
 

 
 
 

 
 

 

 

Página 1 de 2 
Rua Itaeté ● Pitangueiras 

Cep 42701-360 ● Lauro de Freitas (Ba) ● Tel: + 55 71 3379-6644 

Lauro de Freitas (BA), 21 de Junho de 2021. 

 

À   

 

BRISA TECIDOS TECNOLÓGICOS 

 

Rodovia Ba 526, Km 01 Estrada CIA/Aeroporto  

Simões Filho - Bahia - Brasil  

CEP.: 43.700-000 

 

Ref.: Recapacitação do revestimento refratário 

At: Sr. Wallace Freire 

 

Prezado Senhor: 

 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-1051-HC-

2021 REV.01 para prestação de serviços de acordo com o seguinte:  

 

1. OBJETIVO 

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil para 

fabricação de peça refratária para Caldeira localizada nas instalações da Brisa Tecidos 

Tecnológicos, em Simões Filho-BA, com fornecimento dos materiais de aplicação, conforme 

descrição abaixo:  

 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

Aplicação de concreto refratário por derramamento em forma previamente fabricada, 

conforme demanda do cliente.  

                                                   

3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM 

 

3.1- Fornecer toda mão-de-obra especializada, a fim de executar os serviços de modo 

completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos; 

3.2- Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência 

social referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;  

3.3- Fornecer dos materiais de aplicação; 
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3.4- Fornecer toda mão de obra especializada, a fim de executar os serviços de modo 

completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos; 

3.5- Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus 

locais de trabalho; 

3.6- Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços 

supracitados; 

3.7- Responsabilizar-se pelo transporte, alimentação, EPI´s e ferramentas dos nossos 

colaboradores; 

 

4. OBRIGAÇÕES DA BRISA 

 

4.1 Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início 

e execução dos trabalhos; 

4.2 Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM; 

4.3 Providenciar a forma em perfeitas condições para aplicação do revestimento 

refratário; 

4.4 Fornecimento de água potável, vestiários com armário e sanitários para os nossos 

funcionários; 

4.5 Fornecimento de energia elétrica 220 e 440V; 

4.6 Se responsabilizar pelo destino dos resíduos gerados pela execução dos serviços. 

 

5. HORÁRIO DE TRABALHO 

 

Os trabalhos serão executados em regime administrativo (07:30 às 17:18) 

 

6. PREÇO 

Nosso preço final para execução dos serviços, com desconto comercial de 3%, será de R$ 

14.356,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e seis reais). 

 

7. VALIDADE DA PROPOSTA 

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua 

apresentação. 

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam 

considerados necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Henrique Coutinho 

Analista de Engenharia 


