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EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS 

BRASÍLIA - DF 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE: 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DO TELHADO  

SHIS QL 10 – 09 -14 

 

 

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, sempre adiante designada CONTRATANTE e 

representada pela FISCALIZAÇÃO e da executora, sempre adiante designada por 

CONTRATADA, a qual será  confiada a execução dos serviços de reforma da 

cobertura da residência da Embaixada dos Estados Unidos situada a SHIS QL  

10 –  Conjunto 04 –  Lote 14 - Brasília –  DF, conforme especificado a seguir: 

 

 A - Caberá a Contratada: 

A reforma da cobertura da residência da SHIS QL 10 - Cj. 09 – Lt, 14, os 

serviços a serem contratados são a substituição do telhado em telhas cerâmicas 

existente, e a demolição e reconstrução da cobertura impermeabilizada 
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existente na cobertura da garagem, cozinha e dependências de serviços da 

residência, conforme especificado a seguir: 

 

A.1 -Telhado 

Substituir a cobertura em telhas cerâmicas do telhado existente, incluindo, a 

residência, a varanda e a churrasqueira, por uma cobertura em telhas cerâmicas 

tipo “Colonial”, fabricação “Cerâmica Coração de Jesus” de Itu / São Paulo, 

devidamente impermeabilizadas.  

A cumeeira, os espigões e as extremidades dos beirais deverão ser 

devidamente emboçadas com argamassa de cimento e areia. 

Os serviços a serem contratados incluem: 

A substituição de todas as ripas da estrutura de madeira do telhado existente 

A substituição dos os caibros empenados e/ou danificados 

A substituição do forro de ripas de madeira do beiral do telhado existente, que 

deverá ser recoberto na sua face superior por tela fina de alumínio a ser 

fornecida pela CONTRATANTE. 

Reparar e/ou reforçar, onde necessário e/ou determinado pela CONTRATADA, o 

madeiramento da estrutura existente do telhado, utilizando madeira de lei, de 

primeira qualidade, Ipê, Cumaru, Angelim, etc, com dimensões iguais ou se for o 

necessário superiores as peças existentes.  
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Reforçar as ligações entre as diferentes peças do madeiramento da estrutura da 

cobertura conforme necessário ou indicado pela CONTRATANTE. 

 

A.2 - Laje Impermeabilizada 

Demolir e remover a impermeabilização existente sobre a laje da garagem, 

lavanderia e dependências de serviço. 

Executar os reparos — trincas e rachaduras — porventura existentes na 

estrutura de concreto. 

Preparar a superfície a ser impermeabilizada. Em toda a superfície a ser 

impermeabilizada deverá ser aplicada uma camada regularizadora (niveladora) 

de argamassa de cimento e areia com traço volumétrico de 1:3, com no mínimo 

20 mm de espessura, acabada com desempenadeira de aço. Esta camada 

deverá promover o escoamento das águas pluviais para os coletores de águas 

pluviais, com caimento mínimo de 1% arredondando-se os eventuais cantos 

vivos e arestas. 

Com a superfície a ser impermeabilizada perfeitamente seca e limpa, aplicar a 

o "primer" (solução asfáltica) com rolo de pintura e brochas. Após a secagem 

do "primer" aplicar a "manta asfáltica estruturada com poliester" — de marca 

reconhecida como de primeira qualidade tais como, Texsa, Denver, Torodim, 

Betumat, Viapol - com espessura minima de 4 mm.  
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A aplicação da manta asfáltica deverá ser "a quente" com a utilização de 

maçaricos a gás obedecendo-se rigorosamente as especificações do 

fabricante. Deve-se observar que todas as emendas da impermeabilização 

deverão ser executadas por sobreposição de no mínimo 10 cm com cuidados 

especiais para os ralos coletores- 

Realizar teste de estanqueidade mantendo-se a área com água por um período 

mínimo de 72 horas de modo a se detectar alguma eventual falha na aplicação 

da manta. 

Sobre a manta asfáltica, executar uma camada de proteção mecânica em 

argamassa de cimento e areia perfeitamente desempenada e acabada, com 

traço volumétrico de 1:3, reforçada com tela galvanizada. A tela deverá ser 

fixada com pedaços de manta onde for necessário. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para impedir o descolamento da 

camada de proteção mecânica. 

Os coletores de águas — drenos I ralos deverão ser protegidos por ralos de 

ferro fundido do tipo "abacaxi" de dimensões compatíveis, fixados a camada de 

proteção mecânica. Verificar e desobstruir I limpar e testar todos os drenos I 

ralos. 
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A.3 - Calhas 

- Fornecer e instalar calhas de beiral na cobertura da residência conforme 

croquis em anexo. As dimensões devem ser verificadas no local pela 

CONTRATADA. 

a.1- Calhas em chapa dobrada #18 com emendas soldadas, pintada com fundo 

antioxidante e acabamento em Hamerit –  Marrom. 

a.2- Suportes em ferro fixado a estrutura da cobertura. 

a.3- Tubos de queda em PVC esgoto –  100 mm –  fixados a calha e a estrutura 

da casa com abraçadeiras. 

 

B - 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 o local 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. Fica também responsável pelo pagamento de quaisquer multas, taxas ou 

emolumentos provenientes destes serviços. 

Tudo a seguir especificado quer no que se refere a ligações de instalações, 
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emolumentos, taxas, impostos, multas, etc, referentes 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. 

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. 

Compete a CONTRATADA a remoção de todo o entulho e restos de material 

resultantes das obras. 

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. 

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. 

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 
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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 qualquer embaraço ao perfeito 

desenvolvimento dos respectivos serviços. 

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. 

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. 

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. 

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. A CONTRATADA deverá reparar e corrigir os danos 

decorrentes da execução das obras. 
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Fica claro que a CONTRATADA será responsável pelos serviços executados até 

o recebimento destes pela CONTRATANTE e deverá oferecer garantia integral 

pelos mesmos por um período de 05(cinco) anos a contar da data de aceitação 

dos serviços pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA ficará inteiramente responsável pela manutenção da área de 

trabalho durante o período das obras devendo assumir inteira responsabilidade 

pela sua conservação e manutenção devendo reparar quaisquer danos que 

venham a ocorrer.  

 

C –  SUBEMPREITADAS 

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, mediante autorização e mantida, entretanto, a sua 

responsabilidade direta, junto à CONTRATANTE. 

 

D - ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE supervisionará a execução das obras podendo se desejar 

indicar um profissional habilitado preposto seu devidamente credenciado com 

experiência comprovada de trabalho em obras para o acompanhamento diário 

dos serviços. 
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E - ORDENS DE SERVIÇO     

Todas as ORDENS ou COMUNICAÇÕES da CONTRATANTE a EMPREITEIRA, ou vice- 

versa, serão transmitidas por escrito, e só assim produzirão seus efeitos. 

 

F- ACRÉSCIMOS E MODIFICAÇÕES    

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

DE CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES”, o CONTRATADO só poderá fazê-lo 

mediante prévia autorização ou determinação, por escrito, da CONTRATANTE. 

 

G-  OBSERVAÇÕES  COMPLEMENTARES   

Na execução dos projetos deverão ainda ser observados: 

O Código de Edificações e as Normas Brasileiras pertinentes. 

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão seguir rigorosamente 

as especificações da ABNT, especificações constantes do projeto apresentado 

quando declarados os fabricantes e for de primeira qualidade quando omissos e 

somente poderão ser utilizados quando aprovados pela CONTRATANTE. 

Quando necessárias as ligações provisórias de água e energia elétrica deverão 

ser executadas em obediência as normas vigentes e exigências dos órgãos e 

concessionárias competentes. 
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h- 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. 

A execução desses serviços está prevista para meados de 2020. 

O orçamento apresentado deve levar em consideração que os serviços poderão 

vir a ser executados num período de até seis meses da data de emissão da 

Ordem de Serviço, e os valores apresentados deverão ser mantidos. 

 

i- PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo a primeira 

correspondente a medição dos serviços já executados e a segunda quando da 

conclusão 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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J-  VISITAÇÃO 

As visitas ao local deverão ser agendadas para definição de data e horário. 

Devendo-se contatar: 

 - Seção de Compras da Embaixada dos Estados Unidos, Sra. Fernanda Vieira  

VieiraFS@state.gov –  tel. 3312 7196. 

- Seção de Obras da Embaixada dos Estados Unidos, Sra. Thays Prado 

PradoTK@state.gov , tel. 3312 7518. 

As visitas ao local deverão ser agendadas e para tal deve-se contatar a Seção 

de Obras da Embaixada dos Estados Unidos, tel. 3312 7518 ou 3312 7183 de 

segunda a sexta-feira das 08:00 as 17:00 horas ou por e-mail 

BrasiliaFACHelpDesk@state.gov  e PradoTK@state.gov . 

 

K –  Proposta 

As propostas deverão ser apresentadas de acordo com o modelo de planilha 

abaixo sendo a execução da obra prevista para meados de 2020 , devendo ser 

enviadas eletronicamente a Embaixada dos Estados Unidos da América em 

Brasília, situada ao SES Quadra 801 - Lote 03 - Brasília - DF - até as 16:00 

horas de 23 de Agosto de 2019  pelos e-mails  a seguir : 

BrasiliaGSOProcurement@state.gov  e PradoTK@state.gov . 

 

 

mailto:VieiraFS@state.gov
mailto:PradoTK@state.gov
mailto:BrasiliaFACHelpDesk@state.gov
mailto:PradoTK@state.gov
mailto:BrasiliaGSOProcurement@state.gov
mailto:PradoTK@state.gov
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Planilha de Orçamento: 

Telhado 

 

Item Serviços Quantidades Unidades Valor 

unitário 

Valor total Obs. 

1 Demolição e remoção do 

cobertura do telhado 

existente e limpeza da 

laje de cobertura. 

 M2    

2 Revisão e reparos da 

estrutura de madeira 

existente incluindo 

substituição de elementos 

do madeiramento  e 

revestimento do beiral. 

 M2    

3 Instalação da nova 

cobertura de telhas 

incluindo acabamentos 

 M2    

5 Limpeza e acabamentos 

finais 

 Vb    

 

 

Laje Impermeabilizada 

 

Item Serviços Quantidades Unidades Valor 

unitário 

Valor total Obs. 

1 Demolição e remoção da 

impermeabilização 

existente e limpeza da 

laje de cobertura. 

 M2    

2 Preparação da superfície 

a ser impermeabilizada 

 M2    

3 Assentamento da manta 

asfáltica de 

impermeabilização 

 M2    

4 Execução da proteção 

mecânica 

     

5 Limpeza e acabamentos 

finais 

 Vb    
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Calhas de Beiral 

 

Item Serviços Quantidades Unidades Valor 

unitário 

Valor total Obs. 

1 Fornecimento e 

instalação de calhas de 

beiral  em Chapa #18,  

com os respectivos tubos 

de queda de 100 mm 

 Ml    

2 Acabamentos, pintura, 

limpeza. 

 M2    

 


