
 

 

 
 

Lauro de Freitas ( Ba ), 02 de Setembro de 2021. 
À 

 

BASF S.A. 

Rua Benzeno n.ᵒ 765 
Polo Petroquímico de Camaçari 
Camaçari - Bahia - Brazil 
CEP.: 42.810-000 

 

At.: Sr. Edmar Pedreira dos Santos 
Ref.: Recapacitação Térmica do Revestimento Refratário da Caldeira HRB 

 

Prezado (s) Senhor (es): 
 
Conforme solicitação, estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-1056-J/21 (Rev. A), 
para prestação de serviços, de acordo com o seguinte: 

 
1. OBJETIVO 

 
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços recapacitação Térmica do 
revestimento refratário na Caldeira HRB, com o fornecimento dos materiais de aplicação 
necessários para realização das atividades, exceto os 02 (dois) bocais (material já se encontra 
na Basf), conforme PUNCH-LIST DE INSPEÇÃO DA RISOTERM (em anexo) baseado no 
Caderno Técnico_Inspeção_10ABR2021_Basf_Relatorio Final e descritivo á seguir: 

 
2. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM 

 
2.1 - 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; 

 
2.2 - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência 
social referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos; 

 
2.3 - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de 
segurança vigentes nas dependências da BASF; 



 

 

 
 

2.4 - Retirar das dependências da BASF qualquer dos seus funcionários cuja 
permanência seja considerada indesejada; 

 
2.5 - Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e ferramentas necessárias 
à execução dos serviços; 

 
2.6 - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus 
locais de trabalho; 

 
2.7 - Apresentação de Certificados de NR-33 e NR-35 para todos os colaboradores 
envolvidos nos serviços para execução de serviços em espaço confinado e trabalho em 
altura, respectivamente; 

 
2.8 - Responsabilizar-se pelo transporte, EPI’s e exames dos nossos colaboradores; 
 
2.9 - Fornecer os materiais refratários conforme Punch-List de Inspeção da Risoterm    

,,,(em anexo), exceto dos 02 bocais (material já se encontra na Basf); 
 

2.10- Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os 
serviços supracitados; 

 
2.11 - Emitir R.D.O (Relatório Diário de Obra ) constando os principais fatos relevantes, 
tais como: alteração de escopo, paralisações ou outros problemas ocorridos no 
serviços. 

 
3. OBRIGAÇÕES DA BASF 

 
3.1- Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para 

início e execução dos trabalhos; 

3.2- Fornecer os materiais refratários necessários à execução dos serviços nos 02  

.............bocais (material já se encontra na Basf); 

 3.2- Fornecer energia elétrica 440v / 220v / 60hz, nos locais dos serviços; 
3.3- Responsabilizar-se pela alimentação dos nossos colaboradores; 

3.4- Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM; 

3.5 -   Fornecimento de vestiário para os nossos colaboradores; 



 

 

 
 

3.6 - Transporte horizontal e vertical para elevação de cargas, quando necessário; 
 

3.7 - Fornecimento de iluminação interna e externa aos locais de execução dos serviços; 
 

3.8 - Se responsabilizar pelo destino dos resíduos gerados pela execução dos serviços. 

 
4. FORMA DE PAGAMENTO 

 
O valor global, 20 (vinte) dias após a apresentação da nota fiscal. 

 
5. PREÇO 

 
O preço desta proposta comercial para recapacitação Térmica do revestimento refratário 

da Caldeira HRB, será de R$ 198.011,72 (cento e noventa e oito mil, onze reais e setenta 

e dois centavos). 

O fornecimento de todos os materiais de aplicação necessários para realização das 
atividades, exceto dos 02 (dois) bocais (material já se encontra na Basf), conforme PUNCH-

LIST DE INSPEÇÃO DA RISOTERM (em anexo) baseado no Caderno 
Técnico_Inspeção_10ABR2021_Basf_Relatorio Final será de R$ 89.026,41 (oitenta e nove 
mil, vinte e seis reais e quarenta e um centavos). 

 

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

Eng.º Paulo Mesquita 
Diretor 


