
EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

BRASILIA – BRASIL 

SHIS QL 12 - 05 –19 – BRASILIA - DF 

 

 CADERNO DE ENCARGOS – REFORMA DE BANHEIROS DA 

CHURRASQUEIRA 

 

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 da América do Norte em Brasília/Brasil sempre adiante designada  CONTRATANTE  e 

representada pela  FISCALIZAÇÃO  e da executora, sempre adiante designada por  

CONTRATADA , a qual confiada a execução das obras de “Reforma de banheiros da 

churrasqueira” da residência situada a SHIS QL12-05-19 – Lago Sul – Brasília - DF” de 

propriedade da  Embaixada dos Estados Unidos,  conforme especificado nesse Caderno e no 

projeto básico em anexo. 

 

           B - CABERÁ A CONTRATADA: 

 

          Executar os serviços de construção e reforma dos banheiros da churrasqueira da residência 

da Embaixada dos Estados Unidos em conformidade com o projeto básico de arquitetura 

em anexo, e as determinações desse caderno.  

 

A obra a ser executada que consiste basicamente em: 

 

- Executar as alterações de layout – reforma e construção de banheiros – conforme indicados no 

projeto de arquitetura da churrasqueira, sendo observando que, o projeto executivo e todo 

material, equipamento e mão de obra a ser empregado na execução da obra deverá ser fornecido 

pela CONTRATADA.  



O material deve ser novo, de primeira qualidade, em conformidade com o especificado e/ou 

apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE. 

- A CONTRATANTE fornece em anexo o projeto básico de arquitetura, definindo a configuração 

da obra a ser executada, com a especificação do material a ser utilizado. 

Cabe a CONTRATADA a execução do projeto executivo e dos projetos complementares 

necessários a execução da obra, incluindo os projetos das instalações elétricas e hidráulicas. 

Os projetos a serem apresentados pela CONTRATADA devem estar em acordo com as Normas 

vigentes e as determinações da CONTRATANTE.  

Esses projetos complementares devem ser submetidos a aprovação da CONTRATANTE e só 

então deverão ser executados. 

Quando do recebimento da obra a CONTRATADA deve encaminhar a CONTRATANTE de forma 

impressa e eletrônica – CD - o projeto em conformidade com a obra executada – o “as Built” – 

com todas as informações técnicas pertinentes. 

A CONTRATADA ficará responsável pelos reparos que venham a ser necessários referentes aos 

serviços executados por um período de cinco anos contados a partir da data de recebimento da 

obra por parte da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA ficará responsável pelo imóvel durante o período da obra, até o seu recebimento 

pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA será inteiramente responsável pelos reparos referentes a danos que porventura 

venham a ser causados a CONTRATANTE e/ou terceiros no decorrer da execução da obra. 

Não será permitido a presença de funcionários da CONTRATADA na obra fora do horário de 

trabalho. 

 

C – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

 

    - Serviços de demolição:  

      Cabe a CONTRATADA executar os serviços de demolição necessários a execução das obras  

      de reforma conforme o projeto de arquitetura apresentado pela CONTRATANTE, que  

inclui alterações de layout, e a substituição das instalações elétricas, esgoto e hidráulica. 

Caberá a CONTRATADA a remoção do entulho proveniente das obras em estrita obediência as    

normas e posturas vigentes. O entulho proveniente dos serviços de demolição deverá ser 



temporariamente armazenado na obra em containers metálicos adequados que deverão ser 

substituídos sempre que necessário.  

Cabe a CONTRATADA dispor do entulho conforme determinado pelos órgãos competentes da 

administração pública responsável, cabendo a ela eventuais sanções e/ou multas provenientes do 

não atendimento as normas vigentes. 

 

- Serviços de Construção: 

- Executar as alterações de layout em conformidade com o projeto de arquitetura apresentado pela      

CONTRATANTE em anexo, que inclui:  

- Alterações em: 

 - Paredes de alvenaria. 

- Instalações hidráulicas de água e esgoto. 

- Instalações elétricas. 

- Cobertura, estender telhado com estrutura de madeira Ipê Champanhe / Comaru. 

- Construção dos novos banheiros conforme projeto de arquitetura fornecido pela 

CONTRATANTE em extensão a churrasqueira existente. 

 

- Instalações Elétricas: 

- As instalações elétricas que deverão ser, monofásicas em 220 volts e atender as alterações no 

layout da residência assim como as Normas vigentes – NBR 5410 - e as determinações de 

proteção e segurança da Embaixada dos Estados Unidos.  

O material a ser empregado deverá ser novo de primeira linha, de fabricação Siemens, Prismian, 

e estar de acordo com o projeto e especificado pela CONTRATADA.  

Aparelhos de iluminação conforme indicado no projeto em anexo. 

 

- Instalações Hidráulicas: 

- Substituir integralmente as instalações hidrosanitárias existentes que deverão atender as 

alterações no layout da churrasqueira existente, assim como as Normas vigentes e as 

determinações da Embaixada dos Estados Unidos.  

As instalações de água deverão ser em CPVC. 

As tubulações de esgoto deverão ser em PVC. 



           Tubulação de distribuição de água – diâmetro mínimo 1”  

          Ramais de distribuição – diâmetro mínimo ¾”. 

Deve-se observar que todas as tubulações existentes deverão ser substituídas conforme descrito 

acima. 

É vedado a utilização de tubulações de cobre e qualquer material que tenha chumbo em sua 

composição nas instalações de água.  

Os metais de banheiros, cozinha e lavanderia devem ser de fabricação Deca, conforme 

especificado no projeto e quando necessário deverão ser submetidos a aprovação da 

CONTRATADA. 

 

- Alvenarias e Revestimentos: 

- Executar as alterações do layout em conformidade com o projeto apresentado pela 

CONTRATANTE.  

Cabe a CONTRATADA a execução de quaisquer reparos na alvenaria, interna e externamente, 

incluindo o reparo ou a substituição do revestimento existente. 

Substituir todo o revestimento de piso e paredes existente, conforme especificado no projeto 

arquitetônico em anexo. 

Para assentamento do revestimento deverá ser utilizado argamassa de primeira qualidade – 

Quartzolit, ou Portobello – Tipo AC III – específica para o material a ser assentado. 

O material de rejuntamento deverá ser de primeira qualidade de fabricação Quartzolit ou 

Portobello de cor compatível com o material a ser assentado. 

Efetuar os necessários reparos no revestimento (reboco), onde existirem partes soltas faltantes, 

defeituosas e ou trincadas. 

 Limpeza e remoção da pintura solta existente com o uso de lixa, espátula e escova. 

 

           - Revestimentos 

             Piso interno Twist Ash Art, polido (60x60) Portobello, com junta mínima indicada pelo           

fabricante e rejunte Portobello compatível com a cor do porcelanato. 

Piso externo Twist Off Road, natural – não polido, antiderrapante (60x60) Portobello, com junta 

mínima indicada pelo fabricante e rejunte Portobello compatível com a cor do porcelanato. 

Paredes revestimento Glacier White retificado (30x60) Portobello, com junta mínima                   



             indicada pelo fabricante rejunte Portobello cor branca. 

Complementar o piso existente para atender ao novo calçamento de largura 1.00m. 

  

           - Bancadas, Divisórias e Montantes 

  Bancadas e divisórias serão executadas em granito São Paulo com espessura de 2 cm conforme   

indicado no projeto de arquitetura fornecido pela CONTRATADA com todos os acessórios 

necessários a sua perfeita instalação. 

  O mesmo granito – São Paulo, deverá ser utilizado nas bancadas, ilhargas, rodapés, soleiras e 

divisórias e todo o material necessário para a instalação das mesmas e será fornecido e instalado 

pela CONTRATADA. 

 

- Forro: 

Cabe a CONTRATADA o fornecimento e instalação de forro dos banheiros em réguas de PVC, 

branco, de primeira qualidade, fabricação Tigre.  

 

- Pintura: 

- O projeto prevê a pintura externa de todas as fachadas com tinta de fabricação Coral, Sherwing 

Williams ou Sulvinil, todas de primeira linha em cor a ser definida. 

Aplicação de massa acrílica – conforme o caso - com posterior lixamento da área. Nos casos 

com presença de umidade – áreas externas, e quando indicados deverá ser aplicada uma demão 

de “Vedaprem Branco” antes da aplicação da massa. 

Aplicação de tinta acrílica fosca ou acetinado – conforme o caso - na cor definida pela 

CONTRATANTE em no mínimo duas demãos, observando-se: 

A superfície a ser pintada deverá estar inteiramente isenta de umidade, graxa, óleo, mofo, 

poeira, etc.  

 

-Louças: 

Bacia com caixa acoplada Deca Vogue Plus com assento compatível cor branca e todos os 

elementos de fixação necessários. (03 unidades) 

Cuba de embutir Deca retangular L375.17 – Deca (02 unidades) 

Mictório com sifão integrado branco Deca (01 unidade) 



Bacia Vogue Plus Conforto – banheiro de deficientes - sem abertura frontal com caixa acoplada 

cor branca e com assento incluído. (01 unidade) 

Lavatório Vogue Plus com meia coluna suspensa C510.17 branca Deca, deverá ser usada no 

banheiro dos deficientes e do jardineiro (02 unidades) 

 

-Metais e Acessórios: 

Box em vidro temperado 8mm, incolor com acabamentos brancos para o banheiro do jardineiro. 

Instalar Mylar incolor PS-8 nos vidros temperados. 

Barras fixas de apoio para o banheiro de deficientes, 80cm linha conforto 2375E080 BR Deca. 

Ferragens La Fonte, maçaneta conjunto 452 CR 

Fechaduras ST2 Evolution 55, La Fonte. 

Espelhos de cristal lapidado 5mm colados 

Torneiras de mesa bica baixa para lavatório, 1785.C cromo Level Sense Deca 

  Saboneteiras de parede 2011C37 Izy Deca 

  Papeleiras 2020C37 Izy Deca 

  Porta tolha de argola 2050C37 Izy Deca 

  Cabide 2060C37 Izy Deca 

  Usar acabamentos de registro Deca 

  Sifão Deca ou Esteves 

  Ralos com acabamento abre/fecha em aço inoxidável. 

  Chuveiro elétrico Lorenzetti compatível com DR existente. (banheiro do jardineiro) 

 

-Esquadrias: 

- Fornecer e instalar as esquadrias – portas e janelas - conforme o projeto de arquitetura com 

vidro fosco 5mm e  

- Ferragens – fechaduras, dobradiças, etc de fabricação LaFonte de primeira qualidade. 

- Substituir todas as esquadrias existentes por portas, janelas de acordo com detalhes fornecidos     

em projeto.  

Os painéis de vidro temperado deverão ser revestidos por “película de segurança – Mylar – PS-8 

incolor”.  

As portas serão tipo venezianas em alumínio pintadas na cor branca. 



 

 

 Telhado e Cobertura: 

- Instalar calhas de beiral em chapa dobrada #16, e seus respectivos acessórios.  

Cabe ao CONTRATADO apresentar os modelos de calhas a serem instalados após serem 

aprovados pela CONTRATANTE. 

Estender o telhado – telhas cerâmicas – sobre a área dos novos banheiros 

A extensão da cobertura deverá ser executada em telhas cerâmicas, tipo “colonial”, de 

fabricação, “Cerâmica Coração de Jesus” de Itu, SP, conforme o telhado existente. 

Estrutura de madeira – acréscimo do telhado existente – em madeira, “Ipê Champanhe / 

Comaru” devidamente aparelhada em dimensões compatíveis com o madeiramento do telhado 

existente e demais acessórios.  

 

- Limpeza: 

- Caberá a CONTRATADA manter o local limpo e organizado, o entulho proveniente da execução 

da obra deverá ser acondicionado em containers que deverão ser substituídos sempre que 

necessário e transportados para local determinado pelos órgãos competentes. 

- Quando da conclusão da obra, caberá a CONTRATADA a execução dos serviços finais de 

limpeza, que deverão ser aprovados pela CONTRATANTE, quando do recebimento da obra. 

 

- Material: 

Todo material empregado deverá ser de primeira qualidade em conformidade com a 

especificação indicada no projeto de arquitetura fornecido pela CONTRATANTE. 

Nos casos omissos a CONTRATADA deverá submeter o material proposto a aprovação da 

CONTRATANTE. 

Nos revestimentos cerâmicos usar argamassa superliga e nos porcelanatos usar argamassa 

superliga para porcelanato. 

Rejuntes da marca Quartzolit ou Portobello 

 

 

 



 

 

           C - RESPONSABILIDADES E ENCARGOS 

 

  Os serviços deverão ser executados obedecendo rigorosamente o projeto apresentado pela 

CONTRATANTE. 

 Cabe a CONTRATADA a apresentação do projeto executivo e o seu licenciamento junto aos 

órgãos competentes. 

 A CONTRATADA será inteiramente responsável pela propriedade durante o período de execução 

da obra, até o recebimento dos serviços por parte da CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA será a única responsável por danos causados a propriedade e a terceiros, por 

seus funcionários e / ou subcontratados no decorrer do período da obra, devendo arcar com os 

custos dos reparos que venham a ser necessários. 

O CONTRATADA 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 

ele, os ônus decorrentes de eventuais alterações de projeto que por ventura se façam necessários 

          OBS: Qualquer serviço indispensável e complementar a estes e não listado deverá ser 

considerado como parte do escopo.   

 Cabe a CONTRATADA o recolhimento de quaisquer taxas, emolumentos, impostos, multas, etc, 

referentes a execução da obra, que sempre que necessário deverá ser providenciado pela 

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 de acordo com as 

boas normas de execução e seja assegurado o término dos trabalhos no prazo contratual.           

          Compete à CONTRATADA o fornecimento de todo o material, mão-de-obra e equipamentos 

necessários à perfeita execução dos serviços contratados, exceto quando for devidamente 

especificado pela   CONTRATANTE.  

              Sendo que o material especificado deve ser providenciado a tempo de atender aos prazos da 

obra, não podendo ser alegado atrazos devido a prazos de fornecimento dos mesmos, sendo que 

qualquer modificação nas especificações deverá ser aprovada pela CONTRATADA. 



            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. 

 A CONTRATADA deverá assumir total responsabilidade por material eventualmente fornecido 

pela CONTRATANTE, devendo substituí-lo as suas custas em caso de desaparecimento ou dano 

causado pelo manuseio indevido ou negligência de seus funcionários na obra. 

C.1 - 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. 

C.2-  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. 

C.3- 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. 

C.4- 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. 

C.5- 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.  

 Os funcionários da CONTRATADA lotados na obra deverão ser previamente identificados 

junto a CONTRATANTE. Todos os funcionários designados para a execução das obras 

deverão estar sempre uniformisados e de posse do equipamento de segurança individual 



necessário ao exercicio de suas funções, tais como capacetes, máscaras de proteção, 

óculos, viseiras, luvas, botas, etc. 

C.6- 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. 

C.7- Fica claro que a CONTRATADA será responsável pelos serviços executados até o recebimento 

destes o Consulado e deverá oferecer garantia integral pelos mesmos por um período de 

um ano a contar da data de aceitação dos serviços pela Contratante. 

C.8- A Contratante ficará inteiramente responsável pelas obras durante o período de execução da 

reforma devendo assumir inteira responsabilidade pela sua conservação devendo reparar 

quaisquer danos que venham a ocorrer. 

 

D – SUBEMPREITADAS 

 

D.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. 

D.2-  Só se admitirá subempreitadas de serviços especiais a firmas ou profissionais habilitados 

no CREA-DF, devendo a CONTRATADA fazer a devida comunicação a CONTRATANTE, 

submetendo-se a aprovação ou não, por parte desta. 

 

E – ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

 A CONTRATANTE supervisionará a execução das obras podendo se desejar indicar um profissional 

habilitado, preposto seu devidamente credenciado junto a CONTRATADA, com experiência 

comprovada de trabalho em obras para o acompanhamento diário dos serviços.  

 

 F - ORDENS DE SERVIÇO     

 Todas as ORDENS ou COMUNICAÇÕES da CONTRATANTE a CONTRATADA, ou vice-versa, serão 

transmitidos por escrito, e só assim produzirão seus efeitos. 

 

   G – 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. 

 

         H- OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES   

        Na execução dos projetos deverão ainda serem observados: 

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

  H.2-  As especificações dos fabricantes dos materiais citados nos projetos fornecidos pelo 

CONTRATANTE. 

 

I-PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

 

          Para a execução dos serviços aqui relacionados foi previsto um período de 25 (vinte e cinco) dias 

corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço. 

 Cabe a CONTRATADA apresentar juntamente com a proposta orçamentária o “Cronograma 

Físico / Financeiro” proposto para a execução da obra, que uma vez aprovado pela 

CONTRATANTE fará parte do contrato da obra. 

 

  

           J- PAGAMENTO 

 

           O pagamento será efetuado em uma única etapa, após a conclusão da obra e seu recebimento 

pela CONTRATANTE. 

  Em caso de atrasos não justificáveis na execução das obras a CONTRATANTE poderá aplicar a 

CONTRATADA uma multa de 1% (hum por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso, a 

ser deduzido do pagamento a ser efetuado quando do recebimento da obra. 

 

  K – PROPOSTA 

 

   As propostas deverão ser enviadas eletronicamente a Embaixada dos Estados Unidos da 

América em Brasília, situada ao SES Quadra 801 - Lote 03 - Brasília - DF - até as 12:00 horas 



de 15 de Junho de 2020 endereçadas a Sra. Luciana Lima – LimaLS@state.gov – telefone 3312 

7558. 

   As propostas devem ser apresentadas conforme modelo de planilha em anexo 

 

 

 

  L – VISITAÇÃO 

 

           As visitas ao local deverão ser em data a ser combinada e para tal deve-se contatar  Sra. Thays 

Prado – PradoPK@state.gov - na Embaixada dos Estados Unidos, tel. 3312 7518 de segunda a 

sexta feiras das 08:00 as 17:00 horas. 

 

 

Anexo 01 - Modelo de planilha orçamentária a ser preenchida e anexada a proposta: 

 

Reforma da Residência da SHIS QL 12 – Conjunto 05 – Lote 19 

 

Item                  Discriminação Und. Qde.                          Preços  

Unitário Parcial Total 

01 Serviços Gerais Vb     

02 Demolições e Remoções M2     

03 Instalações Vb     

04 Alvenarias M2     

05 Revestimentos M2     

06 Pavimentações M2     

07 Serralheria M2     

08 Esquadrias M2     

09 Coberturas 

- Telhado / Telha cerâmica 

- Estrutura de cobertura em madeira 

M2     

mailto:LimaLS@state.gov
mailto:PradoPK@state.gov


10 Acessórios de banheiro  

- Louças 

- Metais 

- Acessórios 

Un     

12 Pintura M2     

14 Diversos Vb     

15 Limpeza Vb     

16  Total R$     

17 BDI  R$     

18 Total Geral  R$     

 

FIM DO DOCUMENTO 

VER PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA EM ANEXO. 

04/06/2020 

 


