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PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Lauro de Freitas (BA), 20 de Julho de 2021 

 

 

À 

OXITENO S.A Indústria e Comércio OXSA 

Rua Benzeno, n° 1065 - Polo Petroquímico de Camaçari 
CEP.: 42810-020 
Camaçari - BA  

 

At.: Sra. Hilda Gabriela 

Ref.: Serviço de Projeto base de isolamento acústico para Casinha do Operador de éteres e aminas. 

 

Prezado (s) Senhor(es): 

 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1053-LM-2021–

Rev.00 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte:  

 

 

1. OBJETIVO 

 

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

execução do projeto base de isolamento acústico, desenvolvido em parceria com a empresa Audium, 

para Casinha do Operador de éteres e aminas localizado na Oxiteno de Camaçari-Ba. 

 

 

2. ESCOPO 

2.1 Elaboração de Anteprojeto: 

• Cálculo de isolamento das estruturas isolantes: estudo da composição de paredes, pisos, coberturas, 

forros e esquadrias para que haja redução da transmissão de ruído entre os ambientes emissor e 

receptor, assim como o meio externo; 

• Representação gráfica das soluções sugeridas (desenhos técnicos). 

2.2 Elaboração de Projeto Básico: 

• Desenvolvimento ou revisão das soluções sugeridas durante a fase de Anteprojeto; 

• Especificação de materiais; 
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• Representação gráfica (desenhos técnicos) com indicação de materiais: Planta Baixa, Planta de 

Forro, Cortes e/ou Vistas.Oproduto resultante deste (a) contrato (proposta) de projeto (consultoria) 

que corresponda à desenhos técnicos ou material teórico-textual será entregue no formato DWG e as 

plantas de detalhe em PDF ou similar ou em cópia física impressa. 

 

Para entrega de arquivos editáveis de desenho (em formato DWG ou similar) ou de documentação teórica (em 

formato DOC, XLS ou similar), o contratante deverá assumir a responsabilidade legal que se refere à cópia, 

adaptação, tradução para outro idioma, ou inserção, total ou parcial, desses arquivos em outra documentação que 

faça parte ou não do projeto em questão, conforme previsto na Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 

2.3 Revisão de Projeto  

Oferta-se como parte integrante deste(a) contrato(proposta) de projeto(consultoria) a possibilidade de 

uma revisão que atenda às seguintes condições: 

• Alterações de diagramação dos materiais especificados desde que permaneçam inalterados os 

cálculos e especificações dos materiais da emissão inicial resultante do serviço contratado, não 

decorrentes de alterações à base arquitetônica; 

• Adequação à nova base arquitetônica, desde que permaneçam inalterados os cálculos e 

especificações dos materiais da emissão inicial resultante do serviço contratado; 

• A revisão terá que ser solicitada no prazo de até 30 dias a contar da entrega do projeto.  

Caso a revisão não contemple as condições acima explicitadas, analisar-se-á a possibilidade de 

elaborar proposta de serviço complementar para realizar a revisão demandada. O custo adicional será 

devidamente calculado a partir da complexidade de realização das modificações ou adequações 

necessárias aos cálculos e detalhamentos do projeto acústico 

 

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, inclusive pagamento de 

periculosidade; 

3.3 - Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes; 
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4. PREÇO 

 

O nosso preço para os serviços de aplicação de isolamento térmico no costado dos aquecedores, com 

fornecimento de materiais é de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).  

 

 

5. PRAZO 

 

O serviço descrito acima será prestado em até45(quarenta e cinco) dias. 

 

6. VALIDADE DA PROPOSTA 

 

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da mesma. 

 

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

necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Larissa Mesquita  
Coordenação 
  


