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Lauro de Freitas (BA), 13 de Setembro de 2021. 
 

A 
 

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 
Av. Atlântica, s/n.⁰, COPEC 
Caixa Postal 220 
CEP.: 42.816-901 
Camaçari | Bahia | Brasil 

 
Ref.: SC 43963350 - Serviços de isolamento térmico do steam package da vulcanização TT 

 

At: Sr. Anderson Alves | Plant Operations Dept. - Purchasing 
 

Prezado Senhor: 
 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC- 1057-J/21 
(Rev. A) para prestação de serviços de acordo com o seguinte: 

 

1. OBJETIVO 
 

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente 
aos Serviços de isolamento térmico do steam package da vulcanização TT (SC 43963350), nas 
instalações da Continental, conforme descritivo a seguir. 

 
2. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM 

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

e dentro dos padrões de qualidade exigidos; 
 

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, inclusive pagamento de 
periculosidade; 

 
2.3- Retirar das dependências da CONTINENTAL qualquer dos seus funcionários cuja 

permanência seja considerada indesejada; 
 

2.4- Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas 
dependências da CONTINENTAL; 

 
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- Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo 

com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as 
partes; 

 
2.8- Responsabilizar-se pelo transporte e EPI’s aos nossos colaboradores; 
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2.9- Executar  com rigor técnico em obediência aos desenhos e  especificações os serviços 

supracitados; 
 

2.10- 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 CONTINENTAL 
 

3.1-Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e 
execução dos trabalhos; 

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

3.3-Fornecimento de vestiário para os nossos colaboradores; 

3.4-Fornecer pontos de energia elétrica nas tensões 127v e 220v, nos locais dos serviços, 
assim como viabilizar eletricista, se necessário; 

 
3.5- Local para armazenamento da funilaria; 

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

 
3.7-Aprovar diariamente o RDO (Relatório Diário de Obra ) de ocorrências apresentado pela 

Risoterm. 
 

8. PREÇO 
 

O valor global de R$ 498.629,11 (quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e nove 

reais e onze centavos), para o serviço de instalação do isolamento térmico de 40 Prensas NRM 

localizadas na planta “TRUCK TIRE” (TT), sendo 60% referente à Mão de Obra e 40% referente 

aos Materiais de Aplicação; 

Entrega: CIF 

Impostos: 

DESCRIÇÃO  %  BASE DE CÁLCULO 

INSS 11,00%  Base Reduzida  

PIS 0,65%  Valor Total da Fatura  

COFINS 3,00%  Valor Total da Fatura  

CSLL 1,00%  Valor Total da Fatura  

IR 1,50%  Valor Total da Fatura  

ISS 5,00%  Base Reduzida  
 

9. GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 

Concederemos uma garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da conclusão dos serviços 

em cada conjunto. 
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necessários. 

Atenciosamente, 
 
Paulo Mesquita 
Diretor 

 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Os pagamentos serão feitos mediante levantamentos, em períodos mensais, das quantidades 

efetivamente executadas e reunidas em boletins de medição de serviços previamente 

elaborados, para pagamento em 30 (trinta) dias corridos após a apresentação de Nota Fiscal de 

Prestação de Serviços. 

 
 

11. 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 

 


