
-EC

CONTRATOno

PREGÃOno

PROTOCOLOno
MODALIDADE

TIPO

FORMADEFORNECIMENTO

AGÊNCIA
VALORTOTAL

024/2018

019/2018

145/2017

PREGAOPRESENCIAL

MENORPREÇOPORLOTE
PARCELADA

12 {DOZE) MESES

R$ 12.600,00 (doze mÊI e seiscentos reais)

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A. com sede na Rua Dr. Saltes Oliveira, 1.028 - Vila

Industrial - Campinas/SP - CEP 13035-270, devidamente inscrita no CNPJ sob o n' 44.602.720/0001-00

representada neste ato por seu Diretor Presidente e cumulativamente Diretor Administrativo e Financeiro
interino, Sr. Cardos José Barreira, portador do RG n' 4.571.189-6 e do CPF n' 000.621.248-46, doravante

designada simplesmente EMDEC, e de outro lado, RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI -

EPP, com sede à Sitio São Francisco s/n, Congonhas, Jacutinga/MG - CEP 37.590-000, devidamente inscrita no

CNPJ sob n' 14.190.945/0001-28, neste ato representada pela Sra. Mana de Fátima C. Antonioli, portadora do

RG n' 68.690.703-X e do CPF n' 090.940.898-07, doravante denominada simplesmente CONTRATADA

ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, em consonância com a Lei
Federal n' l0.520/02, Lei Federal Ro 8.666/93 e suas alterações, o Pregão Presencial n' 019/2018, Decretos

Municipais n' 14.218/03 e n' 14.602/04 e demais normas complementares e disposições deste instrumento,

consoante as cláusulas e condições que seguem

C

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJ ETO

1.1. Constitui objeto do presente o fornecimento parcelada de café torrado e moída(Lote 21, obedecendo

.as especificações descritas nos itens do Anexo 1 - Temia de Referência.

CLÁUSULASEGUNDA PRAZODEVIGÊNCIADOCONTRATO

2.1 A vigência do presente Contrato é de 12 Idczel meses. contados a partir da data da publicação do $eu
extraía no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado, respeitadas as determinações do Art. 57
da Lei Federal n' 8.666/93 com suas alterações.

C 2.2. As condições de execução do ajuste, inclusive as obrigações das partes, são as especificadas neste
Contrato e nas constantes do Anexo 1 - Termo de Referência do Edital que o precedeu e que deste faz
parteintegrante.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATA

3.1.

3.2.

As partes atribuem a este Contrato. para efeitos de direito, o valer total de R$ 12.600.00(doze mil e
seiscentos reaisl para o LOTE 02, conforme proposta da CONTRATADA que é parte integrante deste.

Nos preços propostos acima indicados estão inclusos todos os custos e despesas, assim como tributos
encargos e incidências, diremos ou indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre o objeto
correndo por conta e risco da CONTRATADA.

3.3. Não haverá reajuste nos valores deste
equilíbrio financeiro.

}trato, exceçáo àquele decaorrente de recomposição do

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

EMPRESA N[UNICPAL DE DESENVOLVIMENTO DE Caía:
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.DEC

4.1 O pagamento será efetuado no prazo de 30 jtrintal dias, a contar do aceite da Nota Fiscal

4.2. A empresa deverá emitir Nota Fiscal/Fatufa expressa em Reais

4.3. Da Fatura / Nota Fiscal deve necessariamente constar:

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas STA.
Rua Dr. Saltes Oliveira, n' 1 .028 - Vila Industrial - Camoinas/SP.
CNPJ : 44.602.720/0001-00 Inscrição Estadual: 244.1 09.463.1 10
indicação dos produtos, quantidades. valores unitáHos e totais
Protocolo n'145/2017:
Contrato Ro 024/2018.

b)
c}

A Nota Fiscal não poderá ser negociada ou dada em garantia a terceiros.
Não será aceito boleto bancário.

( 4.4. A EMDEC terá o prazo de 05 jcincol dias úteis para aprovar ou rejeitar a Nota Fiscal.'Fatura apresentada

4.4.1 A(sl futura(s) não aprovadas pela =hTDEC será(ão) devolvidajs) à contratada para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição. contando-se o prazo de 02(doisl dias
úteis a partir da data de devolução para a sua reapresentação.

4.4.2. A devolução da futura não aprovada pela EMDEC em hipótese alguma servirá de pretexto para
que a CONTRATADA suspenda o fornecimento.

4.4.3. A(sl fatura(sl aprovadajs) será(ãol pagajs) no praza de 30 jtrintal dias. a contar do aceite da Nata
Fiscal/Fatura pela EMDEC.

4.5. Caso se aplique. será retido do pagamento à Contratada, a alíquota do ISSQN da Prefeitura fdunicipal de
Campinas correspondente à atlvidade da empresa, em atendimento à Lei Municipal n' 12.392/05 e
alterações.

4.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação Hnanceira que Ihe tiver sido imposta em decorrência de penalidade ou inadimNemento
contratual.

( 4.7. Como liberalidade, a EMDEC poderá efetuar crédito em conta corrente bancária da empresa
CONTRATADA, desde que esta assuma eventuais custos decorrentes desse crédito.

CLÁUSULAQUINTA- PRAZODEENTREGA

5.1 As entregas deverão ocorrer de acordo com o seguinte cronograma

la entrega: 1 0 dias após a data de início da vigência do contrato, conforme especificado no item 5.1

2' entrega: 03 meses após a data de início da vigência do contrato.

3' entrega(Lote 2): 06 meses após a data de Início da vigência do contrato.

4; entrega(Lote 2): 09 meses após a data de início da vigência do contrato

5.2. O quantitativo das entregas deverá estar de acordo com as seguintes tabelas:

g
k'.
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.DEC
LOTE 02

Pçscriçãq llililllÍ[Íi[ill[i[l[llll: :]iiiÍ ]' entrega i 2' entrega ] ]]B; entrega

CAFÉTORRADOEMOÍD0 [ 200Kg 200Kg ] 20Õká

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Cumprir, além das exigências elencadas neste instrumento, todas aquelas constantes do ANEXO.l
Termo de Referência do Edital aue é parte integrante deste contrato.

6.2. Indicar proposto para acompanhamento dos termos e fiel execução do contrato.

6.3 Cumprir o prazo previsto para as entregas, conforme item 7 do Anexo 1 - Termo de Referências

6.4 Assinar o Temo de Encerramento do contrato ao final da vigência deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA EMDEC

7.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à perfeita execução do objeto contratado.

7.2. Indicar preposto para acompanhamento dos termos deste contrato

CLÁUSULA OITAVA TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Fica terminantemente vedada à CONTRATADA a transferência das obrigações decorrentes deste
nstrumento a terceiros, sob pena de rescisão unilateral e imediata do contrato.

CLÁUSULANONA-PENALIDADES

9.1. Pela inobservância das obrigações previstas na legislação em vigor e, em especial, das previstas neste
Contrato e seus anexos. a EMDEC poderá. de acordo ccm a natureza da infraçâo. aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções

1 - Advertência:

11 - Multa;

111 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EM[)EC. nos

termos do incisa 111 do artigo 87 da Lei Federal n' 8.666/93
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar mm a Administração Pública, nos termos do

incisa IV do artigo 87 da Lei Federal n' 8.666/93.

9.2. A penalidade não desobriga o infrator de corrigir a falta que Ihe deu origem.

9.3. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos:

9.3.1 . Multa de 0,2%(dois décimos por canto), aplicado ao velar total atualizado do contrato. multiplicado
pelo número de dias de atraso no fornecimento, até o décimo dia corrido, após o que, aplicar'se-á
a multa prevista no subitem 9.3.2

9.3.2. Multa de 5%(cinco por cento) sob'e o ' dor total atualízado do contrato. será aplicado na hipótese
de inexecução parcial do objeto do contrato de natureza médias

+=1 i l4'entrega
200 Kg
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9.3.3. Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, será aplicado na hipótese
de inexecução parcial ou total do objeto do contrato, pelo seu não recebimento, ou por qualquer
outro inadimplemento contratual de natureza grave. sem justificativa. ou com justificativa não
aceita pela EMDEC.

9.4. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recorrer da penalidade aplicada. de acordo
com o disposto na Lei Federal n' 8.666/93 e alterações.

9.4.1 $e Indeferido Q recurso, a CONTRATADA deverá recolher o valor da multa aplicada na Tesouraria
da EMDEC, no prazo de até 05 (cinco) dias, após comunicada do resultado

9.4.2 Caso não sejam recolhidos no prazo os valores devidos pela CONTRATADA relativos às multas,
os mesmos serão descontados dos pagamentos, e/ou serão tomadas as providências judiciais
cabíveis

9.5. O não cumprimento das obügações contratuais sujeitará também a CONTRATADA às demais sanções
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Ro 8.666/93, com suas alterações.

9.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma nâo exclui a das outras
(

9.7. As penalidades serão aplicadas mediante regular procedimento administrativo, com exceção da
adveüência que poderá ser aplicada nos autos dc PALC Processo Administrativo de Licitações e
Contratosn

CLÁUSULA DECIDA - REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL

10.1 A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA deve ser comunicada à
análise documental da reorganização empresarial.

EMDEC que promoverá

l0.2. Inexistindo prejuízo ao interesse público será lavrado se necessário Termo Aditivo para as adequações
decorrentes dessa operação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos do Art. 77 e seguintes da Lei Federal n' 8.666/93 e
alterações.

C 11.2. A EMDEC poderá rescindir de pleno direito Q Contrato, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial. sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de redamação au indenização. sem
prejuízo das penalidades aplicáveis. sempre que ocorrer:

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Inadimplência de Cláusula contratual por pane da CONTRATADAS

Inobservância de especificações e recomendações fornecidas pela EMDECI

Interrupção do fomecimento por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA

apresentada e aceita pela EMDECI

Liquidação judicial ou extrajudicial, falência e insolvência civil da contratadas

Transferência, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato.

sem justificativa

11.3. Fica assegurado à EMDEC o direito de cancelar o pagamento das prestações vincendas, no caso de

rescisão administrativa prevista no citado Art. 77, sem obrigação de indenizar a CONTRA)ADA.

EMPRESA hlUNICIPAL DE DESENVOLVIXIENTO DE CAMPINAS S/N
Rua Dr. Salles Olíveim, n'. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campina1l/SP
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EC
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PREVISÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

12.1. Para a presente contratação há previsão de recursos orçamentários que custearão as despesas
decorrentes deste ajuste

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. Os termos deste Contrato vinculam-se aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta Comercial
apresentada pela Contratada

13.2. Aplica-se a este Contrato e pHncípalmente aos casos omissos o disposto na Lei Federal n' l0.520/02
Lei Federal n' 8.666.'93 e suas alterações; Decretos FJunicipais n' 14.218/03 e n' 14.602.r04

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

14.1. Integra o presente Contrato, o Anexo 1 - Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela
CONTRATADA, e vinculam-se ainda aos termos deste, para todos os efeitos legais. os termos e demais
Anexos do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

15.1. A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, todas as condiçõe
qualificação exigidas na licitação.

15.2. Sempre que a EMDEC exigir documentação comprobatóHa dessas condições a CONTRATADA deverá
atender

CLÁUSULADÉCIMASEXTA-FORO

16.1. As partes elegem, desde já, explicitamente. o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para
dirimir quaisquer questões que eventualmente venham a surgir por força do presente Contrato

E, por assim estarem justas e contratadas as pares por seus representantes legais, assinam o presente
Contrato, feita em 03 jtrês) vias de igual teor e forma, para urn só e jurídico efeito.

s de habilitação ea

(

(

EMDEC S.fA
e Financeiro interno da EhIDEC S/A

Mana de Fátima C. Antonioli
RESERVA NATURAL INDÜSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

TESTEMUNHAS: €4
P. Cordeiro

EMPRESA MUNICIPAL.. DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Sa]]es Oliveira, n'. ] .028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP
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ANEXOI.TERMODEREFERÊNCIA

tl: :: lill DBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa para o fornecimento
parcelado de café torrado em grãos, café torrado e moído e açúcar refinado, conforme especificações,
quantitativos e condições estabelecidas neste instrumento e seu apenso.

ITEM

l

CÓDIGOEMDEC

020100002001

LATE 02

DESCRIÇÃO l UNID. QUANTl:JADE

800CATÉTORRADOEMOÍD0 l KG

(
2.2. Lote 02 - Café Torrado e Moído

2.1.1.

2.2.2.

Café Superior, 100% Arábica, não sendo admitid;
não admitindo-se Rio e Rio Zona:

presença de coníllon. Bebida dura ou mole:

O produto deverá apresentar Nota de Qualidade Global(QG) mínima de 6.0 pontos e máxima
de 7,2 na Escala Sensorial do Café. Para tal comprovação. a licitante vencedora deverá
apresentar, no ato da assinatura do contrato, o certi$1cado de qualidade da Associação
Brasileira da IndústHa do Café IABiC) ou laudo de análise sensorial expedido por laboratório
credenciado REBLAS/ANVISA

2.2.3. O certificado ou laudo citado no item 2.2.2 deverá ser apresentado em cópia autenticada, no
ato da assinatura do contrato e estar dentro do respectivo prazo de validade. Caso tal prazo
não esteja especificado no certificado, o mesmo deverá ter sido emitido no prazo máximo de
doze meses anteriores à data da assinatura do contrato.

2.2.4. O Café torrado e moído deverá ser fornecido acondicionado em embalagens individuais do tipo
almofadada ou vácuo de 500g(quinhentos gramas) cada, com prazo de validade emitida pelo
Fabricante de no mínimo 04(quatros meses a partir da data de entrega, na EMDEC, para cada
embalagem.

2.2.5. Na embalagem de todos cs produtos fornecidos devem constar Informações cam o nome do
fabricante e endereço, a data de fabricação, o número do lote, prazo de validade. peso líquido
e recomendações para armazenagem.

2.2.6. A$ embalagens deverão ainda possuir selo de pureza ABIC(Associação Brasileira da Indústria
do Café) ou outra marca identificando que o produto possui laudo emitido nos termos do item
2.2.2 deste Termo de Referência.

EMPRESA MUNICIPJ\l DE DESENVOLVIMENTO DE C.i\MPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n'. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP
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3.1 O contrato deverá ser executado fielmente. de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do
presente instrumento e da legislação vigente. respondendo o inadimplente pelas consequências da
nexecução total ou parcial,

3.2.

3.3.

A execução do contrato será acompanhada e Hscalízada por representantes da Administração, que serão
opoRunamente designados pela Gerência de [)ivisão de Compras da EMDEC.

A CONTRATADA Indicará. no prazo de 02(dois> dias úteis a partir da assinatura do contrato. preposto
para comunicação e notificação para atendimento das demandas. bem como esclarecimento de dúvidas
de quaisquer naturezas quanto aos produtos a serem fornecidos.

3.4. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de
nspeção. verificação e controle anotados pela üscallzação, obrigando-se a fomecer fados os dados,

elementos e esclarecimentos solicitados.

(
4.1.

OBRIGAÇÕES OA$ LlciTXKTes E DA CONTRATADA

Além das cláusulas especificadas neste Termo, serão também obrigações da CONTRATADA:

4.1.1 Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes à entrega dos produtos,
inclusive as decorrentes da devolução e reposição das mercadorias recusadas por não
atenderem ao edital.

4.1.2. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua
culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste Termo, os quais não serão excluídos ou
reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pela EMDEC.

4.1.3. Atender a toda a legislação vigente (no âmbit(
fornecimento do objeto deste instrumento.

'ederal. estadual e munlcipall, durante o

4.1.4.

4.1.5.

Aceitar. nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no )bjeto. nos tempos
do artigo 65, $1'. da Lei Federal n' 8.666r1993; com suas posteriores alterações.

Entregar o material nos exatcs termos constantes no edital e na proposta ofertada,
principalmente no tocante à unidade de fomecimento e à marca indicada durante o certame
licitatório, sob pena de recusa de recebimento.

4.1.6. Manter durante toda a execução contratual. compatibilidade com as obrigações assumidas,
bem como todas as condições de habilitação e qualilcação exigidas na licitação. apresentando
documentação revalidada se algum documento perder a validade.

PRAZOCONTRATUAL

5.1

6

6.1

A contratação terá vigência de 12(dozel meses contados a partir da data da publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial do Município de Campinas.

LOCALDASENTREGAS

As entregas deverão ser reali;adas
Industrial, Campinas/SP.

EO almoxarifado da EMDE< na Rua Dr. Saltes Oliveira, n' 1 .028, Vila

€b EMPRESA A4ül@CiPAL DE DESENVOLVIN4ENTO DE CAbWINAS S/A

Rua Dr. Saltes O#vei$, n'. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP
cone: {19) 3772-4000 Site: www.emdec.com.br
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6.2.

6.3.

6.4.

O horário de recebimento será das 08h30 às 1 1 h30 e das 13h30 às 1 6h30.

A entrega deverá ser agendada previamente junto ao Almoxarifado da EMDEC, por meio dos telefones
j19j 3772-4055 e (19> 3772-4064

Os locais de carga e descarga da EMDEC encontram-se na área interna do Anel De Integração
Engenheiro Rebouças, zona com restrição de circulação de veículos de carga, de acordo com a
Resolução 079/17, que pode ser obtida através da Internet em

hUp://www.campinas.sp-gov.brruploadsrpdf/1233070800.pdf - Anel De Integração Engenheiro Rebouças
www.emdec. com. br/efi ciente/re positori o/2 905. Ddf

.PRQÇKAUAÇÀQQA$EN'TKECAS

As entregas deverão ocorrer de acordo com o seguinte cronograma:

la entrega: 1 0 dias após a data de início da vigência do contrato, conforme especificado no item 5.1

2' entrega: 03 meses após a data de início da vigência do contrato.

3' entrega(Lote 2l: 06 meses após a data de início da vigência do contrato.

4' entrega(Lote 2): 09 meses após a data de início da vigência do contrato

O quantitativo das entregas deverá estar de acordo com as seguintes tabelas:

LOTE 02

Ç)e?cl'iç$q:;;::l:::::l;l:lll:l:::l ll:il l :j?çrltregq i 2leptrega l íi:$: entrega :il 4aentrega
TORRADOEMOIDO

liiiiÊÉIQgpl4ÇelTAÇAOOOOBJETO

Os produtos serão recebidos provisoHamente, para eleita de verificação da conformidade com as
especificações constantes deste termo

A EMDEC terá o prazo máximo de 05 dias úteis para aprovar ou rejeitar os materiais.

Constatadas irregularidades no objeto, a EMDEC, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá

8.3.1. Rejeita-lo, no todo ou em parte. se não corresponder às especificações deste Termo de
Referência, determinando sua substituição

8.3.2. Deteminar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máxima de 15 jquinze) dias contados do recebimento
pela Contratada da notificação, por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

A devolução do material rqeitado, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a contratada
suspenda o fornecimento.

A EMDEC Rcará isenta de togas e quaisquer despesas deck'rentes da devolução do mateHal rejeitada.

t
7.1

(

7.2.

CAFE

$:.

8.1

8.2.

8.3.(

8.4.

8.5.

8.6.

EMPKtS4 MUNtCiPAt DE DESENVOL'vlÀIEXTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles\Olivei#, n'. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP
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8.7. Caso os produtos substitutos seja desaprovados pela EMDEC reiniciam-se os procedimentos de
aprovação com a proposição de outros pela CONTRATADA no prazo máximo de 15(quinze) dias
contados a partir da comunicação formal da desaprovação pela EMDEC

8.8. Persistindo a desaprovação, A EMDEC poderá, unilateralmente. rescindir Q contrata

9.1 Observando-se irregularidades na qualidade ou no desempenho dos produtos recebidos após o início de
sua utilização, ou a qualquer tempo, a EMDEC poderá encaminhar amostra do lote para análise no ITAL
jlnstituto de Tecndogia de Alimentos) ou para outro laboratório credenciado pela CODEAGRO
ICoordenadoHa de Desenvolvimento dos Agronegóciosl. segundo escolha da EMDEC.

9.2. Antes do encaminhamento a EMDEC convocará a presença do representante da empresa, que deverá

apresentar-se em dois dias úteis a contar da convocação. para apor assinaturas nas amostras que
servirão de prova e contraprova, cabendo à empresa, nos termos do art. 75 da Lei Federal n' 8.666/93

arcar com as despesas dos ensaios em questão, devendo ainda se reprovado, substituir o lote
consideradoinsatisfatório.(

9.3. Comprovada a não conformidade dos produtos, os mesmos deverão ser substituídos no prazo máximo de
15 (quinze) dias após recebida a comunicação da EMDEC. independente da validade da presente
Contratação e observados o disposto na cláusula 8'

lO. !FORMADEPAGAMENTO

10.1 Os pagamentos serão realizados no prazo de 30 {tHnta) dias contados do aceite da Nota FiscalrFatura

llil: MODELO DEPRQPOSTA

1 1 .1. Antes de apresentar suas propostas, os LICITANTES deverão analisar o Termo de Referência de modo a

não incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de eventuais pretensões de
acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade dos produtos.

11.2. A proposta poderá ser elaborada conforme Anexo ll Modelo Referencial

( 11.3. A proposta deverá ser expressa em reais IR$), em algarismos. com duas casas decimais, e por extenso

11.4. O preço proposto deverá incluir todos os custos e despesas direta ou indiretamente necessários ao
GumpHmenta integral das obrigações decorrentes da contratação, indusive tributáHos, sociais e
trabalhistas, bem como o lucro da empresa de forma que nenhuma outra remuneração seja devida por
conta da contrataçãolicitada.

11.5. A proposta deverá ter o prazo de validade mínimo de 90(no'/ental dias corridos. contados a partir da data

da sua apresentação.

\
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PREGAON'

PROTOCOLON'

MODALIDADE

TIPO

019/2018

145/2017

PREGÃO?R:EÉENCI.AL

MENOR lbRÊ(0 P08 LOTE

Para

Empresa Municipal de Desenvolvimento!:db:;Caúpíias S/A

Nome da Proponente: Reserva Natural Indústria e:Comércio EIRELLI EPP

Endereço: Sítio São Francísco S/N -- Jaculíilga/MG - CEP: 37.590-000

Telefone:(19) 3241-3347 :..IE:maillçQ!!!ê!{)(@cafereservanatural.

\. PJ: 14.190.945/0001-28

Banco: Banco do Brasi1 001

Cidade: Jacutínga/MG

r

P
'«'%SB'81':"'

:lConta éirrente: 180.279-8 Agência 2857-6

PROPOSTADEPREÇO

Conforme Estipulado no item 9 e seus subitens dolEdital eespecificações constantes do Anexo 1 -- termo de referência, propomos

LOTE02

ITEM CÓDIGO
EMDEC

VALORTOTAL

l l 020100002001 CAFÉ TORFÜDO E MOÍDO
MARCA;RESERVA NATURAL
SITIO SÃOFRANCISC0/

VALORTOTALDO LOTE02R$

2. Declaramos, sob as penas da lei, .4üó

a) Nos preços proposto estão inclusos todos os custos, despesas, tributos, encargos e incidências, diretos ou indiretos, não
importando a natureza, que íeçia'iam sobre os produtos solicitados no Anexo 1 -- Termo de referência

b) Esta proposta, nos termos do :edital, afirme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação
do Art. 43, $ 6o, da Lei Federal.no 8.666/93 com suas alterações

Na forma

C) Por ser de nosso conhecimefltb, atendemos e nos submetemos a todas as cláusulas e condições do Edital, relativas á
licitação supra, bem como ás. disposições da Lei Federal oo l0.520/02, Lei Federal Ho 8.666/93 e suas alterações, e



Decretos Municipais n' 14f2]l&03e :Do 14.602/04, que integrarão o presente ajuste

d) O fornecimento atenderá'ihtéêrâlmente ás especificações do objeto descritas no Anexo l termo de Referência do Edital

3. Prazo de validade da presente pt'd$ostá: .90(noventa) dias corridos.

Jacutinga,ll deJunho de 2018

.; .

)

Loürivat Càrat yerdú - Procurador
R.G: 17.298.839-1

CPF l O0.300.838-00

RELIEPP

Reáervw Nctturrü IrldúátFía, e CotnÉrcíaEIRELJ tfV)
CNfy ] 4.'z 90. 04s/Doca -28 í.[.ooi.829.12 z.o090

SÍtícFSãoFrl;t4'1,c{.âca ;l&ízw - C(il't,govt;tap -JactxÍírt#w/X4G CE?-3 7.590 -000
[rt,c] Cowl,era:aü 4Y. t)r. .T@8in't.[fü,cíaCot4tírv\o-À]ogtxeü"% 2:Z4 - }ccZw332

Ccz4tPÍMSf' CZ:P ]3091 -61'1' F 19 32413347 FaX 29 32423422


