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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE 
OURINHOS E A EMPRESA F. A. FRANCISCON & CIA 
LTDA-ME PARA A AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS. 

 
 
Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E 
ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 
49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro, neste ato representada pelo 
Superintendente Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de Identidade RG sob nº 4.617.529-5 e 
inscrito no CPF sob nº 753.799.708-00, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à 
empresa F. A. FRANCISCON & CIA LTDA - ME, com sede na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, 
Estado de São Paulo, à Chácara São João, s/n, Bairro Água Azul, inscrita no CNPJ sob nº 
00.388.792/0001-13, neste ato representada por Flávio Antônio Franciscon, brasileiro, casado, 
empresário, portador(a) da Carteira de Identidade RG sob n° 20.362.587-SSP/SP e inscrito(a) no CPF 
sob n° 110.584.618-00, residente e domiciliado(a) à Chácara São João, s/n°, Bairro Água Azul, na 
cidade de Santa Cruz Rio Pardo, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, firmam 
o presente Contrato, decorrente da Licitação Pública – Pregão Presencial nº 15/2018, Processo nº 
296/2018, que é parte integrante do presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes, regido 
pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações, e demais dispositivos legais pertinentes à 
espécie, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – O presente contrato tem por objeto a aquisição de hortifrutigranjeiros, em conformidade com as 
especificações deste edital e seus anexos e demais disposições deste contrato. 
 
1.2 – Consideram-se partes integrantes deste instrumento, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes documentos: 
 
1.2.1 – Edital do Pregão Presencial nº 15/2018; 
 
1.2.2 – Proposta de 26 de junho de 2018, apresentada pela CONTRATADA; 
 
1.2.3 – Ata da sessão pública do Pregão Presencial nº 15/2018. 
 
1.3 – O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E RECURSOS 
 
2.1 – O valor total do presente contrato é de R$ 113.910,00 (Cento e treze mil, novecentos e dez reais), 
conforme abaixo discriminado: 
 
Item Quant.  Unid. Descrição Preço 

Unitário 
Preço Total 

Item 
Marca 

01 600,00 kg 

Abacaxi Pérola, tipo A graúdo, originário 
de planta sadia destinado ao consumo in 
natura, estar fresco, ter atingido o grau 
máximo de sabor, aroma e cor 
característico da variedade, com grau de 
maturação tal que lhe permita suportar 
manipulação, transporte e 
armazenamento permanecendo 

R$ 4,00 R$ 2.400,00 CEASA 
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adequado para o consumo, sem lesões 
provocadas por insetos, doenças e 
mecânicas, estarem livre de resíduos e 
fertilizantes. Apresentar tamanho 
uniforme, acondicionados em 
embalagens teladas ou sacos de 
polietileno transparente. Sua unidade de 
medida será em quilos.  Devem atender 
os padrões microbiológicos da RDC nº 
12, de 12/01/2001 da ANVISA. 

02 1.000,00 kg 

Abóbora de pescoço, o produto deverá 
estar de acordo com a NTA 14 (Decreto 
12.486, de 20/10/1978), a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, 
destinada ao consumo in natura, com 
grau de maturação tal que lhe permita 
suportar manipulação, transporte e 
armazenamento permanecendo 
adequado para o consumo, serão 
tolerados ligeiros defeitos, desde que 
não alterem a sua conformação e 
aparência, livre de resíduos e isentos de 
material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte 
acondicionados em embalagens teladas 
ou sacos de polietileno transparente. 
Sua unidade de medida será em quilos. 
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 2,70 R$ 2.700,00 CEASA 

03 1.500,00 kg 

Abóbora Menina, o produto deverá estar 
de acordo com a NTA 14 (Decreto 
12.486, de 20/10/1978), a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, 
destinada ao consumo in natura, com 
grau de maturação tal que lhe permita 
suportar manipulação, transporte e 
armazenamento permanecendo 
adequado para o consumo, serão 
tolerados ligeiros defeitos, desde que 
não alterem a sua conformação e 
aparência, livre de resíduos e isentos de 
material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte 
acondicionados em embalagens teladas 
ou sacos de polietileno transparente. 
Sua unidade de medida será em quilos. 
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 3,00 R$ 4.500,00 CEASA 

04 400,00 kg 

Acelga, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 13 (Decreto 12.486, 
de 20/10/1978), a qual estabelece: ser 
de 1ª qualidade, fresca, de tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 

R$ 3,50 R$ 1.400,00 CEASA 
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desenvolvida, firme e intacta, destinada 
ao consumo in natura, com grau de 
maturação tal que lhe permita suportar 
manipulação, transporte e 
armazenamento permanecendo 
adequado para o consumo, serão 
tolerados ligeiros defeitos, desde que 
não alterem a sua conformação e 
aparência, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos, 
acondicionada em sacos de polietileno, 
transparente, ou caixas plásticas limpas. 
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA.  

05 300,00 kg 

Agrião, o produto deverá estar de acordo 
com a NTA 13 (Decreto 12.486, de 
20/10/1978), a qual estabelece: ser de 1ª 
qualidade, fresca, de tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, destinada 
ao consumo in natura, com grau de 
maturação tal que lhe permita suportar 
manipulação, transporte e 
armazenamento permanecendo 
adequado para o consumo, serão 
tolerados ligeiros defeitos, desde que 
não alterem a sua conformação e 
aparência, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos, 
acondicionada em sacos de polietileno, 
transparente, ou caixas plásticas limpas. 
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 11,30 R$ 3.390,00 CEASA 

06 900,00 kg 

Alface crespa, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 13 (Decreto 12.486, 
de 20/10/1978), a qual estabelece: ser 
de 1ª qualidade, fresca, de tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, destinada 
ao consumo in natura, com grau de 
maturação tal que lhe permita suportar 
manipulação, transporte e 
armazenamento permanecendo 
adequado para o consumo, serão 
tolerados ligeiros defeitos, desde que 
não alterem a sua conformação e 
aparência, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos, 
acondicionada em sacos de polietileno, 
transparente, ou caixas plásticas limpas. 
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 8,35 R$ 7.515,00 CEASA 
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08 600,00 kg 

Almeirão o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 13 (Decreto 12.486, 
de 20/10/1978), a qual estabelece: ser 
de 1ª qualidade, fresca, de tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, destinada 
ao consumo in natura, com grau de 
maturação tal que lhe permita suportar 
manipulação, transporte e 
armazenamento permanecendo 
adequado para o consumo, serão 
tolerados ligeiros defeitos, desde que 
não alterem a sua conformação e 
aparência, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos, 
acondicionada em sacos de polietileno, 
transparente, ou caixas plásticas limpas. 
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 7,90 R$ 4.740,00 CEASA 

09 4.000,00 kg 

Banana nanica extra, climatizada, 
originária de plantas sadias, destinada 
ao consumo “in natura” devendo se 
apresentar fresca, ter atingindo o grau 
máximo de tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da variedade, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte, 
conservando-se em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não apresentarem lesões de 
origem mecânica ou provocadas por 
insetos afetando sua aparência, não 
conter substâncias terrosas, sujidades 
ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes. Tamanho médio e uniforme 
de aproximadamente 180 gramas, 
acondicionados em embalagens teladas 
ou sacos de polietileno transparente. 
Sua unidade de medida será em quilos.  
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 2,96 R$ 11.840,00 CEASA 

10 800,00 kg 

Batata Doce Rosada, o produto deverá 
estar de acordo com a NTA 15 (Decreto 
12.486, de 20/10/1978), a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade, 
compacta e firme, sem broto, sem lesões 
de origem físicas ou mecânicas, 
rachaduras, cortes, livres de resíduos de 
fertilizantes, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser graúda, 
acondicionada em embalagens teladas 
ou sacos de polietileno transparente. 
Sua unidade de medida será em quilos. 

R$ 2,90 R$ 2.320,00 CEASA 
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Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

12 800,00 kg 

Batata Rosa, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486, 
de 20/10/1978), a qual estabelece: ser 
de 1ª qualidade, compacta e firme, sem 
broto, sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachaduras, cortes, livres de 
resíduos de fertilizantes, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser graúda, 
acondicionada em embalagens teladas 
ou sacos de polietileno transparente. 
Sua unidade de medida será em quilos. 
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 3,45 R$ 2.760,00 CEASA 

13 1.000,00 kg 

Beterraba, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 15 (Decreto 12.486, 
de 20/10/1978), a qual estabelece: ser 
de 1ª qualidade, fresca, compacta e 
firme, sem broto, sem lesões de origem 
físicas ou mecânicas, rachaduras, cortes 
e livres de resíduos de fertilizantes, 
isentos de material terroso e umidade 
externa anormal, tamanho e coloração 
uniformes, acondicionada em 
embalagens teladas ou sacos de 
polietileno transparente, sendo sua 
unidade de medida em quilos. Devem 
atender os padrões microbiológicos da 
RDC nº 12, de 12/01/2001 da ANVISA.  

R$ 4.10 R$ 4.100,00 CEASA 

14 600,00 kg 

Berinjela, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 14 (Decreto 12.486, 
de 20/10/1978), a qual estabelece: ser 
de 1ª qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, lisa, firme, com polpa limpa e 
intacta, sem lesões de origem física ou 
mecânica, rachaduras, perfurações, 
cortes, livre de resíduos de fertilizantes. 
Acondicionada em sacos de polietileno 
transparente ou embalagens teladas. 
Sua unidade de medida será em quilos. 
Deve atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 2,90 R$ 1.740,00 CEASA 

17 500,00 kg 

Cheiro verde salsinha e cebolinha. O 
produto deverá estar de acordo com a 
NTA 15 (Decreto 12.486, de 20/10/1978), 
a qual estabelece: ser de 1ª qualidade, 
fresca, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e 
intacta, serão tolerados ligeiros defeitos, 
desde que não alterem a sua 
conformação e aparência, isentos de 
material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte 
acondicionados em sacos de polietileno 

R$ 11,80 R$ 5.900,00 CEASA 
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transparente contendo um maço cada. 
Livre de resíduos de fertilizantes. Devem 
atender os padrões microbiológicos da 
RDC nº 12, de 12/01/2001 da ANVISA. 
Sua unidade de medida será em quilos, 
com peso mínimo de cada maço de 
100g. 

18 700,00 kg 

Chicória, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 13 (Decreto 12.486, 
de 20/10/1978), a qual estabelece: ser 
de 1ª qualidade, fresca, de tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, serão 
tolerados ligeiros defeitos, desde que 
não alterem a sua conformação e 
aparência, isentos de material terroso e 
umidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade. Acondicionada em sacos de 
polietileno transparente. Sua unidade de 
medida será em quilos. Devem atender 
os padrões microbiológicos da RDC nº 
12, de 12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 8,20 R$ 5.740,00 CEASA 

19 1.000,00 kg 

Chuchu extra, o produto deverá estar de 
acordo com a NTA 14 (Decreto 12.486, 
de 20/10/1978), a qual estabelece: ser 
de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e 
limpa, sem brotos, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, serão tolerados ligeiros 
defeitos, desde que não alterem a sua 
conformação e aparência, isentos de 
materiais terrosos, resíduos de 
fertilizantes e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte acondicionados 
em sacos de polietileno transparente ou 
em embalagens teladas. Sua unidade de 
medida será em quilos. Devem atender 
os padrões microbiológicos da RDC nº 
12, de 12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 2,58 R$ 2.580,00 CEASA 

20 700,00 kg 

Couve Manteiga O produto deverá estar 
de acordo com a NTA 13 (Decreto 
12.486, de 20/10/1978), a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade, fresca, 
tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, 
serão tolerados ligeiros defeitos, desde 
que não alterem a sua conformação e 
aparência, isentos de material terroso e 
umidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionada em sacos 
plásticos, transparente. Devem atender 
os padrões microbiológicos da RDC nº 

R$ 10,10 R$ 7.070,00 CEASA 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS 
Av. Altino Arantes, 369, Centro  –  Fone (14) 3322-1866 / Fax (14) 3322-1645 – CEP 19900-031 – Ourinhos – SP  -  CNPJ 49.131.287/0001-88 

12, de 12/01/2001 da ANVISA. Sua 
unidade de medida será em quilos. 

21 500,00 kg 

Rúcula o produto deverá estar de acordo 
com a NTA 13 (Decreto 12.486, de 
20/10/1978), a qual estabelece: ser de 1ª 
qualidade, fresca, de tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, serão 
tolerados ligeiros defeitos, desde que 
não alterem a sua conformação e 
aparência, isentos de material terroso e 
umidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Acondicionada em sacos de 
polietileno transparente. Devem atender 
os padrões microbiológicos da RDC nº 
12, de 12/01/2001 da ANVISA. Sua 
unidade de medida será em quilos. 

R$ 11,00 R$ 5.500,00 CEASA 

22 1.300,00 kg 

Goiaba de primeira qualidade, 
procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau 
ideal no tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da variedade. Grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte, conservando-
se em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato, não 
estarem danificadas por quaisquer 
lesões de origem mecânica ou por 
insetos que afetem suas características 
não conter substâncias terrosas, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes, sem aroma e sabor 
estranhos, tamanho médio e uniforme de 
aproximadamente 100 gramas, 
acondicionados em embalagens teladas 
ou sacos de polietileno transparente. 
Sua unidade de medida será em quilos.  
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA 

R$ 4.60 R$ 5.980,00 CEASA 

23 2.500,00 kg 

Laranja Pera, procedente de planta 
sadia, destinado ao consumo “in natura”, 
devendo se apresentar fresca, ter 
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, 
cor e sabor próprios da variedade. Grau 
de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte, 
conservando-se em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato,  não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem mecânica ou 
por insetos que afetem suas 
características não conter substâncias 
terrosas, sujidades, produtos químicos 
ou corpos estranhos aderentes, sem 

R$ 2,10 R$ 5.250,00 CEASA 
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aroma e sabor estranhos, tamanho 
médio e uniforme de aproximadamente 
180 gramas, acondicionados em 
embalagens teladas ou sacos de 
polietileno transparente. Sua unidade de 
medida será em quilos.  Devem atender 
os padrões microbiológicos da RDC nº 
12, de 12/01/2001 da ANVISA. 

24 200,00 kg 

Limão Thaiti de primeira qualidade, 
procedente de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau 
ideal no tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da variedade. Grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte, conservando-
se em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato, não 
estarem danificadas por quaisquer 
lesões de origem mecânica ou por 
insetos que afetem suas características 
não conter substâncias terrosas, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes, sem aroma e sabor 
estranhos, tamanho médio, uniforme, 
acondicionados em embalagens teladas 
ou sacos de polietileno transparente. 
Sua unidade de medida será em quilos. 
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA 

R$ 3,60 R$ 720,00 CEASA 

26 300,00 kg 

Mamão Formosa, procedente de planta 
sadia, destinado ao consumo “in natura”, 
devendo se apresentar fresca, ter 
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, 
cor e sabor próprios da variedade, 
apresentar grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato, não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de 
origem mecânica, por insetos e doenças 
que afetem suas características, não 
conter substâncias terrosas, sujidades, 
produtos químicos ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca, sem 
umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranho. Tamanho médio e uniforme, 
acondicionados em embalagens teladas 
ou sacos de polietileno transparente. 
Sua unidade de medida será em quilos.  
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 5,15 R$ 1.545,00 CEASA 

27 1.000,00 kg 

Mandioca descascada, o produto deverá 
estar de acordo com a NTA 15 (Decreto 
12.486, de 20/10/1978), a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade, fresca, 

R$ 4.38 R$ 4.380,00 CEASA 
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compacta e firme, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de danos físicos ou 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionados em sacos de 
polietileno transparente. Livre de 
resíduos de fertilizantes. Sua unidade de 
medida será em quilos. Devem atender 
os padrões microbiológicos da RDC nº 
12, de 12/01/2001 da ANVISA. 

28 3.000,00 kg 

Melancia produto procedente de planta 
sadia, destinado ao consumo in natura, 
devendo apresentar fruta fresca, ter 
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, 
cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte, conservando-
se em condições adequadas para o 
consumo, não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem mecânica, 
por insetos e doenças que afetem suas 
características, não conter substâncias 
terrosas, sujidades, produtos químicos 
ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, sem umidade 
externa anormal, aroma e sabor 
estranho. Tamanho Médio e uniforme 
(padronizado). Peso mínimo de 8 kg por 
unidade e máximo de 11 kg, 
acondicionados em embalagens teladas. 
Sua unidade de medida será em quilos.  
Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 1,98 R$ 5.940,00 CEASA 

30 900,00 Kg 

Pepino japonês, o produto deverá estar 
de acordo com a NTA 14 (Decreto 
12.486, de 20/10/1978), a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade, liso, 
polpa intacta e limpa, tamanho e 
coloração uniforme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Livre da maior parte possível 
de terra aderente a casca e de resíduos 
de fertilizantes. Acondicionado em sacos 
de polietileno transparente ou 
embalagens teladas. Devem atender os 
padrões microbiológicos da RDC nº 12, 
de 12/01/2001 da ANVISA. Sua unidade 
de medida será em quilos. 

R$ 3,80 R$ 3.420,00 CEASA 

32 200,00 kg 

Pimentão verde extra AA, o produto 
deverá estar de acordo com a NTA 14 
(Decreto 12.486, de 20/10/1978), a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
perfurações e cortes, acondicionados em 
sacos de polietileno transparente ou 
embalagens teladas. Sua unidade de 

R$ 4,15 R$ 830,00 CEASA 
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medida será em quilos. Devem atender 
os padrões microbiológicos da RDC nº 
12, de 12/01/2001 da ANVISA. 

33 200,00 kg 

Pimentão vermelho extra A, o produto 
deverá estar de acordo com a NTA 14 
(Decreto 12.486, de 20/10/1978), a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
perfurações e cortes, acondicionados em 
sacos de polietileno transparente ou 
embalagens teladas. Sua unidade de 
medida será em quilos. Devem atender 
os padrões microbiológicos da RDC nº 
12, de 12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 7,50 R$ 1.500,00 CEASA 

34 2.000,00 kg 

Mexerica tipo Ponkan “in natura”, de 
primeira qualidade. Fresca, com grau de 
maturidade de 80%, intacta, livre de 
rachaduras, cortes e esmagamento. 
Estar isenta de materiais terrosos e 
umidade externa anormal, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos, acondicionados em 
sacos de polietileno transparente ou 
embalagens teladas. Sua unidade de 
medida será em quilos. Devem atender 
os padrões microbiológicos da RDC nº 
12, de 12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 3,05 R$ 6.100,00 CEASA 

35 1.000,00 kg 

Repolho verde, o produto deverá estar 
de acordo com a NTA 13 (Decreto 
12.486, de 20/10/1978), a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade, fresco, 
tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e 
intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, livre de 
resíduos de fertilizantes, acondicionado 
em saco de polietileno transparente ou 
caixas plásticas limpas, pesando 
aproximadamente 1000 gramas a 
unidade, sendo sua unidade de medida 
em quilo. Devem atender os padrões 
microbiológicos da RDC nº 12, de 
12/01/2001 da ANVISA. 

R$ 2,05 R$ 2.050,00 CEASA 

 
2.2 – As despesas onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados nas seguintes 
dotações: 
 
03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 
03.03.00 – Diretoria de Administração 
03.03.01 – Diretoria Administrativa 
04.122.0601.2.801 – Manutenção e Operação das Unidades Executoras 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 
03.04.00 – Diretoria de Operações 
03.04.01 – Diretoria de Operações 
17.512.0602.2.801 – Manutenção e Operação das Unidades Executoras 
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3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 
03.05.00 – Diretoria de Coleta de Lixo 
03.05.01 – Diretoria de Coleta de Lixo 
15.452.0603.2.801 – Manutenção e Operação das Unidades Executoras 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 
03.06.00 – Diretoria de Limpeza Urbana 
03.06.01 – Diretoria de Limpeza Urbana 
15.452.0603.2.801 – Manutenção e Operação das Unidades Executoras 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
3.1 – A vigência deste contrato é pelo prazo de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, caso a quantidade total estimada 
não seja utilizada durante o prazo de vigência contratual. 
 
3.2 – A(s) prorrogação(ões) do prazo de vigência será(ao) formalizada(s) mediante celebração do(s) 
termo(s) de aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 
3.3 – A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não 
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 
 
3.4 – Não obstante o prazo estipulado na cláusula 3.1, a vigência contratual nos exercícios 
subsequentes estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos 
aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas 
despesas. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
 
4.1 – Os produtos deverão ser fornecidos parceladamente, em atendimento as Autorizações de 
Fornecimentos, conforme solicitações da CONTRATANTE, sendo que as entregas deverão ser feitas 
duas vezes na semana, na cozinha da ETA – Estação de Tratamento de Água, sito à Avenida José 
Marques de Souza, nº 555, Vila Brasil, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, de segunda 
a sexta-feira, em dias de expediente da SAE, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento das respectivas Autorizações. 
 
4.1.1 – Eventuais pedidos de prorrogação, deverão ser protocolados, antes do vencimento do prazo de 
entrega, devidamente justificado pela CONTRATADA, para serem submetidos à apreciação superior. 
 
4.2 – A(s) Autorização(ões) de Fornecimento será(ao) expedida(s) por quaisquer meios de 
comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA, 
inclusive fac-símile e correio eletrônico. 
 
4.3 – Caberá a CONTRATADA: 
 
4.3.1 – Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referente à entrega dos produtos, 
inclusive as decorrentes da devolução e reposição das mercadorias recusadas por não atenderem ao 
edital; 
 
4.3.2 – Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua 
culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste termo; 
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4.3.3 – Entregar o material nos exatos termos constantes no edital e na proposta ofertada, 
principalmente no tocante à unidade de fornecimento e à marca indicada durante o certame licitatório, 
sob pena de recusa de recebimento; 
 
4.4 – Por ocasião do recebimento, os produtos terão suas características confrontadas com as 
especificações contidas no edital e na proposta ofertada durante o certame licitatório. 
  
4.5 – Constatadas irregularidades no objeto entregue, esta Autarquia, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis, poderá: 
 
4.5.1 – Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de Referência 
(Anexo I) deste edital, determinando sua substituição; 
 
4.5.2 – Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades. 
 
4.6 – As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados 
do recebimento pela CONTRATADA da notificação, por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado. 
 
4.7 – O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei, 
pela qualidade, correção e segurança dos produtos entregues. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
5.1 – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura devidamente assinada, atestando a entrega do produto; 
 
5.1.1 – Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os 
contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações 
destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 
 
5.2. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 
necessários à contratação contenham incorreções. 
 
5.2.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento 
em dias de expediente na CONTRATANTE. 
 
5.3 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 
deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 
 
5.3.1 – Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
5.4 – No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá 
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o 
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de 
que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
5.5 – No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, junto com 
os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 
obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
5.6 – A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 5.4 e 5.5 assegura a 
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 
5.7 – A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es) 
da(s) parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
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pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela CONTRATANTE, com base na 
variação do IGP-M da FGV. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
6.1 – Fornecer os produtos objeto deste contrato nas condições previstas no Edital e em sua proposta. 
 
6.2 – Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o produto recusado. 
 
6.3 – Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga inclusive as decorrentes da 
devolução e reposição das mercadorias recusadas por não atenderem ao Edital. 
 
6.4 – Atender toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o 
fornecimento do objeto deste instrumento; 
 
6.5 – Manter durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 
como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando 
documentação revalidada se algum documento perder a validade. 
 
6.6 – A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o 
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela 
CONTRATANTE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, 
comunicar imediatamente, por escrito, à CONTRATANTE. 
 
6.7 – A CONTRATADA, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, se obriga 
a aceitar nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor total deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
7.1 – Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
 
7.2 – Indicar, formalmente, o(s) Fiscal(is) do Contrato para acompanhamento da execução contratual. 
 
7.3 – Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do 
objeto. 
 
7.4 – Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto deste 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
 
8.1 – A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá 
subcontratar a execução do objeto ora contratado. 
 
 
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO E SANÇÕES 
 
9.1 – O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência das 
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, autorizam, desde 
já, a CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de 
inadimplência. 
 
9.2 – A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 
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9.3 – A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 
 
9.4 – Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderá ser aplicada à CONTRATADA a 
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 
 
9.5 – O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo no disposto no parágrafo primeiro do 
artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora sobre o valor da 
obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na 
seguinte proporção: 
 
I – Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; 
 
II – Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 
(quadragésimo quinto) dia de atraso; e 
 
III – A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da 
obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou 
contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no subitem 9.4. 
 
9.6 – As multas referidas neste item 9 não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 
9.7 – No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos da 
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a 
licitação. 
 
9.8 – A aplicação de quaisquer sanções referidas neste disposto, não afasta a responsabilidade civil da 
CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 
 
9.9 – A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 
 
9.10 – No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em 
falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais. 
 
9.11 – No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento 
do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das 
demais cominações legais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 – A execução do contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como 
gestor o Sr. Marcelo Simoni Pires, Superintendente e a Fiscal do Contrato a Srª Anny Persiani Fabre 
responsáveis por esse acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar 
a execução dos serviços, determinando de imediato o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
10.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas ao 
Superintendente da SAE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto 
no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93. 
 
10.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo 
quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 
 
11.1 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Ourinhos, Estado de São Paulo. 
 
11.2 – E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito. 
 
 
 

Ourinhos, 10  de Julho de 2018. 
 
 
 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS 
Marcelo Simoni Pires 

Superintendente 
CONTRATANTE 

 
 

 
 
 
 
 

F. A. FRANCISCON & CIA LTDA - ME 
Flávio Antônio Franciscon  

Sócio Administrador 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 
 

Maurício Della Tonia                          Otacílio Donizeti Tavares de Andrade 
        RG nº 8.128.998-0                      RG nº 23.965.227-7 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
 

CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE. 
CONTRATADA: F. A. Franciscon & Cia LTDA - ME 
. 
CONTRATO N°(DE ORIGEM): 14/2018. 
OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros. 
ADVOGADO: Aline Simões Baldini e Karine Silva de Luca. 
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes 
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 
couber. 
 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, precedidos de 
mensagem eletrônica aos interessados. 
 
 

Ourinhos – SP, 10 de Julho  de 2018. 
 
 
 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS 
Marcelo Simoni Pires 
Superintendente 

E-mail Institucional: superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br  
E-mail pessoal: superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br  

 
 

Assinatura_______________________________________ 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

F. A. FRANCISCON & CIA LTDA - ME 
Flávio Antônio Franciscon  

Sócio Administrador 
E-mail Institucional: fa.franciscon@hotmail.com 

E-mail pessoal: fa.franciscon@hotmail.com 
 
 

Assinatura_______________________________________ 
CONTRATADA  

 
 


