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Orientados para o Mercado da Cadeia Produtiva da Fruticultura - CAFÉ
Especificação
Viveiro telado - com 50% de sombreamento medindo 18 m x 15,30 m,
30.000 mudas/ano, com irrigação e cerca externa.
Kit colheita de café para 20 famílias composto por: equipamentos de
proteção para colheita, sacolas, pano de colheita e caixas plásticas
hortifruti.
Kit colheita de café para 40 famílias composto por: equipamentos de
proteção para colheita, sacolas, pano de colheita e caixas plásticas
hortifruti.
Patrulha mecanizada: Trator de 75-85 cavalos, 4x4, arado subsolador
com duas hastes, pulverizador hidráulico de jato de ar arrastado com
barras verticais 600l, roçadeira hidráulica, carreta com capacidade para
4 toneladas com basculante e guincho agrícola hidráulico.
Patrulha mecanizada para tratos culturais: Trator de 15 a 20 cavalos com
tração 4x4 com carreta de 4 pneus, roçadeira hidráulica e pulverizador
atomizador com defletores capacidade de 300 a 500 litros.

Valor de
Referência R$
R$ 48.910,00

R$ 19.800,00

R$ 39.600,00

R$ 175.400,00

R$ 90.000,00

Patrulha mecanizada para tratos culturais: Trator de 30 cavalos com
tração 4x4 com carreta de 4 pneus, roçadeira hidráulica e pulverizador
atomizado com defletores capacidade de 500 litros

R$ 95.000,00

Kit tratos culturais para 20 famílias: motosserra, atomizador, roçadeira
multifuncional, com equipamentos de proteção individual, Bobonas de
200 litros para o preparo de biofertilizantes.

R$ 99.500,00

Kit tratos culturais para 40 famílias: motosserra, atomizador, roçadeira
multifuncional, com equipamentos de proteção individual, Bobonas de
200 litros para o preparo de biofertilizantes.

R$ 199.000,00

Unidade simplificada para secagem de café (20 famílias), 20 estufas
cobertas e cimentadas, medindo 8x20 m, com 4 despolpadores elétricos
de 100 latas.
Unidade simplificada para secagem de café (40 famílias), 40 estufas
cobertas e cimentadas, medindo 8x20 m, com 8 despolpadores elétricos
de 100 latas.

R$ 268.000,00

R$ 536.000,00

Unidade simplificada para secagem de café (20 famílias), 20 estufas
cobertas e cimentadas, medindo 8x20 m, com 4 despolpadores elétricos
com separador de verde de 100 latas.
Unidade simplificada para secagem de café (40 famílias), 40 estufas
cobertas e cimentadas, medindo 8x20 m, com 8 despolpadores elétricos
com separador de verde de 100 latas.
Unidade simplificada de descascamento de café: descascador metálico
conjugado com 20 sc/h, elevador metálico tubular com classificador
metálico e 02 unidades de elevador metálico tubular composto,
incluindo construção civil.
Unidade simplificada de classificação de grãos de café: selecionadora
eletrônica, mesa de peneiras (03 elevadores tubulares, classificador com
4 peneiras mais 1 fundo com moega, 01 caixa de 2x2m com divisões,
capacidade de 25 sacas), mesa densimétrica capacidade 50 sc/hora com
bica de saída e motorização intermediária, incluindo construção civil.
Torrador Ecológico para café capacidade de 20 kg, com resfriador,
misturador e elevador pneumático para café cru.
Empacotadora à vácuo: com envasadeira de fundo quadrado, carrocel
formatador e compactador mecânico, câmera de vácuo automático com
bomba e aparador de pacotes.

R$ 296.000,00

R$ 592.000,00

R$ 260.000,00

R$ 270.000,00

R$ 130.000,00

R$ 430.000,00

Unidade simplificada para laboratório de prova de café, incluindo
construção civil.

R$ 250.000,00

Caminhão truck diesel, Peso bruto total de 26 a 29 toneladas com
potencia de 240 a 280 cv e carroceria graneleiro.

R$ 280.910,00

Caminhão para logística primária com carga de 6 toneladas, carroceria
de madeira, potência de 160 cv.

R$ 160.000,00

Caminhão para logística secundária com carga de 15 toneladas,
carroceria de madeira, potência de 211 cv.

R$ 210.000,00

Veículo Pick up carroceria aberta com motor gasolina de 1400 a 1600
cilindradas capacidade de carga de 650 a 750 kg com potencia de 85 a
101 cv.

R$ 48.610,00

