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Lauro de Freitas (Ba), 15 de dezembro de 2021. 

 

À 
 

BELGO BEKAERT ARAMES LTDA 
Avenida Sudene, n.° 180 
Feira de Santana (Ba) 
CEP: 44.010‐025 

 
Att.: Sr. Izalberto Souza Santos 

 

Ref.: Recapacitação térmica do revestimento refratário do Forno de Chumbo da Galva II. 
 

Prezado (s) Senhor (es): 
 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando‐lhe nossa Proposta Comercial n.° PC‐1062‐J/21, 

para recapacitação térmica do revestimento refratário do Forno de Chumbo da Galva II, com o 

fornecimento totais         dos materiais de aplicação, de acordo com o seguinte: 

 
1. ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

 
Demolição, aplicação e fornecimento de todos os materiais de aplicação necessários para execução dos 

serviços, tais como: Concreto Refratário Denso Regular Classe B, Tijolos Refratários Paralelos (229 x 114 x 

76, com 50% Al203), Manta de Fibra Cerâmica (Densidade de 128 Kg/m³), Argamassa Úmida de Pega ao Ar 

(50% Al203), etc 

2. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM: 
 

2.1 Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada, inclusive supervisão, 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 
sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos, 
inclusive pagamento de periculosidade; 

 
2.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de 

segurança vigentes nas dependências da BELGO BEKAERT FSA; 
 

2.4 Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos, ferramentas e EPI’s 
necessários à execução dos serviços; 

 
2.5 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais 

de trabalho; 
 

2.6 Fornecimento de todos os materiais de aplicação listados no item 01. 
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necessários. 

Atenciosamente, 

Eng. Paulo Mesquita 
Diretor 

 
3. OBRIGAÇÕES DA BELGO BEKAERT: 

 

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

 

4. FORMA DE PAGAMENTO: 
 

O valor global em 45 dias (quarenta e cinco) dias corridos após a conclusão dos serviços; 
 

5. PREÇO: 
 

O valor desta proposta comercial será de R$ 29.017,23 para prestação dos serviços de 

recapacitação térmica do revestimento refratário do Forno de Chumbo da Galva II. 

Para o fornecimento dos materiais de aplicação será de R$ 15,50/Kg. 
 

6. VALIDADE DA PROPOSTA: 
 

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

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


