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29612129878 EMERSON RIBEIRO ARAUJO

Voltar
Pergunta
duvidas quanto a franquia mensal e pagamento via m
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CPF: 27877576854
Nome: daniel fernandes hellmeister
Endereço: rua dois córregos, 128
Cidade: São Paulo
CEP: 03181020
Telefone: 1128920100
E-mail: daniel@vipcafe.com.br
Para perfeita formatação de preços e elucidação dos termos propostos, gostaria de tirar algumas
dúvidas conforme segue abaixo.
Na planilha de proposta de preços consta de que haverá franquia mínima mensal de 5.500 doses/mês,
porém, na minuta contratual (anexoVII, Clausula 3.2.3)diz de serão considerados somente os serviços
efetivamente executados e apurados da seguinte forma:
a) O valor do pagamento será obtido, mediante a aplicação do valor fixo em reais (R$), correspondente
ao valor unitário de cada dose.
Com base nas informações acima, gostaria de elucidar se o pagamento mínimo se dará pela franquia
mínima ou somente pelas doses efetivamente consumidas, caso a franquia mínima não seja atingida.
Ainda no termo de referencia, item 1.4, é informado de que será utilizado o sistema de moedas aos
visitantes.O valor arrecadado com tais moedas ficará à empresa Contratada ou a empresa Contratante
e qual o valor deverá ser estabelecido afim de facilitar a utilização dos usuários.
Obrigado!
Resposta
EMERSON RIBEIRO ARAUJO
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Quanto ao pagamento, será considerado o que consta na planilha de propostas no que tange o
pagamento de franquia mínima mensal.
Quanto ao moedeiro, este será arrecadado em favor da empresa Contratada.
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