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§ 5o A aplicação da margem de preferência não excluirá o direito de preferência das mi-

croempresas e empresas de pequeno porte, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de

14 de dezembro de 2006.

§ 6o A aplicação da margem de preferência ficará condicionada ao cumprimento, no momento

da licitação, do disposto no § 9º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 5o A margem de preferência de que trata o art. 1º será aplicada até 31 de dezembro de

2015, para os produtos descritos no Anexo I.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de setembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.

DILMA ROUSSEFF

Nelson Henrique Barbosa Filho

ANEXO I

P R O D U TO CÓDIGO TIPI MARGEM DE
PREFERÊNCIA

Papel-moeda para impressão 4802.56.91 20%
Papel-moeda para impressão 4802.57.91 20%

ANEXO II

Fórmula:

PM = PE x (1+M), sendo:

PM = preço com margem

PE = menor preço ofertado do produto manufaturado estrangeiro

M = margem de preferência em percentual, conforme estabelecido no Anexo I.

DECRETO No 7.811, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012

Promulga o Acordo Internacional do Café
de 2007, firmado pela República Federativa
do Brasil em 19 de maio de 2008.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Acordo
Internacional do Café de 2007, por meio do Decreto Legislativo no

806, de 20 de dezembro de 2010, firmado pela República Federativa
do Brasil em 19 de maio de 2008;

Considerando que o Governo brasileiro depositou o instru-
mento de ratificação do referido Acordo junto à Organização In-
ternacional do Café - OIC em 2 de fevereiro de 2011; e

Considerando que o Acordo entrou em vigor para a Re-
pública Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 2 de
fevereiro de 2011,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica promulgado o Acordo Internacional do Café de
2007, firmado pela República Federativa do Brasil, em 19 de maio de
2008, anexo a este Decreto.

Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos
que possam resultar em revisão do Acordo ou que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do
inciso I do caput do art. 49 da Constituição.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de setembro de 2011; 191º da Independência e
124º da República.

DILMA ROUSSEFF
Mendes Ribeiro Filho
Antonio de Aguiar Patriota

ACORDO INTERNACIONAL DO CAFÉ DE 2007

PREÂMBULO

Os Governos Partes do presente Acordo,

Reconhecendo a excepcional importância do café para as
economias de muitos países que dependem consideravelmente desse
produto para obter suas receitas de exportação e realizar seus ob-
jetivos de desenvolvimento social e econômico;

Reconhecendo a importância do setor cafeeiro para a sub-
sistência de milhões de pessoas, sobretudo nos países em desen-
volvimento, e tendo em conta que em muitos desses países a pro-
dução se faz em pequenas propriedades familiares;

Reconhecendo a contribuição de um setor cafeeiro sustentável
para a consecução de metas de desenvolvimento internacionalmente
acordadas, entre as quais as Metas de Desenvolvimento do Milênio
(MDMs), em particular com respeito à erradicação da pobreza;

Reconhecendo a necessidade de fomentar o desenvolvimento
sustentável do setor cafeeiro, induzindo o incremento do emprego e
da renda e melhores padrões de vida e condições de trabalho nos
países Membros;

Considerando que a estreita cooperação internacional em
questões cafeeiras, no comércio internacional inclusive, pode fomen-
tar um setor cafeeiro global economicamente diversificado, o de-
senvolvimento econômico e social dos países produtores, o desen-
volvimento da produção e do consumo de café e melhores relações
entre os países exportadores e importadores de café;

Considerando que a colaboração entre Membros, organiza-
ções internacionais, o setor privado e todos os demais interessados
pode contribuir para o desenvolvimento do setor cafeeiro;

Reconhecendo que maior acesso a informações relacionadas
com o café e a estratégias de gestão de risco baseadas no mercado
pode contribuir para evitar desequilíbrios na produção e no consumo
de café capazes de suscitar uma pronunciada volatilidade no mercado,
que pode ser prejudicial tanto aos produtores quanto aos consumi-
dores; e

Notando as vantagens decorrentes da cooperação interna-
cional que resultaram da aplicação dos Convênios Internacionais do
Café de 1962, 1968, 1976, 1983, 1994 e 2001,

Acordam o seguinte:

CAPÍTULO I - O B J E T I VO S

ARTIGO 1O

Objetivos

O objetivo do presente Acordo é fortalecer o setor cafeeiro
global num contexto de mercado, promovendo sua expansão sustentável
em benefício de todos os participantes do setor, e para tanto:

1) promover a cooperação internacional em questões cafeeiras;

2) proporcionar um fórum para consultas sobre questões ca-
feeiras entre Governos e com o setor privado;

3) incentivar os Membros a desenvolver um setor cafeeiro
sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais;

4) proporcionar um fórum para consultas, buscando enten-
dimento com relação a condições estruturais dos mercados inter-
nacionais e das tendências de longo prazo da produção e do consumo
que equilibram a oferta e a demanda e resultam em preços eqüitativos
tanto para os consumidores quanto para os produtores;

5) facilitar a expansão e a transparência do comércio in-
ternacional de todos os tipos e formas de café, e promover a eli-
minação de obstáculos ao comércio;

6) coletar, difundir e publicar informações econômicas, téc-
nicas e científicas, dados estatísticos e estudos, assim como resultados
de pesquisa e desenvolvimento em questões cafeeiras;

7) promover o desenvolvimento do consumo e de mercados
para todos os tipos e formas de café, inclusive nos países produtores
de café;

8) desenvolver, avaliar e buscar financiamento para projetos
que beneficiem os Membros e a economia cafeeira mundial;

9) promover a qualidade do café com vistas a proporcionar
maior satisfação aos consumidores e maiores benefícios aos pro-
dutores;

10) incentivar os Membros a desenvolver procedimentos
apropriados de segurança alimentar no setor cafeeiro;

11) promover programas de informação e treinamento des-
tinados a auxiliar a transferência aos Membros de tecnologias re-
levantes para o café;

12) incentivar os Membros a desenvolver e implementar es-
tratégias que ampliem a
capacidade das comunidades locais e dos pequenos produtores para se
beneficiarem da
produção cafeeira, que pode contribuir para aliviar a pobreza; e

13) facilitar a disponibilização de informações sobre instru-
mentos e serviços financeiros capazes de ajudar os produtores de café,
inclusive com respeito a acesso a crédito e métodos de gestão de risco.

CAPÍTULO II - DEFINIÇÕES

ARTIGO 2o

Definições

Para os fins do presente Acordo:

1) Café significa o grão e a cereja do cafeeiro, seja em
pergaminho, verde ou torrado, e inclui o café moído, o descafeinado,
o líquido e o solúvel. O Conselho, o mais cedo possível após a
entrada em vigor do presente Acordo e, novamente, a cada três anos,
revisará os fatores de conversão aplicáveis aos tipos de café alistados
nas alíneas "d", "e", "f" e "g" abaixo. Depois de tais revisões, o
Conselho determinará e publicará os fatores de conversão apropria-
dos. Antes da revisão inicial, e caso o Conselho não seja capaz de
alcançar decisão com respeito a esta questão, os fatores de conversão
serão os utilizados no Convênio Internacional do Café de 2001, que
se encontram alistados no Anexo do presente Acordo. Observadas
essas disposições, os termos alistados abaixo terão os seguintes sig-
nificados:

a) café verde significa todo café na forma de grão descascado
antes de ser torrado;

b) café em cereja seca significa o fruto seco do cafeeiro;
obtém-se o equivalente do café em cereja seca em café verde mul-
tiplicando o peso líquido do café em cereja seca por 0,50;

c) café em pergaminho significa o grão de café verde en-
volvido pela cobertura de pergaminho; obtém-se o equivalente do
café em pergaminho em café verde multiplicando o peso líquido do
café em pergaminho por 0,80;

d) café torrado significa o café verde torrado em qualquer
grau, e inclui o café moído;

e) café descafeinado significa o café verde, torrado ou so-
lúvel, do qual se tenha extraído a cafeína;

f) café líquido significa as partículas obtidas do café torrado
e dissolvidas em água; e

g) café solúvel significa as partículas desidratadas, solúveis
em água, obtidas do café torrado.

2) Saca significa 60 quilogramas, ou 132,276 libras-peso, de
café verde; tonelada significa uma massa de 1.000 quilogramas, ou
2.204,6 libras-peso; e libra-peso significa 453,597 gramas.

3) Ano cafeeiro significa o período de um ano, de 1o de
outubro a 30 de setembro.

4) Organização e Conselho significam, respectivamente, a Or-
ganização Internacional do Café e o Conselho Internacional do Café.

5) Parte Contratante significa um Governo, a Comunidade
Européia ou qualquer organização intergovernamental a que faz re-
ferência o parágrafo 3 do Artigo 4º que tenha depositado seu instru-
mento de ratificação, aceitação, aprovação ou notificação de aplicação
provisória do presente Acordo nos termos dos Artigos 40, 41 e 42, ou
que tenha aderido ao presente Acordo nos termos do Artigo 43.

6) Membro significa uma Parte Contratante.

7) Membro exportador ou país exportador significa, res-
pectivamente, um Membro ou país que seja exportador líquido de
café, isto é, cujas exportações excedam as importações.

8) Membro importador ou país importador significa, res-
pectivamente, um Membro ou país que seja importador líquido de
café, isto é, cujas importações excedam as exportações.
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