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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 

MATERIAIS, SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 

SISTEMA SPDA NO PRÉDIO WAREHOUSE E DEPÓSITOS ADJACENTES, PRÉDIO DO 

REFEITÓRIO E BANHEIRO E PRÉDIO FAC” situado na Embaixada Americana, em 

Brasília/DF: 

  Caberá a CONTRATADA: 

 Desenvolver o projeto segundo os pressupostos definidos na NBR-5419:2015 

(capítulos 1 a 4). 

 O projeto poderá usar por base o atual sistema de proteção existente, os 

detalhes deste sistema constam do Anexo 4 deste caderno. 

 Fornecer materiais e mão de obra o bastante para a execução de serviços de 

instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas em prédio de 

depósito/escritórios detalhado nos desenhos em anexo. 

 

A.1- OS SERVIÇOS 

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

- Elaboração de projeto do sistema de SPDA tendo por base os desenhos dos edifícios 

Warehouse, seus depósitos anexos, prédio do refeitório e banheiros dos guardas e 



escritório do FAC. A localização destes prédios está descrita no desenho do Anexo 2 

deste caderno. Os desenhos arquitetônicos deste prédio constam nos Anexos 1 e 3 

deste caderno; 

- Elaboração do desenho arquitetônico das fachadas do prédio de escritório do FAC e 

entrega do mesmo em arquivo formato DWG versão 2015 ou posterior; 

- Instalação de cabos de cobre nú (ou alumínio), formando uma gaiola de Faraday na 

cobertura do imóvel; 

- Verificação da continuidade elétrica da estrutura metálica do prédio e sua correção caso 

seja necessário, de forma a garantir-se uma resistência de aterramento inferior a 10 Ω. 

Caso não seja possível atingir-se o valor da resistência de aterramento, deverão ser 

construídas de malha de terra ao redor do imóveio, com valas de no mínimo 80cm de 

profundidade e lançamento de cordoalha de cobre nú, bem como o lançamento de 

cabos de descida para escoamento da energia proveniente de descargas elétricas, 

conforme descrito na norma NBR-5419 

- Instalação e conexão à ferragem estrutural do imóvel, bem como na malha de terra de 

Barramentos de Equipotencialização (BEP’s) conforme descrito na NBR-5419; 

- Recomposição dos jardins, paredes e pavimentos que forem danificados na instalação 

do sistema de SPDA; 

- Entrega no final dos trabalhos os desenhos “as-built” do sistema instalado e a anotação 

de responsabilidade técnica (ART) da obra emitida junto ao CREA. 

- Todos os sistemas de aterramentos dos respectivos prédios deverão ser conectados e 

também conectados ao sistema de aterramento da Embaixada, de forma a se prover a 

equipotencialização dos mesmos. 

 

A.2- O REGIME DE TRABALHO 

 Os funcionários da CONTRATADA deverão prestar expediente em horário 

comercial, das 08:00 às 17:00 horas, com intervalo de uma hora para refeição, de 

segunda a sexta-feira.  



A.3- O MATERIAL A SER INSTALADO 

A CONTRATANTE fornecerá todos os materiais a serem aplicados nos edifícios. A 

CONTRATADA deverá analisar as especificações e responsabilizar-se pela correta 

instalação dos mesmos.  

 

A.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS   

Todos o sistema de proteção deverá estar em conformidade com a norma brasileira 

NBR-5419:2015: 

 Parte 1: Princípios Gerais 

 Parte 2: Gerenciamento de Risco 

 Parte 3: Danos Físicos a Estruturas e Perigo à Vida 

 Parte 4: Sistemas Elétricos e Eletrônicos Internos na Estrutura 

 

Subsistema de captores 

o Os captores podem ser constituídos por uma combinação qualquer dos 

seguintes elementos: 

 a) hastes; 

 b) cabos esticados; 

 c) condutores em malha; 

 d) elementos naturais. 

 

No topo das estruturas, em especial naquelas com altura superior a 10 m, recomenda-se 

instalar um captor em forma de anel, disposto ao longo de todo perímetro. Este captor 

não deve estar situado a mais de 0,5 m da borda do perímetro superior da edificação. 

Esta recomendação é suplementar e não exclui a necessidade de outros captores, 

quando determinada pelo projeto. 

-  



- Captores naturais - Quaisquer elementos condutores expostos, isto é, que do ponto de 

vista físico possam ser atingidos pelos raios, devem ser considerados como parte do 

SPDA. 

- Os elementos condutores expostos devem ser analisados para certificar se as suas 

características são compatíveis com os critérios estabelecidos para elementos captores, 

definidos na norma NBR 5419. 

- Elementos condutores expostos que não possam suportar o impacto direto do raio 

devem ser colocados dentro da zona de proteção de captores específicos, integrados ao 

SPDA. 

- Exemplos de elementos metálicos nas condições acima são: 

o a) coberturas metálicas sobre o volume a proteger; 

o b) mastros ou outros elementos condutores salientes nas coberturas; 

o c) rufos e/ou calhas periféricas de recolhimento de águas pluviais; 

o d) estruturas metálicas de suporte de envidraçados, para fachadas, acima 

de 20 m do solo ou de uma superfície horizontal circundante; 

o e) guarda-corpos, caixilhos, ou outros elementos condutores expostos, 

para fachadas, acima de 20 m da superfície horizontal circundante; 

o f) tubos e tanques metálicos construídos em material de espessura igual 

ou superior à indicada na tabela 4 da NBR 5419:2015. 

- As condições a que devem satisfazer os captores naturais são as seguintes: 

o a) a espessura do elemento metálico não deve ser inferior a 0,5 mm ou 

conforme indicado na tabela 4, quando for necessário prevenir contra 

perfurações ou pontos quentes no volume a proteger; 

o b) a espessura do elemento metálico pode ser inferior a 2,5 mm, quando 

não for importante prevenir contra perfurações ou ignição de materiais 

combustíveis no volume a proteger; 

o c) o elemento metálico não deve ser revestido de material isolante (não 

se considera isolante uma camada de pintura de proteção, ou 0,5 mm de 

asfalto, ou 1 mm de PVC); 



o d) a continuidade elétrica entre as diversas partes deve ser executada de 

modo que assegure durabilidade; 

o e) os elementos não-metálicos acima ou sobre o elemento metálico 

podem ser excluídos do volume a proteger (em telhas de fibrocimento, o 

impacto do raio ocorre habitualmente sobre os elementos metálicos de 

fixação). 

 

B  - RESPONSABILIDADE E ENCARGOS 

Os serviços deverão ser executados obedecendo rigorosamente as especificações 

apresentadas pela CONTRATANTE, a qual proverá a devida supervisão ao trabalho dos 

funcionários da CONTRATADA. 

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

examinar cuidadosamente 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 necessárias no decorrer das obras. 

 

B.1 - Compete à CONTRATADA o fornecimento de mão-de-obra, ferramentas de uso 

geral e equipamentos de uso geral necessários à perfeita execução dos serviços 

contratados dentro dos prazos estabelecidos, à exceção dos equipamentos de uso 

específico e singular, os quais serão fornecidos pela 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 da mesma, 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 pelos mesmos 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 sub-empreitar 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 sub-empreitadas 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 neste caderno o 

CONTRATADO só poderá fazê-lo mediante prévia autorização ou determinação, por 

escrito, da CONTRATANTE. 

 



G-  OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES   

Na execução dos serviços deverão ainda ser 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 

H.1 - Para a execução dos serviços aqui relacionados foi previsto um período de 90 (dias) 

dias trabalhados, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço.  

H.2 – Se ao final do prazo acima for necessária a prorrogação dos serviços, ela poderá 

ser feita mediante aditivo formal a este instrumento, nas mesmas condições 

anteriormente acordadas. 

 

I - PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão efetuados ao término do período de 30 dias corridos e o saldo 

remanescente no final da execução dos serviços, com as eventuais grosas relativas a 

ausência de funcionários e perdas de matérias causadas por funcionários da 

CONTRATADA. 

 Os preços deverão ser apresentados em R$(Reais) e serão considerados irreajustáveis 

pelo período de execução dos serviços. 

 



J - PROPOSTAS 

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 30 de agosto de 

2018, endereçadas a Sr. Paulo Figueira - Departamento de Compras – telefone: 61 

3312-7201, ou pelo email FigueiraPF@state.gov . 
 

K  - ANEXOS 

 
ANEXO 1 – Projeto Arquitetônico Warehouse 

ANEXO 2 – Locação dos prédios a serem protegidos 

ANEXO 3 – Projeto Arquitetônico depósitos e refeitório 

ANEXO 4 – SPDA atual 

 

 


