
 

 

 
 

 
Lauro de Freitas (Ba), 02 de fevereiro de 2022. 
 
 

Á 
 

COMPANHIA ENERGÉTICA CANDEIAS - CEC 

Via Canal Tráfego,  s/nº 

Bahia 
 

At.: Sr. Aristides Silva Santos Neto / Suprimentos 
 

Ref.: SC 56952 - Serviço de recomposição de Isolamento Térmico 
 

Prezado (a) Senhor (a): 
 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-1069-J/22, para 

prestação de serviços, de acordo com o seguinte: 

 
1. OBJETO: 

 
A presente proposta tem por objetivo a Prestação dos serviços de reconstituição do Isolamento 

Térmico de tubulações, em pontos específicos, determinados pela CEC, com o fornecimento 

total dos materiais de aplicação, conforme descritivo a seguir: 

 

 
2. MATERIAIS DE APLICAÇÃO: 

 
Esta Proposta Comercial foi orçada considerando-se os seguintes materiais de aplicação: 

 
 MATERIAL ISOLANTE: Manta/Isotubo de Lã de Rocha de Rocha ou Manta de Fibra 

Cerâmica; 
 

 CHAPAS DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES: Chapas em Alumínio Liso, 0,5 ou 0,8 mm. 



 

 

 
 

3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM: 
 

3.1 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; 

3.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social 

referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos; 

3.3  Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança 

vigentes nas dependências da CEC, em suas últimas revisões; 

3.4 Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços; 

3.5 Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores; 

3.6 Fornecimento dos materiais de isolamento térmico (fibroso, chapas de proteção contra 
intempéries e acessórios); 

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

trabalho; 

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

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

3.9 Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da CEC em sua 

última revisão; 

3.10 Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto 

desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços 

envolvidos. 

 
4. OBRIGAÇÕES DA CEC: 

 
4.1 Liberação das frentes de serviços; 

 

4.2 Serviços de caldeiraria, pintura industrial, fornecimento e soldagem dos pinos e "Barras 
Chatas" para sustentação do isolamento térmico e das chapas de proteção e montagem 
de Andaimes (se necessário); 



 

 

necessários. 

Eng. Paulo Mesquita 
 
Diretor 

 
 
 

5. PREÇO: 

 
 

 
6. FORMA DE PAGAMENTO: 

 
Conforme medições mensais. 

 
 

7. VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
 

A presente proposta é válida por 05 (cinco) dias contados a partir da data de sua apresentação. 

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

1
Instalação de Isolamento Térmico com 
Manta/Isotubos de Lã de Rocha ou Manta de 
Fibra Cerâmica e acabamento em  Alumínio liso.

m² 25 mm  R$  180,00  R$    275,50  R$  455,50 

2
Instalação de Isolamento Térmico com 
Manta/Isotubos de Lã de Rocha ou Manta de 
Fibra Cerâmica e acabamento em  Alumínio liso.

m² 50 mm  R$  201,00  R$    312,82  R$  513,82 

3 Instalação de chapas de proteção em alumínio 
liso.

m² -  R$  120,00  R$    162,69  R$  282,69 

SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

ITE
M

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE UNID.
ESPESSUR

A (mm)
MÃO DE 

OBRA (R$)

MATERIAL 
DE 

APLICAÇÃO 
(R$)

SUBTOTAL 
(R$)


