
        

 

  

  

 

 

 
Av. Almirante Silvio Figueiredo, 455 - Freguesia - JPA - Rio de Janeiro-RJ - Tel: (21) 3497-1784 (21) 988620091 

consult.projetos@terra.com.br      www.consultprojetos.com.br 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

SESC – POCONÉ – MT 

 

PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO 

DA ESCOLA 

 

 

 

G 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 
 

 

R01 

 

http://www.consultprojetos.com.br/


 
 

 
SESC POCONÉ – MT  

PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO DA ESCOLA 

MEMORIAL DESCRITIVO              

 
 

 

 Av. Almirante Silvio Figueiredo, 455 - Freguesia - JPA - Rio de Janeiro-RJ - Tel: (21) 3497-1784 (21) 988620091 
consult.projetos@terra.com.br      www.consultprojetos.com.br 

  Página 2 de 14 
 

 

 

REVISÕES 

REV. Nº DATA DESCRIÇÃO RESP. 

00 09/02/2022 Emissão inicial Thiago 

01 16/02/2022 Revisado conforme comentários Thiago 

    

    

    

    

    

   

 
 
 

 

 

  

http://www.consultprojetos.com.br/


 
 

 
SESC POCONÉ – MT  

PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO DA ESCOLA 

MEMORIAL DESCRITIVO              

 
 

 

 Av. Almirante Silvio Figueiredo, 455 - Freguesia - JPA - Rio de Janeiro-RJ - Tel: (21) 3497-1784 (21) 988620091 
consult.projetos@terra.com.br      www.consultprojetos.com.br 

  Página 3 de 14 
 

 

SUMÁRIO 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: .................................................................................................................... 4 

1.1. ESCOPO DE SERVIÇOS: .............................................................................................................................. 4 
1.2. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: ................................................................................................ 4 

2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: ................................................................... 5 

3 NORMAS APLICÁVEIS: ............................................................................................................................ 5 

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS.......................................................... 6 

5 MÉTODOS E CRITÉRIOS EXECUTIVOS EM GERAL: ....................................................................... 8 

5.1. MÉTODOS EXECUTIVOS ............................................................................................................................. 8 
5.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS .......................................................................................................................... 9 
5.3. COMISSIONAMENTO: ................................................................................................................................. 9 
5.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ................................................................................................................ 10 
5.5. GARANTIAS .............................................................................................................................................. 11 
5.6. QUALIDADE .............................................................................................................................................. 12 
5.7. RELAÇÕES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO ..................................................................... 12 
5.8. PRESERVAÇÃO DA PROPRIEDADE ........................................................................................................... 13 
5.9. MATERIAIS E SERVIÇOS ........................................................................................................................... 13 

6 TESTES E ENSAIOS: ................................................................................................................................ 14 

 
  

http://www.consultprojetos.com.br/


 
 

 
SESC POCONÉ – MT  

PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO DA ESCOLA 

MEMORIAL DESCRITIVO              

 
 

 

 Av. Almirante Silvio Figueiredo, 455 - Freguesia - JPA - Rio de Janeiro-RJ - Tel: (21) 3497-1784 (21) 988620091 
consult.projetos@terra.com.br      www.consultprojetos.com.br 

  Página 4 de 14 
 

 

Objetivo: 
 
O presente documento tem por objetivo especificar materiais e serviços referentes a 
execução de sistema de proteção contra descargas atmosférica da unidade escolar do 
SESC Poconé no Estado de Mato Grosso. 
 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

1.1. Escopo de Serviços: 

O escopo de serviços a que se refere o presente Memorial, diz respeito ao fornecimento 
de materiais, mão de obra, serviços indiretos e equipamentos para execução de um 
sistema de proteção contra descargas atmosférica da unidade escolar de ensino 
fundamental do SESC Poconé.  

1.2. Condições Gerais de Fornecimento: 

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nas instalações deverão ser 
novos, livres de falhas, atendendo plenamente as presentes especificações. 

Deverão sempre ser utilizados materiais de boa qualidade, preferencialmente de 
marcas consagradas no mercado e certificadas junto ao INMETRO sempre que 
possível. 

Todos os danos, mau funcionamento ou curta durabilidade porventura sofrido pelos 
sistemas instalados, decorrentes do emprego de materiais de baixa qualidade, com 
defeitos ou inadequados às condições de serviço, deverão ser imediatamente sanados 
pela CONTRATADA ao longo do período de vigência da garantia, de, no mínimo, 5 
(cinco) anos.  

Na execução dos serviços deverão ser seguidas as prescrições da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), as disposições do projeto, a boa técnica e as práticas 
recomendadas e consagradas para serviços equivalentes e os regulamentos das 
concessionárias locais. 

Eventuais modificações nas instalações, que se fizerem necessárias durante a 
execução da obra, deverão ser previamente aprovadas junto a FISCALIZAÇÃO da obra. 

Deverão ser disponibilizados profissionais qualificados e na quantidade necessária à 
execução da obra para atendimento ao cronograma. 

Durante a execução dos serviços, deverá ser dada total atenção a segurança dos 
funcionários, dos usuários em geral e dos equipamentos, devendo ser observadas com 
a máxima atenção as normas de segurança e prevenção de incêndios e acidentes. 

http://www.consultprojetos.com.br/
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Os locais de obra deverão estar limpos e organizados, como recomenda a boa técnica 
e a segurança do trabalho. 

As tubulações deverão ser submetidas a testes de prova antes de serem consideradas 
concluídas, conforme as presentes especificações, normas técnicas em vigor e 
conforme a FISCALIZAÇÃO entender necessário. 

Estarão contemplados no presente escopo, todos os serviços complementares e 
correlatos, diretos e indiretos, necessários à viabilização da obra, tais como: 
escavações, reaterros, bota-fora, aterros, rebaixamento de lençol freático (caso 
necessário), escoramento de vala, topografia, isolamento de área e todos os demais 
itens que se fizerem necessários, inclusos ou não no projeto ou neste Memorial.  

Quaisquer conflitos entre este Memorial e os demais documentos que compõe o 
presente escopo, prevalecerá este Memorial. No entanto, tais discrepâncias deverão 
ser encaminhadas a FISCALIZAÇÃO da obra em tempo hábil para que sejam 
analisados e equacionados, de forma a não causar atrasos ao cronograma da obra. 

Durante a execução dos serviços, especial atenção deverá ser dada a não agressão ao 
meio ambiente, respeito às posturas públicas quanto ao despejo de esgoto, economia 
de água e energia, baixo ruído, segurança do trabalho, limpeza e reciclagem do lixo 
gerado pela obra. 

Doravante, quando utilizarmos a expressão “CONTRATADA”, estaremos nos referindo 
a empresa a ser contratada para execução da obra e “CONTRATANTE” o SESC.  

 

2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 

O empreendimento será dotado de um SPDA com de nível de proteção III, conforme 
NBR5419:2015. 

O sistema de proteção projetado é do tipo "Gaiola de Faraday", onde será instalada 
uma malha captora, composta por cabos de cobre nu em suportes isoladores, na 
cobertura das edificações.  

Cada edificação possuirá uma malha de aterramento em torno de seu perímetro, 
afastada a cerca de 1m dos elementos estruturais. Esta malha será composta de 
cabos de cobre nu e poços de aterramento com hastes copperweld cravadas.  

 

3 NORMAS APLICÁVEIS: 

Toda e qualquer norma abaixo referida é aplicável e deve ser obedecida na execução 
das instalações objeto do presente termo. Deverão ser também observadas 
informações constantes neste Memorial e demais documentos que compõe o projeto. 
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Quaisquer divergências entre as normas abaixo especificadas e/ou demais 
documentos, além de casos omissos ou sem cobertura de norma, deverão ser 
comunicados imediatamente à CONTRATANTE. 

 

 NBR 5419-1 - Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas - Parte 
1: Princípios gerais; 

 NBR 5419-2 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 2: 
Gerenciamento de risco; 

 NBR 5419-3 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 3: Danos físicos 
a estruturas e perigos à vida; 

 NBR 5419-4 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 4: Sistemas 
elétricos e eletrônicos internos na estrutura; 

 NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 NBR 7117 - Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo; 

 NBR 15749 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na 
superfície do solo em sistemas de aterramento. 

 

 

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 
4.1. Eletrodutos: 

Em PVC rígido, rosqueados preto. Curvas pré-fabricadas, do mesmo material 
dos eletrodutos, com ângulos de 90 ou 45 graus. Serão utilizados quando uma 
cordoalha do SPDA estiver aparente e houver possibilidade de contato humano 
ou com equipamentos. Ref.: TERMOTÉCNICA, MONTAL, INTELLI ou similar 

 
4.2. Cabos e Cordoalhas: 

Cordoalha de cobre nu de alta pureza, têmpera dura, seção conforme projeto. 
Serão utilizados nas interligações entre subsistemas. Ref.: PIRELLI, SIEMENS, 
ALCOA ou similar. 
 
Tela em inox – largura 250mm espessura 1,5mm 
 

4.3. Emendas de condutores: 

As emendas em condutores de cobre, tais como cordoalhas da malha de 
aterramento, serão executadas através de solda exotérmica.  

Ref.: CADWELD, TERMOTECNICA, MONTAL ou similar 
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Terminal de pressão em latão para cabos cruzados 35mm². Ref.: 
TERMOTÉCNICA, MONTAL, INTELLI ou similar.  

 

Conector de pressão simples em latão para 2 cabos 35mm². Ref.: 
TERMOTÉCNICA, MONTAL, INTELLI ou similar.  

 

Conector de medição em latão com 4 parafusos para cabos de cobre 35 a 
70mm². Ref.: TERMOTÉCNICA, MONTAL, INTELLI ou similar.  

 

4.4. Fixações e conexões: 

Fixador universal em latão estanhado para cabos de 35 a 70 mm². Ref.: 
TERMOTÉCNICA, MONTAL, INTELLI ou similar.  

 

Suporte guia isolador simples (h=20cm) com chapa para aparafusar Ø5/16”. 
Ref.: TERMOTÉCNICA, MONTAL, INTELLI ou similar.  

 

Suporte fixador colável com diâmetro 60mm com parafuso inox Ø1/4” e porca. 
Ref.: TERMOTÉCNICA, MONTAL, INTELLI ou similar.  

 

4.5. Eletrodos Verticais: 

Haste de aço cobreado tipo COPPERWELD de 3,00m X Ø3/4”. Ref.: 
TERMOTÉCNICA, MONTAL, INTELLI ou similar.  

 
4.6. Poços de aterramento: 

Terão uma haste de aterramento cravada no centro. Terão formato circular, 
com diâmetro útil de 30cm, com tampas em ferro fundido com a inscrição 
“ATERRAMENTO”, devendo as mesmas apresentar compatibilidade com os 
esforços atuantes nos locais onde serão instaladas. O fundo será drenante 
executado com brita n°2. Serão utilizados no caso de existência de malhas de 
aterramento ao nível do solo. Ref.: TERMOTÉCNICA, MONTAL, INTELLI ou 
similar.  
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5 MÉTODOS E CRITÉRIOS EXECUTIVOS EM GERAL: 

 
5.1. Métodos executivos 

No sentido de criar um sistema equipotencial, conforme estabelece a NBR5410, 
deverão ser conectados ao SPDA, através das caixas de equipotencialização, todos 
os sistemas elétricos e eletrônicos do prédio, tais como: Energia, Detecção, Dados, 
Telefonia, etc. 

Os serviços deverão ser executados por mão de obra especializada com experiência 
comprovada em instalações com complexidade semelhante, sendo todos os serviços 
executados em função de um cronograma que leve em consideração o andamento 
das obras civis, instalações elétricas e mecânicas, devendo ser observadas as 
seguintes disposições básicas: 

A montagem de todo o sistema deve ser acompanhada e gerenciada por Engenheiro 
devidamente habilitado e comprovadamente especializado. 

As ferramentas empregadas deverão ser adequadas a cada tipo de trabalho, não 
sendo aceitas soluções provisórias ou precariamente executadas. 

Os diversos subsistemas de aterramento devem ser interligados em um único 
conjunto de eletrodos enterrados (verticais e horizontais), incluindo: 
 

 Rede de energia – malha das subestações, barras de neutro e, barras de 
terra dos quadros gerais de baixa tensão, centro da estrela de 
transformadores; 

 Aterramentos de elementos captores de descargas atmosféricas - 
estruturas metálicas, cabos captores e mastros para-raios; 

 Ferragens estruturais do prédio; 
 Massas metálicas em geral (carcaças de painéis e equipamentos) e 

referência de terra de equipamentos eletrônicos (microcomputadores, 
controladores digitais, centrais telefônicas, etc.). 
 

Todos os eletrodos verticais (hastes cobreadas) deverão ser cravados por golpes de 
marreta, sem, no entanto, sem causar deformidade nos mesmos.  

O comprimento mínimo de um eletrodo vertical a ser cravado no solo, deverá ser de 
2,5m. 

Todas as conexões dos condutores do SPDA e aterramento, deverão ocorrer por 
meio de conectores mecânicos ou soldas exotérmicas. 

A resistência de terra não deverá ser superior a 10Ω em qualquer ponto do sistema, 
devendo ser efetuado tratamento de solo, no sentido de melhorar sua condutividade, 
em locais onde a resistência não for alcançada. 

http://www.consultprojetos.com.br/


 
 

 
SESC POCONÉ – MT  

PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO DA ESCOLA 

MEMORIAL DESCRITIVO              

 
 

 

 Av. Almirante Silvio Figueiredo, 455 - Freguesia - JPA - Rio de Janeiro-RJ - Tel: (21) 3497-1784 (21) 988620091 
consult.projetos@terra.com.br      www.consultprojetos.com.br 

  Página 9 de 14 
 

 

5.2. Considerações Gerais 

Os serviços deverão ser executados por mão de obra com experiência em obras de 
drenagem, sendo todos os serviços executados em função de um cronograma que leve 
em consideração as características locais, devendo ser observadas as seguintes 
disposições básicas: 

 
a) O canteiro de obras será definido por ocasião do período de mobilização em 

comum acordo com a equipe técnica da CONTRATANTE, devendo a 
CONTRATADA ficar encarregada pela guarda de todos os materiais e 
equipamentos a serem utilizados na obra até a entrega dos serviços, conforme 
cronograma executivo; 

b) Toda a equipe deverá trabalhar adequadamente uniformizada, identificada, com 
todos os EPI’s necessários e ter comportamento adequado e respeitoso no 
ambiente de trabalho;  

c) A CONTRATADA deverá elaborar um planejamento executivo de todos os 
serviços e logística, antes de iniciar a obra, informando claramente através de 
cronograma físico / financeiro e “plano de ataque”, como pretende executar os 
serviços sem afetar as atividades da CONTRATANTE. 

d) A montagem, testes e ensaios, deverão ser acompanhados e gerenciados por 
engenheiro capacitado com experiência, devendo ser emitidos laudos técnicos 
com os resultados obtidos; 

e) Todos os componentes devem ser limpos, analisados e testados, antes de serem 
montados, de forma a verificar-se a existência de imperfeições técnicas que 
possam comprometer o funcionamento, tais como: desconformidades normativas, 
defeitos de fabricação, material fora de linha, etc. 

f) As ferramentas e equipamentos empregados na execução da obra, deverão ser 
adequadas a cada tipo de trabalho, não sendo aceitas soluções provisórias ou 
precariamente executadas; 

g) Todos os serviços diretos, indiretos e correlatos, incluindo todos os materiais e 
mão de obra, necessários a plena execução da obra, deverão estar inclusos no 
escopo de fornecimento da CONTRATADA, mesmo quando não constantes em 
projeto ou especificados no presente memorial. 

 

5.3. Comissionamento: 

 
Em até 15 (quinze) dias corridos, antes da data prevista para o comissionamento, a 
CONTRATADA deverá enviar, para análise e aprovação da CONTRATANTE, o Pedido 
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de Comissionamento, contendo o roteiro e o cronograma das atividades com, no mínimo 
os seguintes itens: 

 Verificação do escopo do fornecimento; 
 Verificação da conformidade dos materiais com as especificações de projeto; 
 Comprovação da qualidade dos materiais fornecidos e instalados, devendo tal 

comprovação ocorrer através da apresentação de certificações junto ao 
INMETRO ou órgãos detentores de tal responsabilidade, como também, ensaios 
laboratoriais, testes de campo, medições, etc.; 

 
O Comissionamento será constituído da verificação detalhada dos itens abaixo, 
seguindo o Manual de Comissionamento aprovado pela CONTRATANTE: 

 Se todo o escopo contratado foi fornecido; 
 Se o sistema instalado possui as características especificadas em Projeto; 
 Se todos os serviços foram prestados com a qualidade esperada; 
 Se toda documentação “AS BUILT” foi entregue; 

 
Todos os ensaios, testes e verificações no campo, integrantes do Comissionamento a 
serem executados pela CONTRATADA, terão acompanhamento da FISCALIZAÇÃO. 
Portanto, a CONTRATADA deverá providenciar um ou mais especialistas com 
conhecimento do sistema, equipamentos e componentes e todos os demais itens para 
supervisionar todas as tarefas que serão executadas para um perfeito funcionamento 
do sistema. 

A CONTRATADA deverá considerar o fornecimento e utilização, sob sua supervisão e 
ônus, de todos os instrumentos e demais dispositivos necessários, durante a execução 
de testes e/ou ensaios. 

Caso existam diferenças / restrições / pendências, os sistemas, equipamentos, 
componentes e acessórios, deverão ser prontamente reparados ou substituídos pela 
CONTRATADA, sem ônus à CONTRATANTE, incluindo-se os custos de reparo, 
embalagens, transportes, seguros, serviços, novos ensaios, etc. 

O prazo para a reparação e solução das pendências e restrições será determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, não devendo exceder 15 (quinze) dias. 

A FISCALIZAÇÃO somente aceitará a obra, após a execução de todos os testes dos 
itens conforme descrito acima e da entrega da Documentação Técnica completa. A 
partir desta data, iniciará a contagem do período de garantia. 

 
5.4. Serviços complementares 

 
Ao término dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer o projeto “Conforme 
Executado” (As Built), completo, efetuando o registro das modificações efetuadas em 
relação ao projeto executivo, apresentando a documentação “AS BUILT” antes do início 
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do comissionamento, entregando-os à FISCALIZAÇÃO, sob pena de, caso assim não 
seja feito, ser sustado o pagamento da parcela final de aceitação. 

 
5.5. Garantias 

 
Garantia dada pela CONTRATADA nos seguintes termos: 

Todos os materiais, equipamentos, serviços em geral e tudo mais que compor a obra, 
terão garantia mínima de 60 (sessenta meses), contados a partir da data de aceitação 
da obra pela FISCALIZAÇÃO. 

A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação, montagem, 
desempenho ou falha em operação normal, inclusive por erro ou omissão por parte da 
CONTRATADA, devendo o produto ser substituído sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE. 

A garantia será sempre independente de todo e qualquer resultado decorrente dos 
ensaios realizados, isto é, quaisquer que tenham sido esses resultados, a 
CONTRATADA responderá por todas as garantias. 

A aceitação pela CONTRATANTE de qualquer material ou serviço, não exime a 
CONTRATADA de sua plena responsabilidade de todas as garantias estabelecidas. 

A garantia deverá ser renovada e entrar em vigor a partir da data de reentrada em 
operação, para as peças, acessórios no caso de haver reparo ou substituição destes. 
Para o restante do equipamento continua o prazo original estipulado. 

Durante a vigência da garantia, todos os custos referentes a reparos ou substituições 
de quaisquer acessórios, peças ou mesmo equipamento em sua totalidade, inclusive 
aqueles relativos a qualquer tipo de transporte ou parte dele, serão de responsabilidade 
da CONTRATADA. 

Durante o período de garantia, ocorrendo algum defeito ou falha em qualquer um dos 
produtos fornecidos e após os devidos reparos pela CONTRATADA, a CONTRATANTE 
poderá solicitar novos testes, sem quaisquer ônus adicionais. 

Todos os componentes fornecidos, deverão possuir alto grau de confiabilidade e serem 
isentos de qualquer problema de desempenho. 

Todos os equipamentos, acessórios e demais componentes deverão ser fornecidos e 
instalados de acordo com todas as exigências deste Memorial, além das condições 
apresentadas na proposta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá assegurar o fornecimento de equipamentos, acessórios e 
demais componentes inteiramente novos, não sendo aceito em hipótese alguma, 
material usado, remanufaturado ou de segunda mão. 
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Durante o funcionamento contínuo, os produtos fornecidos não deverão apresentar 
deformações permanentes, resultantes de fenômenos físicos ou químicos decorrentes 
de uso de material inadequado, devendo a CONTRATADA proceder dentro das 
garantias. 

 
5.6. Qualidade 

 
A CONTRATADA deverá garantir que a mão de obra empregada seja de alto nível, 
conduzindo a um ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e 
métodos de execução compatíveis com as melhores práticas modernas aplicáveis a 
cada caso. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, a 
sua própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades 
do funcionamento, durante o período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, 
apresentados pelos materiais e instalações fornecidas, dentro do prazo de garantia, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá providenciar um seguro global da instalação cobrindo, 
acidentes de trabalho, incêndio, roubo e tudo o mais que deva ser coberto durante a 
totalidade do período da instalação. 

 
5.7. Relações entre CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO 

 
A CONTRATADA deve fornecer, a qualquer momento, todas as informações de 
interesse, para execução das obras, que a FISCALIZAÇÃO julgue necessário conhecer 
ou analisar. 

Em todas as ocasiões em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu 
representante, deve apresentar-se às convocações da FISCALIZAÇÃO, em seus 
escritórios ou no canteiro de obras. 

Cabe à FISCALIZAÇÃO, no ato da convocação, especificar os assuntos que serão 
tratados, cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não atendimento da 
convocação. 

A FISCALIZAÇÃO tem, a qualquer momento, livre acesso à obra e a todos os locais 
onde o trabalho estiver em andamento. 

A programação da execução dos serviços deverá obedecer às orientações da 
FISCALIZAÇÃO e em hipótese alguma poderá prejudicar as atividades operacionais da 
CONTRATANTE. 
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5.8. Preservação da propriedade 

 
A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução da obra para evitar prejuízos, 
danos, perdas em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras 
de qualquer natureza. 

A CONTRATADA será responsável por qualquer prejuízo, danos ou perdas a essa 
propriedade que resulte de suas operações. 

A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade 
que for prejudicada ou julgada danificada ou perdida de maneira a readquirir suas 
condições anteriores. 

A CONTRATADA executará os reparos de quaisquer elementos danificados conforme 
determinações da FISCALIZAÇÃO. Caso estas providências não sejam efetuadas pela 
CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO poderá, por sua livre escolha, fazer com que a 
reparação, substituição, restauração ou conserto sejam executados por terceiros. O 
custo relativo a estas providências deverá ser deduzido da dívida existente para com a 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá tomar o devido cuidado em localizar qualquer construção, 
obras ou benfeitorias que possam ser afetadas por suas operações e será responsável 
pelos danos a essas construções, obras ou benfeitorias. 

 
5.9. Materiais e serviços 

 
Serão aceitos somente os materiais especificados neste Memorial ou equivalentes, 
devendo a CONTRATADA, neste caso, comprovar a qualidade dos materiais 
equivalentes por meio de amostras, certificados ou testes, conforme a CONTRATANTE 
entender necessário. 

Qualquer material rejeitado pela FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente removido 
da obra, sendo substituído por outro, aceito pela FISCALIZAÇÃO, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

Os materiais empregados e a técnica de execução deverão obedecer às normas da 
ABNT e as recomendações dos fabricantes. Na falta de normalização nacional, serão 
adotadas normas técnicas de origem estrangeira, no entanto estas deverão ser 
submetidas à FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de rejeitar qualquer equipamento ou material que 
a seu exclusivo critério não deva ser instalado ou empregado. 

Todo o material fornecido deve ser de primeira qualidade e novo. 
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A mão de obra empregada deverá possuir nível técnico compatível com a complexidade 
dos serviços a serem executados, devendo os acabamentos, tolerância e ajustes serem 
fielmente respeitados. 

A aceitação pela FISCALIZAÇÃO de qualquer material ou serviço não exime a 
CONTRATADA da total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade 
porventura existente, respeitando-se os prazos de garantia. 

 
6 TESTES E ENSAIOS: 

 
Todos os testes e/ou ensaios, deverão ser agendados antecipadamente pela 
CONTRATANTE, sem prejuízo ao cronograma da obra, não sendo aceitas justificativas 
para a não realização dos mesmos, de forma total ou parcial. 

Todos os testes e/ou ensaios deverão ser registrados em formulários padronizados 
fornecidos pela CONTRATANTE, os quais deverão conter basicamente os seguintes 
itens: logo da empresa, identificação do teste, norma aplicável, data, hora, parecer 
técnico, nome e CREA do responsável técnico, campos para assinaturas de todos os 
envolvidos, campo para notificação da FISCALIZAÇÃO, descrição das “não 
conformidades” encontradas e providências a serem tomadas. 

Todos os testes deverão atender as recomendações do fabricante, normas aplicáveis e 
a este Memorial.  

O sistema não será considerado apto para funcionamento sem a realização dos testes 
e/ou ensaios de campo acima descritos.  

A Norma NBR-5419 recomenda que sejam realizadas inspeções durante a execução 
do SPDA e Aterramento, para verificar a correta instalação dos eletrodos de 
aterramento.  

Ensaios de continuidade elétrica deverão comprovar que os elementos pertencentes 
aos sistemas de SPDA e Aterramento, escoarão perfeitamente as descargas 
atmosféricas e correntes parasitas, para o solo.  

Em nenhum ponto deverá ser registrada resistência superior a 1Ω.  

Inspeção Visual verificando a geometria da rede (antes do reaterro das valas); 

Testes de continuidade elétrica da malha de aterramento; 

Testes de continuidade do SPDA; 

Ensaios de resistência de terra - Caso as medições apontem pontos com resistência 
superior ao previsto na NBR 5419, deverão ser executados tratamentos do solo, nos 
referidos pontos, para melhoria da condutividade. 

Verificação do aterramento das barras de neutro e terra de cada quadro. 
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