de mapa de 
quantidade e medições para as duas fases 
devidamente preenchidos com preços unitários e 
totais para cada item,  

 Experiência mínima da empresa ou sociedade (3 
anos) no ramo de construção civil e em particular 
em realização de obras similares  

 Disponibilidade de 1 Engenheiro Civil 
responsável pela obra, com licenciatura em 
Engenharia Civil e experiência mínima de 3 anos 
no ramo de construção civil e em particular em 
realização de obras similares – CV deve estar em 
anexo  

 Apresentação de cronograma de execução de 
obra para as 2 fases  

 Menor preço global no total de ambas as fases. 

O PNUD concederá o contrato:  Apenas a um fornecedor 

Condições Especiais do 

Contrato 
 Cancelamento do Contrato se a entrega/conclusão 

da obra tiver um atraso de 60 dias sem as devidas 

justificações. 

Condições para processamento do 

pagamento 
 Com a entrega do relatório de boa execução fornecido pelo 

fiscal da obra 

 
Anexos 

 (Anexo 1) Mapa de Quantidade e Medições para as 
fases 1 e 2 

 (Anexo 2) Termo de Referência 
  (Anexo 3) Formulário para Submissão de cotação 

  (Anexo 4) Documento de avaliação estrutural do 

Estabelecimento Prisional. 

Contato em caso de dúvidas 

(Somente consultas por 

escrito) 

Qualquer dúvida sobre esta  Solicitação  de  Cotação  deverá 

ser enviada ao e-mail: procurement.st@undp.org 

  
Proposta que estiver em conformidade com todos os requisitos, atender a todos os critérios de avaliação e 

oferecer a melhor relação custo-benefício será selecionada. Ofertas que não atendam a todos os requisitos 

serão rejeitadas.  

 

Qualquer discrepância entre o preço da unidade e o preço total (obtido multiplicando-se o preço unitário pela 

quantidade) será recalculado pelo PNUD. O preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido. Se o 

fornecedor não aceitar o preço final recalculado pelo PNUD, sua cotação será rejeitada. 

A qualquer momento durante a validade da cotação, o PNUD não aceitará nenhum tipo de variação no 

preço devido à escalada, inflação, flutuação na taxa de câmbio, ou qualquer outro fator comercial, depois 

de recebida a cotação.  

No momento de adjudicação do Contrato ou da Ordem de Compra, o PNUD reserva-se o direito de variar 

(aumentar ou diminuir) a quantidade de serviços e/ou bens, até um máximo de 25% da oferta total, sem 

qualquer alteração no preço unitário ou nos termos e condições. 

Qualquer Ordem de Compra que seja emitida como um resultado desta RFQ estará sujeita aos Termos e 

Condições Gerais anexados aqui. O simples ato de submissão de uma cotação implica que o fornecedor 

aceita por inteiro os Termos e Condições Gerais do PNUD, indicados acima - 
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http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html . 

O PNUD não é obrigado a aceitar nenhuma cotação, nem adjudicar nenhum contrato/Ordem de Compra, 

nem ser responsabilizado por quaisquer custos que o ofertante possa ter e que estejam associados 

com a preparação e submissão da cotação, independente do resultado ou da maneira de conduzir o 

processo de seleção. 

 

O PNUD encoraja todos os fornecedores proponentes a evitar e prevenir conflitos de interesse informando ao 

PNUD se ele, ou qualquer um dos funcionários ou das filiais esteve envolvido na preparação das 

exigências, design, especificações, estimativas de custo ou outras informações usadas nesta SDC. 

O PNUD apresenta tolerância zero para fraude e outras práticas proibidas e está comprometido com a 

identificação e o enfrentamento de tais atos e práticas contra o PNUD, bem como contra terceiros envolvidos 

em nossas atividades. O PNUD espera que seus fornecedores cumpram com o Código de Conduta do 

Fornecedor da ONU, que pode ser encontrado no seguinte link: 

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf. 

 

 

 

 

 

 
Cordialmente, 

 
Katarzyna Wawiernia 

 
 Representante Residente

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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Anexo 1 
 

MAPA DE QUANTIDADES PARA 1ª FASE 
 

  

   

 
Artº 

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Quant. 
 

un. 

 
P. Unit. (Std) 

 
Preço Total (Std) 

1 Capítulo I - Trabalhos preliminares       

1.1 

Mobilização de meios técnicos e equipamentos para início da obra, 
incluindo organização do espaço para montagem e desmontagem 
do estaleiro. 

1,00 vg 
  

1.2 

Revisão e reabilitação das paredes divisórias das casas de banho, 
incluindo abertura de roços para novas instalações sanitárias, quer 
da rede de águas residual como das águas limpas. 

1,00 vg 
  

  
Total de trabalhos preliminares 

    

2. Capitulo II. Betão Armado     

2.1 

Execução de fossas sépticas em betão armado para separação e 
descongestionamento da rede de drenagem das águas residuais, 
incluindo drenos de águas saponosas 

1,00 est 

  

 Total de Betões Armado       

3 Capitulo III - Agua Potável, Canalização e Saneamento     

3.1 

Revisão e execução de toda rede de distribuição de água e esgotos 
com assentamento de tubagens em ligação às redes existentes, 
incluindo fornecimento e assentamento de equipamentos 
sanitários. 

1,00 vg 

  

3.2 Sanita 24,00 un   

3.3 Lavatório.  16,00  un   

  
Total de Agua Potável, Canalização e Saneamento 

    

4 Capitulo IV - Revetimento das Paredes de Alvenaria     

4.1 

Execução e colocação de azulejos cor branca, com acabamento 
brilho até 1,5m de altura, incluindo betumagem de juntas, remates, 
cortes e todos os trabalhos necessários em paredes interiores das 
instalações sanitárias. 

187,30 m2 

  

 Total de Revestimento das Paredes de Alvenaria     

5 Capitulo V - Revestimento dos Pavimentos      

5.1 

Revisão e execução do pavimento, incluindo aplicação de betonilha 
de regularização em argamassa de cimento e areia, pronto para ser 
revestido com mosaico cerâmico. (áreas interiores de casas de 
banho). 

150.00 m2 

  

5.2 

Execução e assentamento de mosaico cerâmico, incluindo 
betumagem das juntas, remates, cortes e todos os trabalhos e 
acessórios necessarios e complementares. 

650.00 m2 

  

 Total Revestimento dos Pavimentos     

6 Capítulo VI - Serralharias       
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6.1 

Execução e montagem de caixilharia em perfil de alumínio, acabado 
em cor cinza pedra para portas e gradeamento, incluindo ferragens 
do sistema, vedantes, remateis 

 1,00 un  
  

 Total de Serralharia     

7 Capitulo VII - Pintura     

7.1 

Execução de pintura em tinta plástica CINAQUA (Balde de 15 Ltrs – 
3 demão), acabamento mate, cor a definir, incluindo uma de mão 
em primário sob paredes interiores.. 

850,00 m2 

  

7.2 

Execução de pintura em tinta plástica CINAQUA Branco (Balde de 
15 Ltrs – 3 demão), acabamento mate, cor a definir, incluindo uma 
de mão em primário no tecto 

425,00 m2 

  

 Total Pintura     

8 VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA  1,00  un   

9 IMPREVISTO 10%  1,00  un   

10 FISCALIZAÇÃO 3% 1,00 un 
  

11 VALOR TOTAL DA OBRA EM DOBRAS – 1ª fase 1,00 un 
  

12 VALOR TOTAL DA OBRA EM DÓLARES (CAMBIO - 22.274). 1,00 un 
  

 
 

MAPA DE QUANTIDADES PARA 2ª FASE 
 

  

   

 
Artº 

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Quant. 
 

un. 

 
P. Unit. (Std) 

 
Preço Total (Std) 

1 Capítulo I - Trabalhos preliminares       

1.1 

Moblização de meios técnicos e equipamentos para inicio da obra, 
incluindo organização do espaço para montagem e desmontagem 
do estaleiro. 

1,00 vg 
  

1.2 

Revisão e reabilitação das paredes divisórias das casas de banho, 
incluindo abertura de roços para novas instalações sanitárias, quer 
da rede de águas residual como das águas limpas. 

1,00 vg 
  

1.3 
Revisão e reabilitação das paredes que estarão afetadas aos 
trabalhos de instalação da nova rede eléctrica. 

1.00 vg 
  

 Total Trabalhos preliminares   
  

3 Capitulo III - Agua Potável, Canalização e Saneamento     

3.1 Instalação de equipamentos sanitários 1,00 vg   

3.2 Sanita 24,00 un   

3.3 Lavatório.  16,00  un   

  
Total de Agua Potável, Canalização e Saneamento 

    

5 Capitulo V - Revestimento dos Pavimentos      

5.1 

Revisão e execução do pavimento, incluindo aplicação de 
betonilha de regularização em argamassa de cimento e areia, no 
salão recreativo 

409.00 m2 
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5.2 

Execução e assentamento de mosaico cerâmico no refeitório e 
sobre as mesas, incluindo todos os trabalhos e acessórios 
necessarios e complementares. 

215.00 m2 

  

 Total Revestimento dos Pavimentos     

6 Capítulo VI - Electricidade       

6.1 
Execução de toda rede eléctrica, incluindo todos os pontos 
luminosos, tomadas, interruptores, quadro elétrico e cabo TV. 

 1,00 vg  
  

6.2 
Execução da rede de Informática, incluindo internet, telefone fixo 
e segurança. 

1,00 vg 
  

6.3 

Execução e montagem de aparelho de Ar condicionado, incluindo 
os cabos de ligação e acessórios, para aparelho de potência 9000 
BTU. 

5,00 un 
  

 Total de Eletricidade     

7 Capitulo VII - Pintura     

7.1 

Execução de pintura em tinta plástica CINAQUA (Balde de 15 Ltrs - 
3 demão), acabamento mate, cor a definir, incluindo uma de mão 
em primário sob paredes interiores. 

100,00 m2 

  

7.2 

Execução de pintura em tinta plástica CINAQUA Branco (Balde de 
15 Ltrs - 3 demão), acabamento mate, cor a definir, incluindo uma 
de mão em primário no tecto. 

100,00 m2 

  

 Total Pintura     

8 VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA  1,00  un   

9 IMPREVISTO 10%  1,00  un   

10 FISCALIZAÇÃO 3% 1,00 un 
  

3.2.1.2 VALOR TOTAL DA OBRA EM DOBRAS – 2ª fase 1,00 un 
  

3.3 VALOR TOTAL DA OBRA EM DÓLARES (CAMBIO - 22.274). 1,00 un 
  

 
 
 

__________________________ 
 Nome e Assinatura Legal do Fornecedor 
 
 
Data:_______/______/_________ 
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          Anexo 2 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

                                                                    
 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 
Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos 

Unidade – Disciplina – Trabalho 
 
1. Objecto 
2. Justificativa 
3. Local de execução da obra 
4. Prazo de execução das obras 
5. Fiscalização da obra 
6. Condições de recepção da obra 
7. Garantia dos Serviços executados e materiais fornecidos 
8. Segurança, higiene e saúde no trabalho 
9. Qualificação técnica mínima exigida 
10. Resultados esperados 
11. Anexo 1 – Mapa de quantidade (1ª e 2ª Fase)  
12. Anexo 2 – Relatório de avaliação sobre o estado actual do edifício  
 
 
1. OBJETO. 
 
Reabilitação do Estabelecimento Prisional de São Tomé e Príncipe. 
 
1.1. Descrição do Objeto. 
 
Contratação de Empresa Especializada em serviços na área de Engenharia/Arquitetura para execução de obras 
de reabilitação. 
 
1.2. Identificação do Objeto. 
 
Contratação de empresa especializada para execução de obras de Reabilitação do Estabelecimento Prisional 
de São Tomé, em duas fases. 
 
2. JUSTIFICATIVA. 
 
A presente contratação visa atender a execução de uma obra com o intuito de solucionar problemas 
reincidentes, de modo a promover conservação da estrutura física do edifício, bem como as instalações 
hidros-sanitárias e elétricas, existentes no mesmo, além de proporcionar um ambiente adequado para as 
atividades laborais ali exercidas. A referida reabilitação deve ser executada de acordo com os serviços objeto 
deste Termo de Referência, prestados dentro de elevados padrões de qualidade, com pessoal especializado, 
de acordo com as especificações dos fabricantes, normas técnicas, boa prática do mercado e legislação vigente 
sobre segurança do trabalho e um relatório de avaliação do estado actual do Estabelecimento em anexo a este 
Termo de Referência. 



9 

 
 

 

 
2.1 A principal promoção é conseguir da Empresa contratada, uma metodologia de execução adequada para a 
reabilitação da instalação que consiste no seguinte: 
 
- Revisão, reabilitação e dimensionamento das redes de água potável e esgotos, incluindo construção de fossas 
sépticas. 
 
- Revisão e reabilitação do sistema elétrico, incluindo os quadros gerais de distribuição, fios condutores, 
lâmpadas, tomadas, interruptores, etc; 
 
- Revisão e reabilitação da estabilidade estrutural dos elementos estruturais principais em betão armado (laje, 
vigas e pilares); 
 
- Revisão e reabilitação da estabilidade estrutural dos elementos estruturais principais em betão armado (laje, 
vigas, pilares e escadas), que incluirá eventuais intervenções parciais ou globais, assegurando a respectiva 
estabilidade, rebocos de paredes, pavimentos (interiores, varandas e arranjo exterior), pintura parcial dos 
edifícios (interior), incluindo paredes e tectos, portas e janelas. 
 
3. O LOCAL E EXECUÇÃO DA OBRA 
 
3.1. Os serviços serão executados nos edifícios do Estabelecimento Prisional, situados na Rua João de Deus 
– Cidade de São Tomé. 
 
3.2. Para fins da execução da obra, a empresa alocará recursos humanos de seu quadro, nas quantidades 
mínimas suficientes para o cumprimento do cronograma físico da obra; 
 
3.2.1 A empresa deverá manter a obra sob a supervisão de um Engenheiro civil ou Arquiteto residente com 
mais de 5 anos de experiencia em obras de reabilitação, responsável técnico pela obra. 
 
3.2.2 O acompanhamento e/ou a execução da obra deverão ser realizados pelo(s) profissional(is), cujo acervo 
técnico implica na qualificação técnica da empresa contratada ou outro de igual ou superior qualificação. 
 
3.3. Os serviços serão executados em horários que sejam convenientes para o Estabelecimento Prisional (EP) 
de forma que não cause perturbação, constrangimento ou atrapalhe o bom andamento de seus funcionários e 
residentes temporários. 
 
3.3.1 Quando houver necessidade de execução de trabalhos fora do horário normal de trabalho da empresa, 
deverá ser encaminhada à Fiscalização documento com relação dos funcionários que trabalharão em dias não 
úteis ou fora do horário de expediente, justificando o fato e enviando listagem com número das respectivas 
Carteiras de Identidade e locais em que trabalharão. Esta autorização deverá ser feita por escrito e enviada até 
02 (duas) horas antes do final do expediente do EP, podendo ser encaminhada através de e-mail ou entregue 
pessoalmente à administração do EP, com conhecimento da Fiscalização; 
 
3.4. A empresa será a responsável pela limpeza do local onde ocorrerão as obras, recolhendo todos os 
materiais reutilizáveis e guardados em locais que respeitem as regras do Estabelecimento Prisional (EP). 
 
3.4.1. Todos os materiais decorrentes de entulho, lixo, sobras de materiais, sujeira e resíduos deverão ser 
recolhidos pela empresa e descartados de acordo com a execução dos trabalhos, sem ónus adicional para o 
EP. 
 
3.5. Ao término dos serviços, a empresa será responsável pela limpeza total da área. Será necessário que a 
empresa sinalize ou isole (conforme o caso) convenientemente o local de trabalho, planeando dar segurança 
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aos seus funcionários, aos servidores do EP ou a terceiros, adotando todas as medidas preventivas de 
acidentes recomendadas pela legislação vigente de Segurança, Higiene e Saúde na Obra; 
 
3.5.1. Em nenhuma hipótese será permitido que os funcionários da empresa contratada deixem de usar os 
Equipamentos de Proteção Individual - (EPI’s) - requeridos para o desempenho de cada atividade e que deverão 
ser fornecidos pela empresa; 
 
3.6. Os horários para execução das obras serão programados junto com a administração do EP e a 
Fiscalização, prevendo-se que em alguns casos os trabalhos só poderão ser realizados aos finais de semana; 
 
3.7. A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Especificações Técnicas e as orientações 
constantes nas metodologias técnicas de execução apresentada em concurso pela Empresa Contratada, na 
avaliação técnica ao estado actual do Estabelecimento Prisional (EP) e se basear nos quantitativos estimados 
na planilha constante do Anexo B. 
 
3.8. No presente Termo fica determinado que, em todos os casos de caracterização de materiais ou 
equipamentos por marca comercial ou nome de fabricante, fica subentendida a alternativa "ou equivalente”, a 
discernimento da Fiscalização. 
 
3.9. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos 
materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição somente poderá acontecer mediante 
expressa autorização da Fiscalização, feita por escrito para cada caso particular. A equivalência só será 
admitida nos casos em que houver comprovado justificativas técnicas da real necessidade de substituição do 
material especificado. 
 
3.10. A empresa assumirá integral responsabilidade pela boa execução da obra e eficiência dos trabalhos que 
efetuar de acordo com as presentes Normas de Execução, Instruções e demais documentos técnicos 
fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização desses trabalhos. 
 
4.PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 
4.1. O prazo máximo para a conclusão dos serviços será de 90 (noventa) dias para cada fase, contados da 
expedição da Ordem de Serviço pela Administração do Estabelecimento Prisional (EP). 
 
4.2. Os serviços deverão ser realizados de acordoao cronograma físico-financeiro apresentado em concurso 
pela Empresa Contratada. 
 
4.3. Antes de findar o prazo fixado no precedente e, desde que formalizado, a empresa poderá solicitar que 
seja prorrogado. Ocorrendo esta hipótese, a administração do EP e a Fiscalização examinarão as razões 
expostas e decidirão pela prorrogação do prazo ou aplicação das penalidades previstas no Contrato (Anexo A). 
 
5. FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS 
 
5.1 A fiscalização da execução do contrato serão exercidos por meio de 3 (três) representante 2 (dois) fiscais 
com mais de 5 anos de experiencia e um adjunto, designados pela administração do EP, competentes em 
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências 
que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos 
observados. O fiscal e o adjunto darão conhecimento de tudo à empresa. 
 
5.2. A presença da Fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros 
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica a co-responsabilidade do Ministério da Justiça, 
Administração Pública e Direitos Humanos. 
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5.3. A fiscalização poderá afastar dos serviços, imediatamente, após o recebimento da Ordem de Serviço 
correspondente, qualquer empregado, operário ou membro da equipe técnica da empresa que venha a 
demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver attitude hostil com os fiscais. 
 
5.4. A fiscalização não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da empresa em razão dos serviços 
executados para outras entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos. 
 
5.5. Ao Ministério será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os trabalhos executados, se em 
desacordo com o Contrato e/ou especificações do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes 
que apresentarem defeitos, sem ónus adicionais ao Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos 
Humanos. 
5.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão encaminhadas à 
autoridade competente do Ministério da Justiça para adoção das medidas convenientes, consoante disposto na 
Lei de nº. 8/2009. 
 
5.7. À empresa será exigida uma metodologia de execução dos trabalhos, que auxiliará a fiscalização na 
execução dos trabalhos e será a parte ciente da empresa no órgão. 
 
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
6.1. Com base na lei de licitação vigente no país, os serviços serão recebidos da seguinte forma: 
 
6.1.1. “Provisório”, quando os serviços forem concluídos, ocasião em que a empresa solicitará à Fiscalização 
do EP a elaboração do Termo de Recebimento Provisório. Desde que a Fiscalização julgue que o estado geral 
já justifique este procedimento, promoverá, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, as vistorias necessárias 
e lavrará o referido Termo, observado o que se segue: a) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou serviços 
executados pela empresa, que não satisfizerem as condições de recebimento, serão recusados pela 
Fiscalização e deverão ser substituídos e/ou refeitos. 
 
6.1.2. “Definitivo”, decorridos no máximo 90 (noventa) dias, da data de expedição do Termo de Recebimento 
Provisório. Ocasião em que os serviços serão novamente inspecionados para fins de aceitação definitiva, 
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as 
reclamações das falhas de execução e exigências contratuais. 
 
6.2. A partir da data da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia-se o prazo de responsabilidade da 
Empresa pela qualidade, correção e segurança dos serviços contratados, previsto nas leis vigentes no país. 
 
7. GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS 
 
7.1. A empresa deverá manter, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, a partir da data do recebimento definitivo, a 
garantia, a assistência técnica, a manutenção e a reposição de peças necessárias, inclusive revestimentos, que 
apresentem problemas de fabricação e/ou execução. 
 
7.2. A empresa deve comprometer-se em iniciar as medidas corretivas pertinentes no prazo de 72 horas da 
notificação feita pelo EP, sob pena de sofrer as sanções previstas em lei e/ou no termo contratual. 
 
7.3. A empresa deverá prestar ao EP assistência técnica e manutenções preventiva e corretiva de acordo com 
as recomendações do fabricante dos materiais utilizados, a vigorar durante a garantia. 
 
8. SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 
8.1. Objetiva o estabelecimento de diretrizes básicas a serem observadas pela empresa, que diretamente com 
o seu pessoal ou com o pessoal de terceiros contratado sob sua responsabilidade, venha a desempenhar 
permanente ou ocasionalmente qualquer função dentro da área de execução das obras; 
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8.2. Essas diretrizes ficarão vigentes durante todo o prazo em que a empresa desempenhar as funções que lhe 
forem atribuídas no contrato até o seu encerramento, seja sobre ações praticadas dentro do canteiro de obra, 
seja sobre os atos ocorridos fora dele, mas que interfiram com as atividades internas; 
 
8.3. Fica, então, estabelecido que seja de responsabilidade da empresa: 
8.3.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho; 
 
8.3.2. A fiscalização, conforme o caso, á vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e 
iminente risco para o trabalhador, poderá, com a brevidade que a ocorrência exigir, indicar as providências que 
deverão ser dotadas pela empresa para prevenção de acidentes do trabalho e de doenças profissionais; 
 
8.3.3. Fornecer aos empregados equipamentos de proteção individual (EPI’s) adequado ao risco envolvido e 
em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias: Sempre que as medidas de 
proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis ou não oferecem completa proteção contra os riscos de 
acidentes do trabalho ou doenças profissionais; Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo 
implantadas; Para atender as situações de emergência. 
 
8.4. A observância em todos os locais de trabalho, das obrigações básicas relacionadas, com referência à 
segurança, higiene e medicina do trabalho, não desobriga a empresa do cumprimento de outras disposições 
relativas ao mesmo assunto, incluídas em Código de 
Obras e / ou regulamentos sanitários da Administração Pública em que se situe o estabelecimento, bem como 
daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho; 
 
8.5. Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra risco de acidente com o pessoal da 
empresa e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco para Companhias Seguradoras 
ou Institutos Seguradores; 
 
8.6. Em caso de acidentes de trabalho, a empresa deverá: 
a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 
b) Paralisar imediatamente a obra a fim de evitar a possibilidade de mudanças nas circunstâncias relacionadas 
com o acidente; 
c) Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização ao local da ocorrência, relatando o fato por escrito 
no diário de obras, o mais tardar 24 (vinte e quatro) horas após o acontecimento, acompanhado de uma 
descrição do acidente. 
 
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA EXIGIDA A EMPRESA CONTRATADA 
9.1. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional a empresa deverá fornecer 
os seguintes documentos: 
a) Formulário – Mapa de Quantidade e Medições devidamente preenchidos para as duas fases, 
b) Alvará ou Licença de Construção; 
c) Certidão Negativa de Dívida; e 
d) Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo Sistema Nacional de 
Segurança Social; 
 
 
10. RESULTADO ESPERADO 
10.1 Em conformidade com o objetivo descrito e a justificativa no ponto nº 2, os resultados esperados consiste 
em evidenciar as patologias identificadas e associadas ao local de intervenção, as eventuais causas que estão 
na origem destas patologias, assim como apresentar as soluções que se preconizam com vista a superar os 
respectivos constrangimentos. 
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Anexo 3  

 
 
 

FORMULARIO DE SUBMISSÃO DE COTAÇÃO1 
(Este formulário deve ser enviado usando o papel timbrado / papel de carta oficial do fornecedor2) 

 

Nós, abaixo assinados, aceitamos os Termos e Condições Gerais do PNUD e, por meio deste, 
fornecemos os itens listados abaixo em conformidade com as especificações e Referência de RFQ Nº 
01/2020 
 
TABELA 1 :  Reabilitação do Estabelecimento Prisional de São Tomé 
 

 
Item 
No. 

 
Descrição 

 

 
Qde 

Data limite 
da entrega 

 
Preço 

Unitário 

 
Preço Total  

      

      

      

      

      

   

     

     

   + : Outras despesas (o favor de especificar)  

 Total incluindo todas as despesas  

 

                                                
1 Este documento serve de guia para os licitantes na preparação da sua proposta  
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