
EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

BRASILIA – BRASIL 

 

SERVIÇOS DE REFORMA 

 

SQS 114 – BLOCO A – APARTAMENTO 302 

 

GENERALIDADES - CONDIÇÕES GERAIS  

 

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 dos serviços de “Reforma do apartamento  localizado 

à SQS 114, Bloco A, Apartamento 302” pertencente à Embaixada dos 

Estados Unidos situada à SES Quadra 801 – Lote 03 - Brasília – DF, 

conforme especificado a seguir. 

 

A - CABERÁ A CONTRATADA: 

 

Providenciar a documentação exigida para a realização da obra, inclusive a 

Anotação de Responsabilidade Técnica ART junto ao CREA-DF antes do 

início da obra, cabendo a contratada o recolhimento de todas as taxas, 

emolumentos e/ou multas pertinentes a execução das obras. 

 

Caberá a contratada a execução dos serviços de reforma dos banheiros de 

acordo com o descrito abaixo: 

 



 A1 – Executar os serviços de demolição e construção necessários 
conforme indicado no projeto em anexo; 

 

 A2 – Substituição de todos os revestimentos de parede e piso da cozinha, 
da área de serviço e dos banheiros; 

 

 A3 – Substituição de bancadas, armários, louças sanitárias, chuveiros e 
acessórios como saboneteira, porta toalha, porta shampoo etc. 
 

 A4 – Demolição e remoção das banheiras existentes; 
 
 

 A5 – Substituição das tubulações de água quente, fria e esgoto do 

apartamento (água e esgoto, a partir das “colunas” do condomínio); 

 

 A6 – Piso de tacos – sala, quartos e circulação – reparar – substituir 

tacos quebrados, raspar e “sintecar”. 

 
A7 –Executar os serviços de reforma das instalações elétricas de acordo 

com o projeto e o “Guia de Orientação Técnica Para Instalações Elétricas de 

Baixa Tensão” da Embaixada dos Estados Unidos em anexo. Os serviços 

nas instalações elétricas compreendem: 

 

 A7.1 – Troca do cabo alimentador a partir do medidor de consumo; 
 

 A7.2 – Substituição do disjuntor geral do medidor, e do quadro de 
distribuição do apartamento; 

 

 A7.3 – Adequação junto à CEB do novo conjunto de medição; 
 

 A7.4 – Fornecimento de todos os materiais (cabos, disjuntor, terminais, 
DR’s e outros); 
 

 A7.5 – Reparos em alvenaria e pintura; 

 A7.6 – Fornecimento e substituição das luminárias; 

 A7.7 – Dr’s de 10mA; 



 A7.8 – Projeto executivo a ser registrado pelo CONTRATADO e aprovado 

pela CONTRATANTE; 

 A7.9 – Consideramos ainda: 

 Deverão ser utilizados terminais (prensados) em todas extremidades dos 

cabos; 

 Todos os circuitos serão identificados em suas duas extremidades; 

 Será utilizado lubrificante gel, a base d´água, no arrastamento dos cabos 

dentro dos eletrodutos e canaletas. 

 Cabos Prismian / Disjuntores Semens, todo o material empregado na 

obra deverá ser de primeira qualidade e aprovado pela CONTRATANTE. 

 

 A8 – Substituir aparelhos de iluminação conforme especificado. 

 

 A9 – Substituir aquecedor de água – boiler elétrico e seus acessórios, 

registros, vávula de retenção, válvula de segurança, etc.. 

 

 A10 – Substituir os 04 aparelhos de ar-condicionado existentes do tipo 

Split High Wall por aparelhos novos de fabricação Carrier / Midea sendo:  

03 unidades de 12.000 Btu’s nos quartos e 01 unidade de 18.000 Btu’s 

na sala. Os novos aparelhos deverão ter seus condensadores instalados 

na área de serviço, sendo necessário a instalação de forro rebaixado em 

gesso cartonado de modo a abrigar as tubulações das unidades de ar-

condicionado. 

 

 A11 – Substituir os armários – guarda roupas – dos 03 quartos, conforme 

croquis e especificação em anexo. 

 

 A12 – Substituir as portas internas, seus respectivos portais e ferragens. 

Os novos portais deverão ser de madeira maciça - Ipê - e as portas 

internas do tipo semi-ôcas, todos de primeira qualidade. As ferragens 

deverão ser LaFonte, dobradiças cromadas 3 ½” x 4 “, com anéis, e 

fechaduras de primeira, cromadas. 



 

 A13 – Todas as medidas deverão ser conferidas no local, mediante visita 
para levantamento. 
 

 

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS: 

 
 

Serviços de demolição 

Executar os serviços de demolição necessários à execução das obras de 

reforma geral da residência incluindo a substituição integral das instalações 

hidrosanitárias existentes e reconstituindo as demais áreas eventualmente 

atingidas pelas obras aqui relacionadas. Caberá a CONTRATADA o fornecimento 

de todo o material, mão de obra e equipamentos necessários a execução das 

obras e a remoção dos entulhos provenientes das obras em estrita obediência 

as normas e posturas vigentes. O entulho proveniente das demolições deverá 

ser temporariamente armazenado na obra em containers metálicos adequados 

que deverão ser substituídos sempre que necessário. 

 

          Banheiros / Cozinha e Área de Serviço - Geral 

          Pisos – Granito em placas de 40x40x1.5 cm, polido.  Prever a colocação de 
rodapé de granito, h= 21cm em todo o contorno do piso. 

          Roda-bancada em granito h=15cm polido 

          Junta seca 

          Paredes – Revestimento cerâmico “Portobello’ Techno White 30x40cm com faixa      

          decorativa em granito Branco Saara  (roda-bancada). 

          Rejunte Portokoll cor branco neve de acordo com a cor do material 

          Junta 2.0 mm 

          Fornecer 10% adicional dos revestimentos para possíveis reparos no futuro. 

 

          Tubulações de água 

          As tubulações de água - quente e fria - deverão ser executadas em CPVC ou 

PPR, respectivamente, deverão substituir integralmente as tubulações existentes 



a partir das colunas de água do condomínio, obedecendo as dimensões mínimas 

abaixo indicadas: 

          Barrilhetes e alimentação de válvulas de descargas – diâmetro mínimo de 1 ½”. 

          Tubulação de distribuição – diâmetro mínimo 1”. 

          Ramais de distribuição – diâmetro mínimo ¾”. 

         

          As tubulações de água quente deverão ser revestidas com isolante térmico 

adequado. Deve-se observar que todas as tubulações de ferro galvanizado 

existentes deverão ser substituídas conforme descrito acima. 

         As tubulações deverão ser submetidas a teste hidrostático por um período de 24 

horas antes da execução dos revestimentos. 

 

          Tubulações de esgoto 

          As tubulações de esgoto deverão ser em PVC branco soldável, marca Tigre e 

deverão substituir integralmente o esgoto sanitário existente. As novas tubulações 

de esgoto deverão ter o mesmo encaminhamento das tubulações existentes 

corrigindo-se onde necessário o percurso e o caimento. As caixas de passagem 

existentes deverão ser inteiramente substituídas assim como a rede até sua 

ligação com o coletor público. 

   

Louças.  

As novas louças deverão obedecer às especificações a seguir: 

Vasos sanitários – Marca Deca, branca, com assento sanitário, cor branco, em 

resina no modelo correspondente. 

Cubas de lavatórios – Marca Deca, oval, tamanho médio, branca. 

 

Metais. 

Os metais de deverão ser marca Deca, com acabamento cromado. As válvulas 
de descarga deverão ser “Hydra”, 1 1/2”. Todos os metais, torneiras, conjuntos 
misturadores, ducha higiênica, válvulas de esgoto dos lavatórios, sifões, engates, 
etc, deverão ser marca Deca. 



Os registros, torneiras, válvulas de descarga, chuveiros e demais componentes e 

acessórios serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA em conformidade 

com as especificações da CONTRATANTE. 

 

Acessórios. 

Todos os acessórios de banheiro – papeleira, saboneteiras, porta toalhas, 

cabides - deverão ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA. 

Considerar: 02 papeleiras, 02 porta-toalhas de barra, 02 porta-toalhas tipo 

argola, 02 saboneteiras, a ser instalados com acompanhamento da arquiteta do 

CONTRATANTE. 

 

Espelhos 

Os banheiros deverão ter sobre as bancadas um espelho “cristal” 5 mm de 

primeira qualidade, isento de defeitos, colados. De modo geral deverão ter 1.00 

mts de altura x o comprimento da bancada do lavatório.  Os espelhos serão 

fornecidos e instalados pela CONTRATADA. 

 

Armários  

Os armários embaixo das bancadas dos banheiros serão fornecidos e instalados 

pela CONTRATADA e deverão ser em MDF branco e equipados com portas, 

gavetas com corrediças telescópicas, puxadores, prateleiras etc. 

 

Pintura 

Tetos – Tinta marca Coral acrílica – Branco Neve fosco 

Paredes – Tinta acrílica, marca Coral – Xxxx fosco 

Esquadrias de madeira – portas, rodapés, etc. – Esmalte sintético, marca Coral, 

Branco Neve, acetinado. 

Esquadrias de ferro – Esmalte sintático, marca coral, acetinado. 

 

 

 



REQUISITOS DO TRABALHO: 

 

 

 Fornecer e usar técnicos e supervisores qualificados e competentes;  

 Não atender a nenhuma residência por qualquer trabalho sem 

coordenação prévia e aprovação do Representante da Embaixada;  

 Não fazer nenhum trabalho além dos descritos no escopo de trabalho, a 

menos que receba instruções escritas do Representante da Embaixada;  

 Será responsável por todos e quaisquer danos causados à propriedade 

e aos adjacentes devido à negligência do Contratado, incluindo seus 

funcionários, equipamentos, veículos e produtos utilizados;  

 Fornecer o transporte de seus funcionários de ida e volta ao local 

solicitado e fornecer uma hora de almoço;  

 Fornecer supervisão direta de seus funcionários; 

 Usar todos os equipamentos de proteção pessoal necessários para 

executar todas as tarefas e assegurar que os procedimentos de segurança 

sejam seguidos;  

 Remover todos os lixos e detritos gerados durante o curso do trabalho;  

 Realizar uma inspeção visual da residência uma vez que o trabalho 

esteja completo para garantir que o trabalho tenha sido realizado de forma 

satisfatória por este escopo de trabalho;  

 Cumprir a legislação relevante para prevenção de acidentes, de acordo 

com a norma 3.214/78 do Ministério do Trabalho. Além disso, deverão ser 

cumpridas as disposições das Normas Regulamentares (NRs), aprovadas 

pelo Decreto nº 3214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e 

Emprego e Lei nº 6514, de 22 de dezembro de 1977, sobre Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

 

 

Garantir que os funcionários: 

  

 Sejam corteses em todos os momentos;  

 Cheguem no local de trabalho prontamente no horário agendado, com os 

materiais necessários para completar adequadamente o trabalho;  

 Identifiquem-se como funcionários do empreiteiro e usar um crachá da 

empresa; 

 Sejam limpos e bem vestidos;  

 Reportem todas as questões irrealizáveis ao seu supervisor;  

 Não fumem nas residências;  



 Não cheguem na residência sob a influência de drogas ou álcool, e sem 

exalar o cheiro de álcool;  

 Não consumam bebidas alcoólicas no trabalho, mesmo que oferecido;  

 Não use o banheiro ou toalhas do cliente sem permissão;  

 Não executem nenhum trabalho para o cliente que não esteja 

especificado no escopo de trabalho.  

 

 

b) ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:  

 

Todo material empregado deverá ser de primeira qualidade e em 
conformidade com o especificado pela CONTRATANTE. 

 

                          

c) RESPONSABILIDADES E ENCARGOS: 

 

 Os serviços deverão ser executados obedecendo rigorosamente as 

especificações apresentadas pela CONTRATANTE. 

O CONTRATADO deverá inspecionar o local onde serão executados os 

serviços, e examinar cuidadosamente os locais 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 necessárias no decorrer das obras. 

 Caberá ao CONTRATADO providenciar o registro da obra junto ao CREA-DF 

e a obtenção da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

e a obtenção de quaisquer licenças e autorizações exigidas pelos órgãos 

de fiscalização e licenciamento do Distrito Federal. 

Caberá ao CONTRATADO o ressarcimento de danos eventualmente 

causados por seus funcionários e/ou subempreiteiros ao condomínio e/ou 

terceiros, no decorrer das obras. 

 

c.1 - Tudo a seguir especificado quer no que se refere a ligações de 

instalações, emolumentos, taxas, impostos, multas, etc, provenientes da 



execução das obras, 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. 

 

c.2.1 - Compete à CONTRATADA o fornecimento de todo o material e mão-

de-obra e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 

contratados dentro dos prazos estabelecidos. 

 

c.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. 

 

c.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. 

 

c.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. 

 

c.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. 

 

c.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. 

 

c.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. 

 

c.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. 

 

c.4.6- Fica claro que a CONTRATADA será responsável pelos serviços 

executados até o recebimento destes pela Embaixada e deverá oferecer 

garantia integral pelos mesmos por um período de um ano a contar da 

data de aceitação dos serviços pela CONTRATANTE. 

 

 D – SUBEMPREITADAS 

 

d.1- A EMPREITEIRA 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 EMPREITEIRA 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 pelo CREA-DF, preposto seu 

devidamente credenciado junto a CONTRATANTE, com experiência 

comprovada de trabalho em obras para o acompanhamento diário dos 

serviços.  

 

  F - ORDENS  DE  SERVIÇO    

 

 Todas as ORDENS ou COMUNICAÇÕES  da  CONTRATANTE e 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 ser observados: 

 



 h.1- 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 

45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de emissão 

da ordem de serviço. 

 

J – PROPOSTA: 

 

As propostas deverão ser encaminhadas eletronicamente a Embaixada dos 

Estados Unidos da América em Brasília, situada ao SES Quadra 801 - Lote 

03 - Brasília - DF, endereçadas a BrasiliaGSOProcurement@state.gov, e 

PradoTK@state.gov até as 16:00 horas do dia 14 de Junho de 2016. 

 

As propostas deverão ser apresentadas conforme a planilha abaixo: 

 

Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade Unitário Valor 

1.0 Projetos      

2.0 Serviços Gerais     

3.0 Instalações Hidáulicas     

4.0  Instalações Elétricas     

5.0 Revestimentos     

6.0 Pavimentações     

7.0 Aparelhos e Acessórios     

8.0 Pintura     

9.0 Equipamentos     

10.0 Esquadrias     

11.0 Armários     

12.0 Diversos     

13.0 Limpeza     

14.0 Total     
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K -  VISITAÇÃO: 

 

As visitas ao local está agendada para 05 de Junho as 08:300 e para tal 

deve-se contatar a Seção de Obras da Embaixada dos Estados Unidos, 

Sra. Thays Prado PradoTK@state.gov , tel. 3312 7518 de segunda a sexta 

feiras das 08:00 as 17:00 horas. 

 

L -  PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em uma única etapa após a 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 

 Em caso de atrasos não justificáveis na execução das obras a 

CONTRATANTE poderá aplicar a CONTRATADA uma multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor contratado por dia de atraso a ser deduzido do 

pagamento a ser efetuado quando do recebimento da obra. 
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