
 

 

 

EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS 

 

BRASÍLIA - BRASIL 

 

 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA PARA CONDICIONADORES DE AR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 

 

 

 

 



 

 

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 Brasília / Brasil, sempre adiante designada CONTRATANTE  e 

representada pela FISCALIZAÇÃO e da executora, sempre adiante designada por  

CONTRATADA, à qual será confiada a execução dos serviços de “FORNECIMENTO DE 

MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONDICIONADORES DE AR NA 

EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS.” situada na SES Qd. 801 em Brasília/DF: 

 

 Caberá a CONTRATADA: 

 Fornecer mão de obra especializada, equipamentos e material bastantes para a 

reposição dos atuais aparelhos de condicionamento de ar das três portarias (CAC’s) da 

Embaixada dos Estados Unidos conforme especificações descritas a seguir. 

A.1- OS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá prover os profissionais para a execução dos seguintes serviços: 

- Remoção dos condicionadores de ar existentes, bem como retirada ou isolamento de 

tubos/cabeamento antigos que porventura não sejam utilizados na instalação dos novos 

aparelhos; 

- Dimensionar e especificar novos aparelhos de condicionamento de ar a serem 

instalados nos respectivos edifícios requeridos; 

- Fornecimento e instalação de novos aparelhos condicionadores de ar; 

- Fornecimento e instalação de toda a infraestrutura mecânica/elétrica necessárias para a 

instalação dos novos aparelhos, entre as quais podemos citar as instalações elétrica, os 

tubos de refrigeração, isolamentos térmicos, suportes de aparelhos etc.; 

- Outros serviços de instalação diversos; 



 

 

- Fornecimento de chaves contactoras e botoeira de acionamento, conectores, materiais 

para isolação de emendas e outros materiais que se fizerem necessário a exceção do 

fornecimento de disjuntores elétricos, os quais serão fornecidos pela CONTRATANTE; 

 

Deverão ser apresentados no final da obra toda a documentação dos aparelhos 

instalados, as bitolas dos cabos elétricos utilizados em cada aparelho, bem como as 

bitolas dos tubos de cobre utilizados na instalação de cada um dos aparelhos. Todos os 

circuitos elétricos deverão estar devidamente identificados nos respectivos quadros 

elétricos. 

 

A.2- O REGIME DE TRABALHO 

 Os trabalhos deverão ser agendados e executados em horários que não 

impressam o funcionamento normal da Embaixada; os trabalhos deverão ser 

previamente agendados com o engenheiro responsável da Embaixada. 

 Todos os trabalhos que gerarem ruído excessivo, ou outro motivo que cause 

perturbação nos trabalhos normais da CONTRATANTE deverão ser realizados fora de 

horário de expediente, assim sendo a CONTRATADA deverá prever em seu orçamento a 

possibilidade de serviços serem feitos fora de horário comercial ou em finais de semana.  

 Todos os trabalhadores da CONTRATADA deverão ser previamente autorizados a 

entrar nas dependências da Embaixada e deverão sempre estar escoltados por um 

funcionário autorizado da Embaixada. 

 Trabalhos fora do horário de expediente e durante os finais de semana poderão 

ser realizados desde que previamente autorizados pela CONTRATANTE. 

 



 

 

A.3- O MATERIAL A SER INSTALADO 

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais a serem aplicados na obra conforme 

especificações definidas pela CONTRATANTE, à exceção dos disjuntores elétricos, os 

quais deverão ser fornecidos pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá analisar as especificações e responsabilizar-se pela correta 

dimensionamento, especificação e instalação dos novos equipamentos.  

 

A.4 - TABELA DE APARELHOS ATUALMENTE INSTALADOS. 

MCAC 

Guarita: 

Equipamento: Heat Pump 

Marca: Mitsubishi 

Modelo unidade condensadora: PUZ-A24NHA4 

Modelo unidade evaporadora: PLA-A24BA4 

Alimentação 208 - 230 Volts, 60Hz, 1PH   

Capacidade frigorifica nominal: 24000 BTUs/h 

Tubulação de interligação: 

Linha de líquido: Bitola 3/8”, com isolamento térmico individual. 

Linha de sucção: Bitola 5/8”, com isolamento térmico individual. 

Cabo de interligação: 

Um cabo com 4 vias de 2,5 mm² 

 

Dados equipamento da Guarita dos guardas: 



 

 

     

SCAC 

 

Guarita: 



 

 

Equipamento: Heat Pump 

Marca: Mitsubishi 

Modelo unidade condensadora: PUZ-A24NHA4 

Modelo unidade evaporadora: PLA-A24BA4 

Alimentação 208 - 230 Volts, 60Hz, 1PH   

Capacidade frigorifica nominal: 24000 BTUs/h 

Tubulação de interligação: 

Linha de líquido: Bitola 3/8”, com isolamento térmico individual. 

Linha de sucção: Bitola 5/8”, com isolamento térmico individual. 

Cabo de interligação: 

Um cabo com 5 vias de 2,5 mm² 

 

OBS.: O cabo de interligação atual possui emenda, não poderá ser aproveitado e 

deve ser substituído por um novo. A CONTRATADA deverá certificar-se se é possível 

utilizar o mesmo eletroduto para o novo cabo. 

 

Dados equipamento da Guarita dos guardas: 

  

 



 

 

CCAC 

Guarita: 

Equipamento: Heat Pump 

Marca: Mitsubishi 

Modelo unidade condensadora: PUZ-A24NHA4 

Modelo unidade evaporadora: PLA-A24BA4 

Alimentação 208 - 230 Volts, 60Hz, 1PH 

Capacidade frigorifica nominal: 24000 BTUs/h 

Tubulação de interligação: 

Linha de líquido: Bitola 3/8”, sem isolamento térmico. 

Linha de sucção: Bitola 5/8”, com isolamento térmico. 

Cabo de interligação: 

Dois cabos com 7 vias de 1 mm² 

Dados equipamento da Guarita dos guardas: 

  

 

 



 

 

A.5 – TUBULAÇÃO DE DRENO DOS CONDICIONADORES DE AR. 

Todos os tubos de dreno de água condensada dos aparelhos de condicionadores de ar 

deverão ser substituídos, a nova tubulação deverá ser rígida (PVC), bitola de ¾” e não 

deverá apresentar em toda sua extensão nenhum ponto onde a inclinação do tubo seja 

menor do que 1%, de forma a evitar-se o acúmulo de água em nenhum ponto de seu 

comprimento. 

 

A.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS  

As instalações elétricas deverão estar em conformidade com as Normas vigentes. 

A tensão das instalações serão de 120V/208V 60Hz. 

ATENÇÃO: Não está disponível dentro das dependências da CONTRATANTE a tensão 

trifásica de 380V, caso a CONTRATATE necessite utilizar esta voltagem em alguma 

ferramenta, ela deverá dispor de um transformador para tal. 

 

ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

Os eletrodutos devem ser do tipo “pesado”, galvanizado e rosqueados, padrão 

NBR. 

Nos trechos embutidos dos eletrodutos, o raio de curvatura mínimo permitido 

para as curvas é de seis vezes o seu diâmetro externo. 

Toda conexão de eletroduto à caixa de ligação (conduletes) será executada por 

meio de rosqueamento dos eletrodutos à entrada delas. 

Toda derivação ou mudança de direção dos eletrodutos, tanto na horizontal 

como na vertical, será executada através de caixa de ligação com entrada e/ou saída 

roscadas, não sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada nem curvatura no 

próprio eletroduto, salvo quando explicitamente aprovado pela Contratante. 



 

 

Todas as caixas de ligação, eletrodutos e quadros serão adequadamente 

nivelados e fixados com braçadeiras para perfil SISA, modelo SRS 650-P ou similar, de 

modo a constituírem um sistema de boa aparência e ótima rigidez mecânica. 

Antes da enfiação, os eletrodutos, caixas de ligação e de passagem serão 

devidamente limpos. 

Sempre que possível serão evitadas as emendas dos eletrodutos, estas serão 

executadas através de luvas roscadas às extremidades a serem emendadas, de modo a 

permitir continuidade da superfície interna do eletroduto. 

Os eletrodutos flexíveis serão do tipo cobreado com capa e plástico tipo 

SEALTUBO-N e conectados a box CMZ (S.P.T.F).  

Todos os eletrodutos serão devidamente pintados na cor cinza escuro, conforme 

ABNT. 

As caixas de passagem deverão ser do tipo “quadro de comando”, com junta, 

dobradiças e trincos giratórios. 

 

FIAÇÃO ELÉTRICA 

A alimentação elétrica será feita com condutores de cobre flexível, fabricação 

PIRELLI, FICAP ou SIEMENS, tipo EPROTENAX, ou similar. 

 Todas as ligações dos cabos aos bornes dos quadros elétricos serão feitas por 

terminal pré-isolado, de compressão até o cabo de 4.0 mm2 e por terminal YA-L e 

tubos termoencolhíveis para cabos acima desta bitola. 

Sempre que possível serão evitadas as emendas dos condutores; quando 

inevitáveis, toda a emenda de cabos ou fios será executada através de conectores 

apropriados e isolados, somente dentro das caixas de passagem ou ligação, não sendo 

admitido, em hipótese alguma, emendas no interior dos eletrodutos. O isolamento das 

emendas e derivações terá, no mínimo, características equivalentes as do condutor 

considerado. 

Todos os cabos verticais serão fixados às caixas de ligação, a fim de reduzir a 

tensão mecânica no mesmo devido ao seu peso próprio. 



 

 

Todos os cabos serão amarrados com amarradores apropriados, da HELLERMAN 

ou similar. 

Todas as partes metálicas não destinadas à condução de energia, como quadros, 

caixas etc., serão solidamente aterradas. Em todos os eletrodutos, juntamente com a 

fiação, será instalado um condutor singelo, nu, com conectores apropriados para 

aterramento destas partes metálicas. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES E BARRAMENTOS 

Quando aplicável, os barramentos elétricos deverão ser pintados conforme 

abaixo: 

   - Azul, para fase "R"; 

   - Vermelho, para fase "S"; 

   - Preto, para fase "T"; 

 

Os condutores (cabos elétricos) deverão seguir o seguinte padrão de cores: 

   Circuitos Trifásicos 

   - Azul, para fase "R"; 

   - Vermelho, para fase "S"; 

   - Preto, para fase "T"; 

   - Branco para condutores neutros; 

   - Verde para condutores terra. 

   - Amarelo para condutores de retorno. 

 

B - RESPONSABILIDADES E ENCARGOS 

 

Os serviços deverão ser executados obedecendo rigorosamente as especificações 

apresentado pela CONTRATANTE. 

O CONTRATADO deverá inspecionar o local onde serão executados os serviços, e 

examinar cuidadosamente os projetos apresentados não podendo, sobre pretexto 

algum argumentar desconhecimento dos detalhes e condições do mesmo, devendo 



 

 

caber, única e exclusivamente a êle, 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 de instalações, 

emolumentos, taxas, impostos, multas etc., que 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, exceto quando expressamente indicados, à excessão dos 

materiais especificados neste instrumento como sendo de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

 

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 EMPREITEIRA 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 dela, 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 por eles 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-DF, devendo a EMPREITEIRA fazer a devida comunicação a 

CONTRATANTE, SUBMETENDO-se a aprovação ou não, por parte desta. 

 

d - ORIENTAÇÃO GERAL E   FISCALIZAÇÃO 

d.1 - 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.  

 

d.2 - Todos os funcionários (inclusive subempreiteiros e pessoal de entrega de material) 

e veículos da CONTRATADA deverão ser devidamente cadastrados junto a 

CONTRATANTE com antecedência de no mínimo 48 horas, para obterem a devida 

autorização de acesso. 

Deverão ser informados Poe escrito (e-mail / Fax): 

- Pessoal – Nome completo e número de RG (Órgão de expedição) 

- Veículos – Marca, modelo, cor e número da placa. 

 

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 dos fabricantes dos materiais citados nos projetos fornecidos 

pelo Contratante. 



 

 

 

h- PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Para a execução dos serviços aqui relacionados foi previsto um período de 60 

(sessenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço. 

 

i- PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em uma única etapa ao término da execução dos serviços 

e seu recebimento pela contratante. Os preços deverão ser apresentados em R$(Reais) 

e serão considerados irreajustáveis pelo período de execução dos serviços. 

 

j - Proposta 

As propostas deverão ser entregues à Embaixada dos Estados Unidos, situada SES 

801, Av. Das Nações, lt 03 na cidade de Brasília, até as 16:00 horas de 07 de julho de 

2022, endereçadas ao Sr. Paulo Figueira - Departamento de Compras – telefone: 61 

3312-7201, ou pelo e-mail figueirapf@state.gov . 

 

 

k - Visitação 

 

A visita ao local da obra deverá ser agendada com o engenheiro responsável, Sr. 

Roberto Brun, através do telefone 3312-7136, de 2a. a 6a. feira no horário de 9:00 às 

17:00 horas. 


