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C NTROLAOORIA.GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
C MISSÃODE LICITAÇÃO
P EGÃOELETRÔNICO N'001/2016
O TA, 01/08/2016 ÀS 08:30Hrs -

rEI as~'crii;(¥lttp¥J,Ú"-
CAFÉ - torrado, moagem fina, embalagem
tipo tijolo, embalagem de 500 Cr;-qualidade
superior. a marca deve possuir Certificado
do PQC - Programa de Qualidade do Café, da
ABle, em plena validade, ou Laúdo de

"' avaliação do café. emitido por laboratório
espetializado, co'm nota de Quãlidade global

PCT mlnima de 6.0 pontos e máxima de 7:2.na .
Escala Sensorial dô Café e laudo de análise
de microscopia do café, com tol~rãnda de
no < 4WI!.,

. - ~ '~~
máximo 1% de impu reM, com validade de- .~~

'12 meses a partird~r~ga pel~ ..•..
fornecedor, com rc'gisu'o e data ~
fabricação c vaHdndêêsiampadas no'rótulo
da embala em; .•• )/IfIr'

",,'-f .~_~ '," .&Q:'
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[o., 'r' GONDIÇOESGERAIS
Vn idade da Proposla: 60 (S,cssenta) dias corridos7a contar da(lqta11e sua apresentação.
I'r 1.0de Entrega: (ronronntõ"" e{)ihll)' ~, ',' ,
U> ~,Ide 1~l1lrc~a:(collrorm('~~.ital)F:"' -.\. _ _ •• . I~
Ct : ,çõcs dI.' ~agíllnl'nto: 30-('~.la) dms. ~nedl>llll~.{l,:prese~tação~c nOla lisc~lffatura.devIdamente atestada. ,
Da os Btitld~12~,;J.(lU:nco Cnl~~('onomlcD:Agéildi: 3716 Operação ..003 • Cantil Correme: 386.2. (2) Banco 00 Il11U: , ~,,~o
Agncia:4~~~:-"ContllCorrentc:'5.101.0.9~. '1J.fj!J~'f~#
Pr .cdénci:l dos produlos: NllcionBl ,,~ ", . e\C:N'\«'~~llW\~

I ~...•.' ...\ ~'$J,~ ~~- •.•ll (JQ~'

~ __ ' ••• <" <. DECLARAÇOES ~?' I

laramos que, de que o preço ofertado permanecerá fixo e irreajustave1 em todo o período da vigência do contrato, exc~@r-~
oco êndâ das possibilidades previ~s no art. 65, n, "d~ e seus "parágrafos da Lei Federal nO 8.666. de 21 de junho de 1993 e suas
alte ações:~~~, ~ '
. aramos Que; teod.o examinado o Edital, viemos apresentar a presente próposta para o fornecimento/instalação does) objeto de
con nnidade ron;"õEditál ~eiicionado, conforme planilha e condições adma, já Indusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e
en rgos, impostos taxas -e i:lemais custos inddentes ..-, .. ~
. O !aramos que, os itens serão de primeira qualidadet caso a no proposta seja aceitaj comprometemo-nos a fornecer os itens dentro
do iazo, local e condições previstos no edital, contados a partir blmento da respectiva nota de empenho. Até o recebimento da
no de empenho e/ou outro documento correspondent~, o constituirá um compromisso de nossa parte, observada as
con içôes do Edital. '"'
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