
Características do Café:
• Safra corrente 

• Café 100% Arábica

• Tipo 3 COB (Classificação Oficial Brasileira)

• Máximo de 12 defeitos 

• Umidade Máxima: 11%

• Peneira 14 e acima (máx. de 2% de vazamento da 14 abaixo)

Modalidade de Preparo:
• Natural - Via seca

• Cereja Descascado - Via úmida

• Café Despolpado - Via úmida

Pré Requisitos para Venda

Padrão Porto de Santos



Considerações sobre a negociação 

• Satisfeitos os pré-requisitos o café passará por
um processo de verificação do padrão PdS
(Porto de Santos), bem como pelas análises
laboratoriais cabíveis.

• Todo café negociado pela PdS têm como
cláusula contratual o cumprimento das
legislações ambientais e trabalhistas.

• Modalidade Porta de Armazém: a Porto de
Santos indicará um armazém para entrega do
lote no ato da confirmação do negócio, sendo
que após o depósito do café, uma nova
conferência será feita pelo laboratório da PdS.



O resultado da amostra será divulgado por e-mail ou pode ser 
acompanhado no nosso website www.portosantos.com.br (na área 
do produtor ou do agente). 

Resultado da Amostra



Após a aprovação da amostra o produtor poderá confirmar a
venda através de e-mail ou fax, fechando o negócio nas
condições da Porto de Santos e dentro do prazo de validade da
amostra (até 30 dias corridos a contar da data de aprovação).

O preço a ser estabelecido no contrato será aquele informado
pela Porto da Santos na data da confirmação do negócio,
diretamente ao vendedor (produtores, cooperativas, agentes e

outros).

O vendedor receberá por e-mail com a confirmação de negócio
que deverá ser assinada e devolvida para Porto de Santos
conforme instruções no rodapé do documento.

O contrato definitivo (emitido em duas vias) será enviado após a
entrega e conferência do café no armazém, sendo que uma via
do mesmo deverá ser devolvida devidamente assinada pelo
emitente da NF.

Fechando o Contrato



Prazo de entrega

Após a confirmação do negócio o café deverá ser entregue no armazém em até 5 dias úteis;
estar enquadrado nos pré-requisitos anteriormente descritos e em conformidade com a amostra
original aprovada.

Transporte

Caminhões devem estar limpos, higienizados e sem umidade.

Sacaria

A sacaria ou “big bag” não precisam ser novas, basta que sejam de 1ª viagem, inodoras (sem
cheiro) e em bom estado.

Confirmação final do negócio

Após a entrega dos cafés, amostras serão retiradas na descarga (saca por saca) e o armazém
enviará uma amostra do lote depositado para que seja feita a conferência de aspecto, tipo,
percentual de peneira, umidade e bebida contra a amostra original aprovada.

Recebendo o Pagamento

Se o café entregue estiver de acordo com a amostra original enviada e aprovada para compra,
o pagamento será efetuado em até 7 dias úteis, após a aprovação da conferência final,
diretamente na conta corrente do banco indicado pelo produtor que emitiu a nota fiscal.

Importante!!!



Ao longo da campanha de compra, a Porto de Santos e o Escritório 
Carvalhaes divulgam informações relevantes sobre o mercado de café, 

através do “website”, e-mail ou mensagem SMS pelo celular.

Caso queira receber as informações gratuitamente entre em contato 
conosco através do nossos “websites”:

www.portosantos.com.br

www.carvalhaes.com.br

Email: coffeex@portosantos.com.br

Se preferir ligue

(13) 2102-5778 

Mercado de Café


