
 
 

                                                                                       

           

 

 

 

 

Página 1 de 5 
Loteamento Jardim Belo Horizonte, Lote 20, Quadra 07, s/nº - Portão 
CEP.: 42.700-000 ● Lauro de Freitas (Ba) ● Telefax: + 55 71 3379-6644 

Lauro de Freitas (BA), 18 de Outubro de 2021 
À 
PARANAPANEMA S/A 
Via do Cobre, n.° 3.700 
Dias D’Ávila - Bahia - Brasil 
CEP: 13.412-901. 

 
At.: Sr. Marcones Figueiredo  
Ref.:  Forno de Refino I e II 
 
Prezado (s) Senhor (es): 
 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1059-L/21 para 

prestação dos serviços, de acordo com o seguinte: 

1. OBJETIVO 

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

manutenção programada nos fornos de Refino (FO-542/01 e FO-542/02).  

 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

2.1- Forno de Refino 1 - Demolição e montagem parcial do revestimento refratário: 

• Demolição e montagem de 70% das cabeceiras do refino (≈ 39t); 

• Realizar demolição e montagem de 50% do cilindro (≈87t); 

• Demolição e montagem de 100% da boca de carga (≈7t); 

Incinerador: Demolição e montagem da parte superior e toda a frente da entrada do duto 
(≈20t). 

2.2- Forno de Refino 2 - Demolição e montagem completa do revestimento refratário do 
Forno de Refino 

• Demolição e montagem de 100% das cabeceiras (≈ 55t); 

• Demolição e montagem de 100% do cilindro (≈ 173t); 

• Demolição e montagem de 100% da boca de carga (≈ 7t); 

Incinerador: Demolição e montagem da parte superior e toda a frente da entrada do duto 
(≈20t); 

2.3- Separação dos resíduos (catação do cobre no refratário demolido). 
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3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM 

3.1- Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 
e 35 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. Garantir o 
atendimento dos acordos sindicais estabelecidos na Convenção coletiva da categoria; 

 

3.3- Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja 
permanência seja considerada indesejada; 

 

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

3.5- Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s e EPC´s necessários à 
execução dos serviços; 
 

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

3.7- Instalações de canteiros de obras, almoxarifado e vestiário; 
 

3.8- Responsabilizar-se pelo transporte dos nossos colaboradores; 
 

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

3.10- Plano de abastecimento para garantir o andamento da obra dentro do prazo acordado; 
 

3.11- Garantir a mobilização de recursos suficientes para execução das atividades no prazo 
contratado e qualidade conforme descrito no projeto;  
 

3.12- Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e 
com suas devidas manutenções; 
 
Fornecimento dos equipamentos (máquina de corte, macaqueamento, misturador de 
concreto, marteletes, ponteiras, disco de corte etc.) necessários para realização dos 
serviços de Refratário;  
 

3.13- Executar os serviços de demolição do revestimento refratário com marteletes 
pneumáticos (com potência similar ou superior ao T-21 e T-41;  
 

3.14- Fornecimento de equipamento de demolição remota;  
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3.15- Fornecimento de observador de segurança e técnico de segurança em todos os turnos 
de trabalho;  

 
 

3.16- Responsabiliza-se por toda separação e descarte do material refratário removido do 
forno;  
 

3.17- Elaboração do cronograma, onde juntamente com a equipe da Paranapanema revisar 
as interferências com as atividades do escopo; 
 

3.18- Fornecimento de documentação técnica, Relatório Diário de Obra (RDO), Plano de 
Trabalho, relatórios de não conformidade e outros. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA  

 

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

4.2- Fornecer energia elétrica 220v / 440v, nos locais dos serviços e apoio de eletricista; 
 

4.3- Fornecimento de Resfriamento, Aquecimento e Conforto Térmico para minimizar as 
elevadas temperaturas no ambiente de trabalho;  
 

4.4- Disponibilizar acesso à sua instalação (após liberação das áreas de segurança e 
contrato); 

 

4.5- Fornecimento de pontos de água; 
 

4.6- Acesso a sanitário e refeitório e fornecimento água para consumo; 
 

4.7- Apoio de ponte para transporte de materiais;  
 

4.8- Fornecimento de compressor de ar para os serviços de refratário; 
 

4.9- Área para dispor resíduos e fornecimento de caçambas;  
 

4.10- Fornecimento dos materiais de aplicação na cota zero dos Refinos; 
 

4.11- Serviço de resgatista e toda a estrutura para liberação da documentação de 
PTs e de permissão de acesso ao espaço confinado (PEEC’s); 

 

4.12- EPIs e EPEs especiais (Respirador facial panorâmica (full face), Roupa antiácida, 
Diphoterine spray e lava olhos), serão fornecidos pela PMA em regime de empréstimo; 

 

4.13- Fornecimento de guindaste, equipamento de elevação de carga, empilhadeira, 
exclusivo para as atividades do refratário; 
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4.14- Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de 
serviço; 

 

4.15- Responsabiliza-se por toda atividade de caldeiraria necessária; 
 

4.16- Fornecimento de máquina de demolição de grande porte, que possui lanças de longo 
alcance, o que permite o acesso somente pela parte externa. 

5. HORÁRIO DE TRABALHO 

 

Os serviços de manutenção programada nos fornos de refino I e II, serão realizados de 

domingo a domingo, em jornada de horário em dois turnos estendido (7:30 às 18:30 e 18:30 às 

05:30). 

6. PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS 

O Projeto está previsto para ser realizado no período de 08/03/2022 a 12/04/2022. 
 

Prazo de realização: 
 

• Refino I será de 22 dias ininterruptos; 

• Refino II será de 35 dias ininterruptos  
 

Refino II: terá atividade de interface com substituição do eixo-pinhão que afetará diretamente 
a atividade de montagem refratária, pela necessidade de 7 dias corridos sem poder 
movimentar o forno. 
 

7. PREÇOS 

Nosso preço total para execução dos serviços nos Refinos I e II será de R$ 3.070.899,71 (três 
milhões e setenta mil e oitocentos e noventa e nove reais). Ppara execução dos serviços no  
Refino I o valor será de R$ 1.300.131,13 (um milhão e trezentos mil e cento e trinta e um 
reais) e para o Refino II o valor será de R$ 1.770.768,58 (um milhão, setecentos e setenta mil 
e setecentos e sessenta e oito reais). 
. 
OBS 1: Na composição dos preços do Fornos de Refino estão inclusos os custos com 
pagamento da PPR e Premio de Parada que estão previstos na Convenção Coletiva da base 
sindical da Construção Civil.  
 
OBS 2: Estamos considerando o pagamento dos seguintes impostos: ISS (5%), PIS (0,65%), 
COFINS (3,00%), INSS(13%) e Provisão p/ IRPJ e CSLL (7,68%); 
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8. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

Estamos prevendo o pagamento em 45 dias após a emissão da NF. Na seguinte condição:  
 
Mobilização - 20% 
Avanço Serviço - 70%  
Desmobilização - 15%;  
Book - 10%  
 
 

9. GARANTIA 

A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições 

normais de funcionamento dos equipamentos por um período de 12 (doze) meses. Não 

respondendo, porém, por desgastes ou quedas de refratários, ou por razões não inerentes ao 

assentamento.  

10. VALIDADE DA PROPOSTA 

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta 
convite. 
 
Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados 
necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Eng. Paulo Mesquita 
        Diretor 


