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ANEXO - CONTRATO Nº 000214/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002766

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000060/2020 000722/2020

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

MESA PROVA DE CAFÉ COMPLETA, COM CUSPIDEIRA,
BANQUETA E BANDEJA EM INOX
mesa prova de café completa , com cuspideira, banqueta e
bandeja em inox - mesa giratória para prova de café, tampo
em granito, dimensões: diâmetro aproximado de 1,10 a 1,40
m x 0,02 m de largura, altura aproximada de 0,90 m; base em
ferro fundido, corpo (estrutura) em aço carbono; suporte
central de pedra, fabricado em ferro fundido com sistema
giratório sobre rolamentos; suporte para xícara para lavar
colher; peso liquido aproximado de 125 kg, na cor azul ou
cinza andorinha.
com cuspideira em aço inox; com bojo interno para cuspir os
resíduos dos descartes na hora da prova do café;
dimensões: diâmetro de 0,35 m e altura mínima de 0,50 m.
com banqueta giratória compondo-se de 1 base em ferro
fundido, 1 corpo (estrutura) em aço carbono e 1 assento
giratório em madeira, 280 mm de diâmetro x 550 mm de altura
total aproximadamente.
com bandeja triangular para retirada do café do torrador e
análise dos provadores; fabricado em aço inox, com porta
etiquetas.
garantia mínima de 1 ano.

7.550,001,00 7.550,000UND.002003

PENEIRAS DE AMOSTRA
conjunto com 15 peneiras de amostra
peneira de classificação de café, confeccionada em quadro
de madeira com chapa interna perfurada de aço carbono, em
medidas especificas para as classificações: 1 moca 9/13 +
fundo, f. redondo 9/18 + fundo; 200mm largura x 300 mm
comprimento x 0,40 mm altura.
garantia mínima de 1 ano.
conjunto com 15 peneiras de amostra
peneira de classificação de café, confeccionada em quadro
de madeira com chapa interna perfurada de aço carbono, em
medidas especificas para as classificações: 1 moca 9/13 +
fundo, f. redondo 9/18 + fundo; 200mm largura x 300 mm
comprimento x 0,40 mm altura.
garantia mínima de 1 ano.

1.850,001,00 1.850,000CONJ003004

TORRADOR COM 4 BOCAS
torrador com 4 bocas  para provas com moinho, compõe-se
de 4 tambores rotativos para torra, com capacidade de 300 g
por boca,4 termômetros analógicos, 1 moinho, 4
queimadores a gás, 1 mangueira dos queimadores à gás, 1
válvula de gás, 1 ventilador para resfriamento, 1 motor
elétrico de 1/3 cv/110-220 volts, 5 bandejas em aço inox e 1
painel composto de 4 reguladores de gás e 1 chave
liga/desliga.
garantia mínima de 1 ano

10.600,001,00 10.600,000UND.006005

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              20.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              20.000,00

JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL-ME:                        20.000,00
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