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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 - OBJETIVO 

 

1.1 – O presente memorial descritivo refere-se ao projeto das instalações de Ar Condicionado para 

CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS NAS COMUNIDADES SÃO MARTINS E MAMÃE-

ANÃ. 

                          

2 - NORMAS GERAIS 

 

2.1 - O Sistema adotado para o condicionamento do ar será do tipo SPLIT SYSTEM, de expansão 

direta, com modelo da unidade evaporadora do tipo “Hi-Wall”, interligada com sua 

respectiva unidade condensadora. As unidades evaporadoras serão instaladas na parede do 

próprio ambiente. As unidades condensadoras das respectivas unidades evaporadoras ficarão 

instaladas em área externa, conforme apresentado em projeto. Pelo entre forro caminharão as 

tubulações frigorígenas com as respectivas fiações de alimentação elétrica de cada sistema, 

onde serão interligadas na respectiva unidade condensadora. Deverão ser previstos para as 

unidades evaporadoras pontos de dreno, onde o instalador de ar condicionado se 

responsabilizará na interligação dos mesmos. Será de responsabilidade do instalador de ar 

condicionado a interligação elétrica desde o ponto de fornecimento de energia deixado pela 

instaladora das instalações elétricas até as respectivas unidades 

 

2.2 - A Contratada será a única responsável pelo fornecimento de materiais, mão-de-obra com leis 

e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e taxas, assim 

como todas as despesas necessárias à completa execução da obra, inclusive. 

 

2.3 - As obras contratadas serão executadas rigorosamente, de acordo com as presentes 

especificações, e respectivos projetos, todos devidamente aprovados e fornecidos pela 

PROPRIETÁRIA. 
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2.4 - Em caso de divergência entre desenhos e as presentes especificações, prevalecerá sempre o 

estabelecido nos primeiros. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e das 

presentes especificações será consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

2.5 - Todos os materiais e mão-de-obra a empregar deverão ser de 1ª qualidade, acabamento 

esmerado e satisfazer rigorosamente as presentes especificações e desenhos. 

 

2.6 - Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos 

contra danos de qualquer origem, durante o período de construção. 

 

2.7 - Nestas especificações devem ficar perfeitamente claro que em todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos, por determinada marca, fica subtendido a 

alternativa ou "rigorosamente equivalente" ou "Similar", a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

 

2.8 - Todo material a ser aplicado na obra deverá ter a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

2.9 - Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam as 

condições contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a e refazer os trabalhos 

rejeitados sem prejuízo dos custos e prazos contratuais. 

 

2.10 - A firma licitante deverá vistoriar o local das obras, pois será considerada como 

reconhecedora do mesmo. 

 

2.11 - A CONTRATADA manterá a mais rigorosa disciplina entre o seu pessoal. A 

PROPRIETÁRIA poderá exigir da CONTRATADA o afastamento da obra de qualquer 

empregado que for julgado incompetente, negligente ou insubordinado. 

 

2.12 - A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para a segurança do pessoal da 

obra, observando as recomendações de segurança aplicáveis por Leis Federais, Estaduais ou 

Municipais. A CONTRATADA é a única responsável pelos serviços a serem executados 

ficando a PROPRIETÁRIA isento de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos 

corporais, decorrentes da execução das obras aqui contratadas. 
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2.13 - A CONTRATADA obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de Previdência 

Social e Seguros de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislação em vigor. 

 

2.14 - A CONTRATADA será responsável por si e seus sub-empreiteiros, pelos pagamentos dos 

encargos sobre a mão-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor, ou que durante o 

período de construção venha a vigorar. 

 

2.15 - Será incluído na Proposta, sem despesas suplementares para a PROPRIETÁRIA, o 

pagamento de todos os impostos Federais e Municipais relacionados com a obra e o 

contrato. Inclui-se nestes impostos, o valor de registro do contrato. 

 

2.16 - Fica perfeitamente claro que qualquer detalhe ou serviço constante do projeto, e que não for 

objeto destas especificações, deverá ser considerado pela CONTRATADA, em sua proposta, 

pois será a única responsável pelas despesas de sua execução. 

 

2.17 - A CONTRATADA manterá na obra um diário, no qual fará anotar todas as ocorrências, 

instruções da PROPRIETÁRIA e as condições atmosféricas. A PROPRIETÁRIA receberá a 

1ª via destas anotações, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela obra. 

 

2.18 - Eventuais modificações nos projetos e especificações só serão admitidas quando aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

2.19 - Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que foram aplicáveis 

a - As normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT; 

 

2.20 - De um modo geral, serão adotadas estas e outras Normas e Técnicas vigentes, assim como 

todos os princípios de boa qualidade de execução e de acabamento, sendo os casos omissos 

solucionados pela FISCALIZAÇÃO. 
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3 – PROJETOS 

 

3.1 - A PROPRIETÁRIA fornecerá todos os Projetos elétricos rede rural e urbana. Os projetos 

deverão ser aprovados pela CONTRATADA nos órgãos competentes. 

 

3.2 - CÓPIAS 

3.2.1 - Todas as cópias de projetos necessárias à execução da obra serão de responsabilidade 

da CONTRATADA. 

 

3.3 - ENSAIOS 

3.3.1 - A CONTRATADA executará todos os ensaios de materiais preconizados pelas 

Normas Brasileiras ou solicitados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

4 - SERVIÇOS GERAIS 

 

   4.1 – PLACAS DA OBRA 

 4.1.1 - A CONTRATADA colocará as placas de obra regulamentares, além de uma placa a 

ser executada conforme modelo a ser fornecido. 

 

5 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS 

 

  5.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

5.1.1 - Será exercida por Engenheiro responsável, além de encarregados, e demais elementos 

necessários. 

 

5.1.2 - A vigilância será por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra. 

 

 

   5.3 – EQUIPAMENTOS 

 

5.3.1 - Competirá à CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinário e 

aparelhamento adequado para a mais perfeita execução dos serviços contratados. 
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6 - MATERIAIS  

 

6.1 - Os MATERIAIS serão da marca especificada no projeto e na relação de materiais em anexo. 

 

6.2 - As peças serão cuidadosamente escolhidas no canteiro da obra, sendo rejeitadas todas as peças 

que apresentarem defeito.      

 

6.3. - Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto. 
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