
 

 

 
 
 

Lauro de Freitas (Ba), 14 de Janeiro de 2022. 
 

À 

OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - OXSA 
Rua Benzeno, n.˚ 1.065 
Polo Petroquímico de Camaçari 
Camaçari - Bahia - Brasil 
CEP: 42.810-000 

 
At.: Sr. Danilson Santos Pereira de Jesus 

Ref.: SDC 127886 / MD-027-22 - SERVIÇO DE REFRATÁRIO NA B-6360 
 

Prezado (s) Senhor (es): 
 

Conforme solicitação, estamos encaminhando-lhe nossa proposta nº PC-1064-J/22, para prestação de serviços, de 

acordo com o seguinte: 

1. OBJETIVO 
 

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de recondicionamento do revestimento refratário na 

Caldeira B-6360, com fornecimento total dos materiais de aplicação, conforme descritivo a seguir: 

 
2. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM 

2.1- Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, 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; 

2.3- Equipe altamente capacitada e com vasta experiência na instalação de revestimento refratário; 
 

2.4- Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas 

dependências da OXITENO; 

2.5-       Fornecimento de todos os materiais de aplicação (concretos refratários densos, ancoragens cerâmicas,  
              ancoragens inox, tijolos refratários, manta de fibra cerâmica, etc.) 



 

 

 
 

3. OBRIGAÇÕES DA OXITENO 
 

3.1- Fornecer energia elétrica 220v / 60hz, nos locais dos serviços; 

3.2 Fornecimento de Equipe de Resgate e Observador de Segurança. 

3.3 Transporte horizontal e vertical dos materiais de aplicação e equipamentos; 

3.4 Soldagem das ancoragens; 
 
 
4. PREÇO 

O valor para recondicionamento do revestimento refratário na Caldeira B-6360 será de R$ 43.011,83 

(quarenta e três mi, onze reais e oitenta e três centavos) com fornecimento total dos materiais de 

aplicação (Fornecimento de todos os materiais de aplicação (concretos refratários, concretos semi-

isolantes, tijolos refratários, ancoragens cerâmicas, ancoragens inox, etc.) 

 

5. FORMA DE PAGAMENTO 
 

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

 
A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados da data de apresentação. 

 
 

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

Atenciosamente, 

Eng.º Paulo Mesquita 
Diretor 


