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GENERALIDADES - CONDIÇÕES GERAIS  

 

 a -  OBJETIVO 

O presente “caderno” tem por objetivo instruir e orientar o desenvolvimento dos 
serviços, objeto da tomada de preços acima, e fixar obrigações e direitos da 
Embaixada dos Estados Unidos em Brasilia / Brasil, sempre adiante designado 
CONTRATANTE e representada pela  Fiscalização, e da executora, sempre 
adiante designada por  CONTRATADA, à qual serão confiados  os serviços de 
manutenção preventiva em grupos geradores instalados na Embaixada dos 
Estados Unidos em Brasilia/DF, e seus Consulados do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Recife,  conforme o especificado nesse caderno. 
 

Requerimentos necessários da CONTRATADA:  

 

• Possuir técnicos treinados pelo Fabricante para desempenhar as tarefas 

necessárias; 

• Possuir ferramentas e software especiais necessários para a execução de 

tarefas preventivas e corretivas nos grupos geradores cobertos pelo 

contrato; 

 

a.0 – Especificações gerais 

A CONTRATADA deverá seguir fielmente o escopo de trabalho anexado à esse 

caderno, assim como os demais itens listados nesse caderno.. 

 

 b  - Responsabilidades e Encargos 

 

    Os serviços deverão ser executados obedecendo rigorosamente as 

especificações  apresentado pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá inspecionar o local onde serão executados os 

serviços, e examinar cuidadosamente as tarefas apresentadas não   

podendo, sobre pretexto algum, argumentar desconhecimento dos 

detalhes e condições do mesmo, devendo caber, única e exclusivamente a 

ela, os ônus decorrentes de eventuais alterações de projeto que por 

ventura se façam necessárias no decorrer das obras. 



 

  b.1 - Tudo a seguir especificado quer no que se refere a ligações ou 

desligações de instalações, emolumentos, taxas, impostos, multas, etc, que 

seja relacionado a execução da obra, será providenciado pela e as 

expensas da  CONTRATADA,  que agirá com a máxima presteza e a 

necessária antecedência, a fim de que suas medidas administrativas, fiscais 

e técnicas garantam um ritmo racional da obra, dentro das boas normas de 

execução e seja assegurado o término no prazo contratual. 

 

b.2 - Compete à  CONTRATADA  o fornecimento de todo o material, mão-

de-obra e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 

contratados dentro dos prazos estabelecidos. 

 

b.3 - A CONTRATADA  assumirá integral responsabilidade pela eficiência dos 

serviços, segundo as “NORMAS”  vigentes e o presente   “CADERNO”,  e demais 

documentos técnicos contratuais, bem como danos decorrentes da 

realização de tais trabalhos. 

 

b.4 - Compete à  CONTRATADA  fazer minucioso estudo dos serviços a serem 

executados, verificando o local e todos os dados e elementos fornecidos 

pela  CONTRATANTE,  para a execução dos serviços. 

 

b.4.1-  Dos resultados desta verificação deverá a  CONTRATADA  dar imediata 

comunicação escrita à  CONTRATANTE,  antes da execução do grupo de 

serviços correspondente apontando as discrepâncias, erros ou omissões 

que tenha observado, inclusive sobre possíveis transgressões a normas 

técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem 

sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraço 

ao perfeito desenvolvimento dos respectivos serviços. 

 



b.4.2-  Caso a   CONTRATADA  não atente para estes erros, omissões ou 

discrepâncias, mas a  CONTRATANTE os comunique, mesmo após o grupo 

de serviços correspondente executado, a  CONTRATADA  não poderá  

negar-se a saná-lo, as suas expensas, nem solicitar dilatação do prazo 

contratual. 

 

b.4.3-  A   CONTRATADA  é obrigada a visitar a área onde serão executados 

os serviços, não podendo, sobre pretexto algum argumentar 

desconhecimento da mesma, devendo caber, única e exclusivamente a ela, 

os ônus decorrentes de eventuais problemas do local. 

 

b.4.4-  Para serviços que forem ajustados,  caberá a CONTRATADA,  fornecer 

e conservar equipamento mecânico, manual e ferramental necessário, mão-

de-obra especializada e idônea, além de reunir permanentemente, em 

serviço, uma equipe homogênea e suficiente de operários que assegurem 

progresso satisfatório para a conclusão dos trabalhos no prazo fixado. 

 

b.4.5-   Ficará a  CONTRATADA  responsável por todos os danos que possam 

ser causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, proveniente da execução 

dos serviços ao seu encargo. 

 

b.4.6- Fica claro que a  CONTRATADA  será a única responsável pelos 

serviços executados e equipamentos fornecidos até o recebimento destes 

e deverá oferecer garantia integral pelos mesmos por um período de três 

anos a contar da data de aceitação dos serviços pela CONTRATANTE. 

 

b.4.7- A CONTRATANTE ficará inteiramente responsável pelo local onde 

estiver executando qualquer serviço durante o período das obras devendo 

assumir inteira responsabilidade pela sua conservação, ficando obrigado a 

reparar quaisquer danos que venham a ocorrer.  

 



C- SUBEMPREITADAS 

c.1- A  CONTRATADA  não poderá subempreitar os serviços então 

contratados no seu todo, podendo porém, fazê-los de modo parcial, para 

determinados serviços de caráter especial mantida, entretanto, a sua 

responsabilidade direta, junto a CONTRATANTE. 

 

c.2-  Só se admitirá subempreitadas de serviços especiais a firmas ou 

profissionais habilitados no CREA,  devendo a EMPREITEIRA  fazer a devida 

comunicação a CONTRATANTE,   submetendo-se a aprovação ou não, por 

parte desta. 

 

 d - ORIENTAÇÃO GERAL  E   FISCALIZAÇÃO 

  A CONTRATANTE supervisionará a execução das obras podendo se desejar 

indicar um profissional habilitado pelo CREA-DF,  preposto seu devidamente 

credenciado junto a CONTRATANTE ,   com experiência comprovada de 

trabalho em obras para o acompanhamento diário dos serviços.  

 

 e - ORDENS  DE  SERVIÇO     

 Todas as ORDENS ou  COMUNICAÇÕES  da  CONTRATANTE a  EMPREITEIRA, ou 

vice-versa, serão transmitidos por escrito, e só assim produzirão seus 

efeitos. 

 

 f-  ACRÉSCIMOS  E  MODIFICAÇÕES    

Na hipótese de virem a ser necessários serviços não previstos no  “CADERNO  

DE CONDIÇÕES GERAIS  E  ESPECIFICAÇÕES”  e nos demais documentos técnicos 

, e o CONTRATADO só poderá fazê-lo mediante prévia autorização ou 

determinação, por escrito, da CONTRATANTE . 

 

 g-  OBSERVAÇÕES  COMPLEMENTARES   

Na execução dos projetos deverão ainda serem observados: 

  



g.1-  O Código de Edificações e das Concessionárias e as Normas Brasileiras 

pertinentes. 

 

 g.2-  As especificações e instruções dos fabricantes dos materiais utilizados. 

 

 h-  PERÍODO DE EXECUÇÃO 

A duração do contrato será de um ano, contado a partir da emissão de 

ordem de serviço para início dos trabalhos (“Notice to Proceed). O Contrato 

poderá ser renovado, caso haja interesse de ambas as partes, por até 

vezes, para contratos de igual duração.  

 

 i-  PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados em até 30 dias após o aceite dos serviços 

referentes à emissão da Nota Fiscal. 

 

A emissão dos faturamentos deverá ter uma frequencia mensal, em data a 

ser combinada entre as partes. 

 

Os preços deverão ser apresentados em R$(Reais) e serão considerados 

irreajustáveis pelo período de execução dos serviços. 

 

 j - Proposta 

As propostas deverão ser postadas via SEDEX, ou entregue em mãos, em 

envelope lacrado, na Embaixada dos Estados Unidos, situada no Setor de 

Embaixadas Sul, quadra 801, Brasilia – DF, até o dia 12 de Setembro de 2019, aos 

cuidados do Sr. Paulo Figueira. 

 

As propostas devem obrigatoriamente conter uma apresentação da empresa, 

listando obras e/ou serviços executados (já realizados ou em andamento) 

 

 

k - Visita técnica 



As visitas para inpeção nos equipamentos, caso seja necessário, deverão 

ser agendadas com o pessoal técnico listado no Escopo em anexo. 

 

l – Reunião obrigatória antes da entrega de propostas  

As empresas interessadas em apresentar proposta, deverão escolher um 

dos horários apresentadoss abaixo, para participação de uma reunião 

obrigatória com o engenheiro responsável, para tirar eventuais dúvidas e a 

apresentação de novas informações que porventura se façam necessárias.   

O horário escolhido deverá ser informado via email para o engenheiro 

Marcelo Silva (silvamp@state.gov). 

 

• 9 de Setembro 10:00 – 11:00h 

• 9 de Setembro 14:00 – 15:00h 


