
Bom dia, 
 
Segue respostas ao questionamentos. 
 
 
Questionamento 1 : Proposta em anexo. 
 
Questionamento 2: Valor da proposta da Hidrogeron:  R$ 4.679.432,00 
 Valor previsto na planilha Codhab:  R$ 4.679.432,00 (item 
01.09.07.01)                   
 
 
Att, 
 
Agostinho Tosto Neto 
 
 





 

Proposta Comercial: P003064 Revisão: 07 Data: 11/07/2018 

 

Dados do Cliente 

 
CNPJ 08.262.227/0001-17 Nome CSANEO - ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - 

EPP 
Endereço SHCGN 704/705 Bloco "E" Entrada 52 

Sala 205 
Bairro   

Cidade BRASILIA Estado DF 
Contato 
Celular 

ANTONIO JOSE DE BRITO 
  

E-mail 
Fone 

ajdebrito@gmail.com 
61-30394545 
 
 

    

Dados do Vendedor 

 
Nome COMERCIAL HIDROGERON Telefone 43-31726565 E-mail vendas@hidrogeron.com 

 

Descritivo dos itens: 
 
 

Produto Quantidade 

PROJETOS DE ENGENHARIA OBRAS E SERVICOS           1.00 

EXECUCAO DE OBRAS COM INSTALACAO E MONTAGEM DE 
EQUIPAMENTOS 

          1.00 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS           1.00 

 

Total R$:   4.679.432,00 
 

Condições de Pagamento 

 

 

 

Condições Comerciais 

 

Validade da proposta:11/08/2018 

Prazo de entrega: 330 

Impostos: ICMS Incluso – IPI Isento 

Transporte: CIF 

Parcela Vencimento Valor 

1 07/08/2018   4.679.432,00 



 

Confirmação do Pedido 

 
01- No ato da confirmação do pedido a contratante (cliente) deverá apresentar os seguintes documentos: 

a. Cartão CNPJ. 

b. Contrato Social (LTDA) ou Estatuto (S/A). 

c. RG e CPF dos sócios (LTDA) ou do Responsável Legal indicado em assembleia (S/A). 

d. ATA da última assembleia geral onde indica o responsável Legal (S/A) 

A Dispensa na apresentação dos documentos ocorrera caso a ultima compra tenha sido realizada ha menos de12 

meses. 

02- Mão de obra e deslocamento (quando estiverem detalhados no pedido) serão faturados em nota fiscal de serviço.  

03- As cobranças serão emitidas separadamente conforme respectivas notas fiscais, mantendo-se os valores e 

condições negociadas na ação comercial. 

 

Informações Técnicas 

 
•Município/Localidade: Brasília - DF 

•Sistema: SBR + FILTRAÇÃO DE POLIMENTO 

ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

CSANEO – ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 

LODOS ATIVADOS COM AERAÇÃO PROLONGADA, PRÉ-DESNITRIFICAÇÃO + 

PRECIPITAÇÃO DE FÓSFORO 

CAPACIDADE: 90 m³/hora 

 

 

Estão inclusos 

 
Projetos civis, hidráulicos, elétricos e de automação do sistema; 

Projeto estrutural das bases impermeáveis de concreto; 

Memorial Descritivo e de cálculos; 

Tratamento preliminar totalmente automatizado; 

Projeto e execução das instalações elétricas e de automação do sistema, atenden-do as especificações e condições 

preceituadas pela CAESB; 

Quadro de automação e controle de motores; 

Fornecimento e montagem de todos os componentes da ETE e da ETL, como tan-ques, tubulações e conexões, 

equipamentos mecânicos e analisadores; 

Abrigos para equipamentos; 



Construção da estação elevatória de esgoto; 

Leitos de secagem;  

Execução das bases impermeáveis de concreto; 

Teste de funcionamento ** 

ART do projeto e da obra;  

Posta em marcha da planta; 

Garantia da eficiência; 

Assistência técnica permanente com plantão 24 horas via telefone; 

Manual de operação e manutenção; 

Frete; 

Início de operação e treinamento dos técnicos e operadores; 

1 viagem extra para reciclagem dos operadores. 

**Subtende-se como teste de funcionamento: o ensaio de estanqueidade, teste hidráulico dos conjuntos moto bom-

bas e aeradores, teste hidráulico e elétrico de funcionamento da elevatória, a agua para realização do teste de estan-

queidade é de responsabilidade do cliente. 

 

Não Estão Inclusos 

 
Escavações, terraplanagem, compactação e aterros; 

Produtos químicos; 

Casa de química e operações; 

Iluminação de pátio; 

Cercas, portões e demais proteções; 

Alimentação hidráulica; Chegada e saída de esgoto da ETE 

Acabamentos; 

Viagens extras. 

 

Observações Gerais 

 

Prazos 

. Entrega dos projetos: 30 dias após assinatura do contrato 

. Construção das bases: 90 dias após a aprovação dos projetos 

. Entrega dos equipamentos: 90 dias após a aprovação dos projetos 

. Instalação, montagem e startup: 120 dias após a entrega dos equipamentos na obra. 

 



OBS 1: Todos os equipamentos serão entregues no local da obra, sendo que o frete está incluso na proposta. 

OBS 2: Será elaborado um cronograma de etapas em comum acordo entre as empresas 

ATENÇÃO: 

 
É de responsabilidade do cliente: 

 Disponibilizar e adequar área suficiente para a instalação dos equipamentos (de acordo com o projeto quando 
houver). Esta área deve ter abrigo contra o sol e chuva e, deve ter ventilação natural ou forçada; 

 Disponibilizar, no dia da instalação, matérias primas (água, sal, energia elétrica), pois estes recursos são 
necessários para o início de operação e treinamento dos operadores; 

 Água para alimentação do gerador. A vazão deve ser duas vezes (2x) maior do que a vazão de entrada do gerador 
de cloro a ser implantado; 

 Energia elétrica para alimentação do gerador. A tensão (volts) disponível deve ser a mesma especificada no 
pedido de venda e projeto apresentado; 

 Providenciar aterramento de acordo com NBR 5410, para validação da garantia e segurança operacional; 

 Disponibilizar para treinamento, os funcionários que irão efetuar a operação dos equipamentos. O treinamento 
será ministrado ao término da instalação; 

 Construir a base de contenção para acomodar o (s) reservatório (s) de hipoclorito. O GRUPO HIDROGERON 
poderá fornecer o projeto, ou realizar a obra quando contratado; 

 O não cumprimento dos procedimentos acima, poderá acarretar em cobranças extras, caso haja a necessidade 
de uma permanência maior do que aquela que foi contratada ou novas visitas dos técnicos; 

 Quando houver necessidade de uma permanência maior, serão considerados e cobrados diárias técnicas. 
 

 
 

Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia 

 
 

Pelo presente instrumento, HIDROGERON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ 13.903.093/0001-06, sediada na Rua Tico Tico do Bico Amarelo nº 1000 Parque Industrial XII, Arapongas, Paraná, 
neste ato representada por sua sócia diretora Carolina Duarte Rossetto Ribeiro dos Santos, CPF nº 007.964.909-29, aqui denominada 
vendedora e: 
 

Código 993995764 Nome CSANEO - ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP 
Endereço SHCGN 704/705 Bloco "E" Entrada 52 Sala 

205 
Bairro   

Cidade BRASILIA Estado DF 
    

Neste ato denominada compradora, resolvem pactuar de comum acordo: 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia, definidos na proposta técnica e comercial obedecendo todas as 
NBR (s) pertinentes à área. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) indicar formalmente um gestor do projeto para que seja o responsável pelo relacionamento, decisões locais, fiscalização e 

acompanhamento das fases, medições e recebimento final dos serviços. 
b) Dispor de pessoal de seu quadro técnico para acompanhar os testes iniciais e receber treinamento sobre a operação do sistema; 
c) Dispor de recursos financeiros para remunerar a CONTRATADA nos valores e nos prazos definidos, não vinculados a repasses de 

recursos de outros órgãos ou instituições; 
d) realizar com pessoal próprio a operação e manutenção operacional conforme as determinações técnicas repassadas por escrito pela 

CONTRATADA; 
e) responsabilizar-se pelos pagamentos dos salários, honorários, tributos e encargos decorrentes da contratação de pessoal próprio 

responsáveis pela operação do sistema; 
f) disponibilizar ponto de energia elétrica com potência e tensão compatíveis; 
g) disponibilizar ponto de água com vazão e pressão compatíveis; 
h) executar as obras civis necessárias para a implantação dos equipamentos hidráulicos, mecânicos e elétricos; 
Parágrafo primeiro: Havendo necessidade de qualquer adequação civil, hidráulica, elétrica que não esteja no escopo dos serviços, a 

CONTRATANTE deverá providenciá-las seguindo projeto pré-estabelecido pela CONTRATADA; 



Parágrafo segundo: Emitir atestado de capacidade técnica em papel timbrado, sem rasuras, indicando data de início e conclusão, 
descrição do objeto contratado, nome do profissional e da empresa CONTRATADA, identificação da obra, endereço e com assinaturas 
reconhecidas por cartório. 

i) disponibilizar no canteiro de obras, segurança patrimonial para com materiais, ferramentas e matéria prima da CONTRATADA, 
responsabilizando-se em caso de roubos ou depredações. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADA 
a) realizar na sua totalidade a prestação de serviços de engenharia definidos no projeto e na proposta técnica comercial;  
b) apresentar relatório final da conclusão dos serviços; 
c) Emitir e Recolher a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica conforme lei Federal 6496/77; 
d) emitir nota fiscal de prestação de serviços por etapa ou fase dos serviços ou obra; 
e) manter-se registrada junto ao CREA, realizar todos os procedimentos exigidos por lei para o registro junto ao CREA do estado da 

contratação dos serviços; 
f) afastar e/ou substituir quaisquer dos seus empregados ou prestadores de serviço cuja conduta profissional, a critério exclusivo da 

CONTRATANTE seja considerada inadequada ao ambiente e ao bom andamento dos serviços; 
g) cumprir integralmente toda a legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, para fiscal, social, de higiene e segurança do trabalho, 

relacionada a execução deste contrato, obrigando-se a efetuar todos os recolhimentos legalmente exigidos;  
h) responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições que incidem ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços; 
i) alocar profissionais qualificados e devidamente treinados, para o desempenho da prestação de serviços, incluindo-se para o manuseio 

direto do material, devendo a contratada arcar integralmente com os danos diretos e indiretos causados por tais profissionais.  
j) fazer com que os seus profissionais obedeçam aos regulamentos, normas de segurança higiene do trabalho e disciplinares existentes 

nos estabelecimentos da CONTRATANTE. 
k)        manter registrado no CNPJ da CONTRATADA, sob regime CLT, todos os colaboradores envolvidos nos serviços, durante o período de 

execução dos mesmos. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 
O Presente contrato deverá cumprir com os prazos pré-estabelecidos no escopo do projeto, com início na data de sua assinatura, 

não podendo ser rescindido após o mesmo. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR 
Fica acordado o valor descrito no campo VALOR TOTAL deste pedido para realização dos serviços descriminados na proposta 

comercial e técnica. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
a) A HIDROGERON emitirá nota Fiscal de prestação de serviços referentes a cada etapa ou fase da proposta técnica comercial; 
b) O ISS (Imposto sobre Serviço) proveniente dos serviços prestados será por conta da CONTRATADA e será recolhido no município da 

sede da CONTRATADA; 
c) os pagamentos serão realizados via duplicata bancária, em caso de atraso no pagamento será cobrado: Multa de 3% mais juros de 6% 

ao mês. 
d) em caso de atraso no pagamento, a CONTRATADA poderá suspender os serviços até que a CONTRATANTE regularize a situação 

financeira; 
e) em qualquer hipótese é vedado à CONTRATADA o endosso ou cessão dos valores devidos pela CONTRATANTE para terceiros, sob 

pena de rescisão contratual, a critério da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de multa não compensatória de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do crédito objeto (s) da (s) operação (ões) ora proibida (s), responsabilizando-se a CONTRATADA pelas perdas e 
danos decorrentes da inobservância deste impedimento; 

f) O pagamento obedecerá às condições e prazos estipulados na proposta técnica e comercial; 

g)  O pagamento da entrada deverá ser realizado por depósito bancário - BANCO BRADESCO AG. 0052 / Conta corrente: 209880-6 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO 
a) O prazo concedido para conclusão total dos serviços será conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro. 
Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços poderá sofrer alterações e ser prorrogado diante da Comprovação dos atrasos de obra 

devido a intempéries ou atraso execução de serviços por parte da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, não recaindo nenhum tipo de 
ônus para ambas as partes. 

 
CLÁUSULA OITAVA: FISCALIZAÇÃO e DIÁRIO DE OBRA 
a) caberá à contratada o fornecimento e manutenção de um DIÁRIO DE OBRA que deverá ficar disponível para lançamentos no local da 

obra, sendo que a sua manutenção, aquisição e guarda são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá ficar 
disponível para verificação e anotações; 

b) as observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realização dos trabalhos da CONTRATADA, 
deverão ser anotados e assinados pela Fiscalização no Diário de Obra, e, aquela se obriga a dar ciência dessas anotações no próprio 
Livro, através de assinatura de seu Engenheiro responsável técnico;  

c) Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a CONTRATADA deverá recorrer ao Diário de 
Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou 
condições especiais.  

d) neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordância ou discordância 
técnica com o fato relatado.  

 
Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Obra”:  
 



PELA CONTRATADA:  
a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos Trabalhos que deverão ser mensurados e passíveis de justificar a 

mudança no prazo de execução da obra;  
b) As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência;  
c) As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado; 
d) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;  
e) As respostas às interpelações da fiscalização; 
f) A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou serviço; 
g) Outros fatos que, ao juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 
 
PELA FISCALIZAÇÃO:  
a) Atestado da veracidade dos registros anteriores;  
b) Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazo e cronograma;  
c) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no Diário de Ocorrências;  
d) Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;  
e) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;  
f) Determinação de providências para o cumprimento das especificações;  
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização. 
 
CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A suspensão dos serviços não quita débitos anteriores e não isenta a CONTRATANTE das responsabilidades com o presente contrato; 
b) O presente contrato não cobre danos causados por roubo, vandalismo, enchentes, raios (descargas elétricas), falta de energia, sobre 
tensão e/ou surto de corrente, má qualidade ou falta de aterramento, ficando atribuídos quaisquer custos de reparo á CONTRATANTE. 
c) A CONTRATADA fica isenta de quaisquer ônus das áreas criminais ou trabalhistas no que tange a terceiros ou pessoal encarregado pela 
CONTRATANTE, para a operação diária das instalações após a entrega dos serviços objeto deste contrato; 
d) as partes não poderão, sem prévio consentimento por escrito, ceder, delegar, ou de alguma forma transferir este contrato ou quaisquer 
dos direitos ou obrigações dele decorrentes, direta ou indiretamente; 
e) A dispensa de cumprimento das obrigações ou penalidades dispostas neste instrumento não implicará novação, não podendo ser 
arguida como procedente, podendo os direitos decorrentes deste contrato ser extintos a qualquer tempo, observando-se tão somente os 
prazos de prescrição previstos na legislação aplicável; 
f) não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou responsabilidade 
solidária entre as partes;  
g) O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer 
título; 
h) será implantado um diário de obra para registro de todas as ações e limitações do andamento da obra.   
I)  Atrasos que venham ocorrer devido a obras de responsabilidade da CONTRATANTE, não impactará no atraso de pagamento da 
CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: LEIS ANTICORRUPÇÃO 
As partes acordam que executarão as obrigações contidas neste Contrato de forma ética e de acordo com as leis aplicáveis, incluindo, mas 
não se limitando, às leis que proíbem o suborno comercial, pagamentos indevidos a funcionários públicos e lavagem de dinheiro ("as Leis 
Anticorrupção"). 
Parágrafo Primeiro: As partes concordam que elas, seus administradores, empregados, agentes, contratados, representantes e consultores:  
 
a) estão familiarizados e agem de acordo com as Leis anticorrupção; 
b) Não autorizarão ou farão qualquer pagamento ou entrega de presentes ou qualquer coisa de valor, pecuniário ou moral, oferta ou 
promessa de pagamentos ou presentes de qualquer tipo, direta ou indiretamente, com relação a este Contrato para qualquer funcionário 
de qualquer Governo, para que ele seja influenciado a obter ou reter qualquer negócio ou garantir uma vantagem indevida, bem como 
para qualquer pessoa física, para que este seja indevidamente influenciado a proporcionar qualquer vantagem indevida. 
 
Parágrafo segundo: Caso não sejam cumpridas as determinações anticorrupção descritas acima, ficará caracterizado o inadimplemento da 
respectiva parte, facultando a resolução imediata do Contrato a exclusivo critério da outra Parte. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM E MARCA 
A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a utilizar sua imagem e marca para fins de publicidade nos seguintes termos: 
a) Fica a CONTRATADA autorizada a reproduzir e utilizar o NOME, MARCA E IMAGEM, LOGOTIPO ou qualquer 
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA ou AUDIOVISUAL que identifique a CONTRATANTE, especialmente de suas instalações, cases, 
resultados técnicos, entre outros aspectos relacionados ao objeto do presente contrato; 
b) A presente AUTORIZAÇÃO confere à CONTRATADA o direito de usar o nome, a marca, imagem, logotipo ou qualquer 
representação gráfica ou audiovisual da CONTRATANTE, fixadas neste instrumento, para fins exclusivos de publicidade dos 
serviços e equipamentos ofertados pela CONTRATADA, assim como, dos resultados técnicos obtidos em decorrência do 
objeto deste contrato; 
c) os elementos objeto da presente autorização poderão ser editados e levados ao público por qualquer meio de 
comunicação, sem que haja qualquer contrapartida por parte da CONTRATADA; 



d) A CONTRATADA não responderá pelos direitos autorais de quem captou as imagens, sempre que a fixação destas 
tenham sido especialmente feitas para fins desta autorização; 
e) A presente AUTORIZAÇÃO confere exclusivamente à CONTRATADA, não possuindo o direito de ceder ou transferir a 
terceiros, salvo anuência expressa da CONTRATANTE; 
f) está AUTORIZAÇÃO não obriga a CONTRATADA a fazer o uso do nome, imagem e marca, restando a si o livre arbítrio de 
sua utilização, por tempo indeterminado, sem limite territorial e sem ônus. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
Fica eleito o foro da comarca de Arapongas Estado do Paraná, para dirimir e decidir quaisquer dúvidas referentes a este 
contrato. 
 
E para dar como valioso assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo 

 

 

 

 

 

 

GRUPO HIDROGERON     CSANEO - ENGENHARIA E CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA - EPP 
CNPJ 13.903.093/0001-06      Nome completo e cargo  

 

 
Testemunhas 
 
 
Nome completo 
CPF 
 
 
Nome Completo  
CPF 
 
 

Para o aceite do pedido favor rubricar as folhas deste pedido e contrato e assinar nos campos 
específicos.  

Enviar por e-mail para nosso setor comercial: vendas@hidrogeron.com / 
anderson.oliveira@hidrogeron.com  

E pelo correio para o endereço acima identificado. 
 

 

 

 


