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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 1,000UN0000682200001

VEICULO , tipo pick-up, 0 km;  cabine simples;
máximo duas portas; cor branca; ano e
modelo atual;  motor diesel turbinado,
direção hidráulica; ar condicionado, motor
mínimo de 130 cv, minimo de 5 (cinco)
marchas a frente 01 (uma) a ré; equipado
com bau para carga seca; carga mínima para
1.500 kg; devidamente emplacada; licenciado
conforme as normas do denatran;  deverá
ter revisão técnica de 5.000  e 10.000 km
rodados e assistência técnica e garantia
minima  de 12 (doze) meses.

00002 1,000UN0002056600002

VEICULO PICK UP , cabine simples;  0 km;
máximo duas portas; cor branca; ano e
modelo atual; direção hidráulica; ar
condicionado; motor mínimo de 86 cv; mínimo
de 5 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a
ré; carga nínima de 700 kg; vidro elétrico;
pneus - mínimo 1.85, aro 14; protetor de
caçamba, protetor de carter, tapetes;
ganchos p/ amarração de carga na caçamba,
devidamente emplacada; licenciado conforme
as normas do denatran,  deverá ter revisão
técnica de 5.000  e 10.000 km rodados e
assistência técnica e garantia minima  de 12
(doze) meses.

00003 5,000UN0000748700003

MICRO TRATOR a diesel, refrigerado a água;
potencia mínima de 14 cv; duas rodas com
pneus; transmissão mínima de 6 (seis)
marchas a frente e 2 (duas)
a ré; partida manual, peso mínimo de 385  kg,
com carreta tracionada; 4x4; com pneus sem
bloqueio, 2 (dois) freios; basculante;
capacidade mínima de 1.200 kg; vedada,
para transporte de grãos, insumos agricolas
e outros. deverá ter assistência técnica,
revisão técnica  e garantia minima  de 12
(doze) meses,  a contar da data de entrega -
semade.

00004 30,000UN0001849500004

ROÇADEIRA LATERAL , de punho; peso
mínimo, 5.00 kg, minimo de cilindrada 25,4;
mínimo de 1,27 hp; com motor dois tempos;
com refil de nylon e faca de duas pontas.
deverá ter assistência técnica, revisão
técnica  e garantia minima  de 12 (doze)
meses,  a contar da data de entrega -
semade.
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00005 7,000UN0002056700005

MOTOSSERRA DE PODA , minimo de 22,2 cc;
máximo de 30,1; peso mínimo de 2,5 kg; peso
máximo de 3,9 kg; sabre com mínimo de 25
cm e máximo de 30 cm de comprimento;
motor dois tempos. deverá ter assistência
técnica, revisão técnica  e garantia minima
de 12 (doze) meses,  a contar da data de
entrega - semade.

00006 3,000UN0001487600006

MOTOCICLETA , mínimo de 150 cilindradas;
mínimo de 5 (cinco) velocidades á frente;
injeção eletrônica;  partida elétrica; tanque
de combustível mínimo de 14
litros.devidamente emplacada; licenciado
conforme as normas do denatran;  deverá
ter revisão técnica de 5.000  e 10.000 km
rodados e assistência técnica e garantia
minima  de 12 (doze) meses.

00007 2,000UN0001061400007

SECADOR DE CAFE , rotativo horizontal.
minimo de 5.000 litros; c/ fornalha; c/ fogo
indireto; adaptado com fornalha para queima
de palha; com elevador tubular c/canecas;
com motores monofásico; fornalha mínimo de
3 cv; elevador mínimo de 2 cv; rolo do
secador , mínimo de 2 cv.  deverá ter
assistência técnica, revisão técnica  e
garantia minima  de 12 (doze) meses,  a
contar da data de entrega - semade.

00008 1,000UN0002056800008

CENTRIFUGA EXTRATORA de mel, com
acionamento manual; equipada com torneira
de corte rápido, em aço inox aisi 304;
tambor, rotor interno, tampas de aço inox
aisi 304, grau alimentício, com solda tig,
acabamento sanitário para alimentos;
estrutura externa em aço carbono c/ pintura
pu ou em aço inox. capacidade mínima para
08 (oito) quadros ninho ou 12 (doze)
melgueiras (langstroth abnt); com espaçador
de quadros. garantia minima de 12 meses, a
contar da data de entrega - semade.

00009 1,000UN0000742000009

CENTRIFUGA extratora de mel;
c/acionamento  motorizado elétrico, equipada
c/ torneira de corte rápido, em aço inox aisi
304; com controle mecânico de velocidade,
através de embreagem; tambor , rotor
interno, tampas em aço inox aisi 304, grau
alimentício, com solda tig; acabamento
sanitário para alimentos; estrutura externa
em aço carbono c/ pintura pu; capacidade
mínima para 32 quadros ninho ou 32
melgueiras (langstroth abnt); com espaçador
de quadros. garantia mínima de 12 meses a
contar da data de entrega - semade.

00010 3,000UN0002057000010

TANQUE DECANTADOR para mel; equipado
com torneira de corte rápido, em aço inox aisi
304; tambor fabricado em aço inox aisi 304,
grau alimentício, com solda tig,  acabamento
sanitário para alimentos; estrutura externa
em aço carbono, com pintura pu ou em aço
inox; capacidade mínima para 120 kg de
mel.garantia mínima de 12 meses, a contar
da data de entrega - semade.
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00011 2,000UN0002057100011

TANQUE DECANTADOR P/ MEL - 200 KG ,
equipado com torneira de corte rápido,  em
aço inox aisi 304; tambor fabricado em aço
inox aisi 304,  grau alimentício,  com solda tig,
acabamento sanitário para alimentos;
estrutura externa em aço carbono, com
pintura pu ou em aço inox. capacidade
minima para 200 kg de mel. garantia minima
de 12 meses a contar da data de entrega -
semade.

00012 1,000UN0002057200012

TANQUE DECANTADO P/ MEL - 370 KG ,
equipado com torneira de corte rápido, em
aço inox aisi 304. tambor fabricado em aço
inox aisi 304, grau alimentício com solda tig,
acabamento sanitário para alimentos,
estrutura externa em aço carbono com
pintura pu ou em aço inox. capacidade
mínima 370 kg de mel. garantia de 12 meses
a contar da data de entrega - semade.

00013 1,000UN0002057300013

MESA DESOPERCULADORA DE FAVOS com
bacio, torneira de corte rápido, tela para
filtragem de opérculos, em aço inox aisi 304,
grau alimentício com solda tig acabamento
sanitário para alimentos; estrutura externa
em aço carbono com pintura  pu ou em aço
inox; capacidade mínima para 20 quadros,
langstroth abnt; dimensões mínimas de 1000
mm de comprimento, 500 mm de largura e
800 mm de altura. garantia mínima de 12
meses, a contar da data de entrega -
semade.

00014 1,000UN0002057300014

MESA DESOPERCULADORA DE FAVOS com
bacio; torneira de corte rápido; tela para
filtragem de opérculos em aço inox aisi 304,
grau alimentício com solda tig acabamento
sanitário para alimentos; estrutura externa
em aço carbono com pintura pu ou em aço
inox; capacidade mínima para 60 quadros,
padrão longstroth abnt; dimensões mínimas
de 1200 mm de comprimento, 1000 mm de
largura e 800 de altura. garantia mínima de
12 meses, a contar da data de entrega -
semade

00015 1,000UN0002057500015

BASE PARA DESOPERCULAÇÃO em mesa
desoperculadora, com capacidade mínima
para 32/60 quadros, em aço inox aisi 304.
garantia mínima de 12 meses, a contar da
data de entrega - semade.

00016 1,000UN0002057600016

TANQUE DESCRISTALIZADOR DE MEL , em
aço inox aisi 304 grau, alimentício com solda
tig, acabamento sanitário para alimentos,
sistema banho-maria, com aquecimento
elétrico por resistencia de imersão 3.500w,
temperatura controlada por termostato
analógico; capacidade minima para 2 baldes
de até 25 kg. garantia mínima de 12 meses, a
contar  da data da entrega - semade
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00017 1,000UN0002057700017

MESA PARA ENVASE DO MEL , com tampo em
aço inox aisi 304; estrutura em alumínio
onodizado; dimensões mínimas de 1900 mm
de comprimento, 400 mm de largura e 800
mm de altura. garantia mínima de 12 meses,
a contar da data de entrega - semade

00018 2,000UN0002057800018

MESA PARA MANIPULAÇÃO DE MEL ; com
tampo em aço inox aisi 304; estrutura em
aluminio onodizado; dimensões mínimas de
1900 mm de comprimento, 900 mm de largura
e 800 mm de altura. com garantia de 12
meses, a partir da data de entrega - semade.

00019 2,000UN0002057900019

BALDE COLETOR DE MEL - 15,00 KG ,
totalmente em aço inox aisi 304, grau
alimenticio com solda tig, acabamento
sanitário para alimentos; com capacidade
minima para 15 kg de mel. garantia mínima de
12 meses a partir da data de entrega -
semade.

00020 2,000UN0002058000020

BALDE COLETOR DE MEL - 25 KG , totalmente
em aço inox aisi 304 grau alimentício, com
solda tig, acabamento sanitário para
alimentos; com capacidade mínima para 25 kg
de mel. garantia de 12 meses, acontar da
data de entrega - semade.

00021 2,000UN0002058100021

PENEIRA P/ PRÉ FILTRAGEM , em balde de
25 kg de mel, em aço inox aisi 304. garantia
mínima de 12 meses a contar da data de
entrega - semade

00022 2,000UN0002076600022

PENEIRA PARA FILTRAGEM FINAL EM
DECANTADOR.  em aço inox aisi 304, para
decantador 120/200 kg. garantia mínima de
12 meses, a contar da data de entrega -
semade

00023 2,000UN0002071500023

PENEIRA PARA FILTRAGEM FINAL EM
DECANTADOR, EM AÇO INOX  AISI 304,
para decantador de no mínimo 370 kg.
garantia minima de 12 meses, a contar da
data de entrega - semade

00024 1,000UN0002058400024

DEBULHADOR DE MILHO - 80 SC/H , com
acoplamentos para tratores de levante
hidráulico, sem carrinhos e tomada de força,
com produção mínima de 80 sacos por hora,
com peso minimo de 280 kg. garantia mínima
de 12 meses, a contar da data de entrega -
semade.
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