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LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD 
PREÇO 

UNIT 
PREÇO 
TOTAL 

Lote 1 Item 01 
TANQUE DE CIP, Construído em Aço Inox AISI 304, Capacidade p/ 
500 litros. 

und 03   

 

Item 02 Bomba Positiva p/liquido pastoso. Construída: em aço inoxidável AISI  
304, Finalidade: Transferência de iogurte, Capacidade: 1200 lts/h, 
Sucção:1 ½  M/SMS Recalque: 1 ½ M/SMS, Capa: Construída em aço 
inoxidável, Acabamento: interno polido sanitário 

und 01   

 
Item 03 TANQUE PULMÃO, EM AÇO INOX AISI 304, COM AGITADOR CAP. 

1000 LITROS 
und 02   

 
Item 04 TANQUE DESNATE EM AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE 500 

LITROS 
und 01   

 
 

TOTAL     

 Lote 2 
Item 01 

BOMBA Auto Aspirante, em Aço Inox AISI 304 und 01   

 
 

TOTAL     

 Lote 3 
Item 01 Centrífuga Separadora, Construída em Açi Inox AISI 304, capacidade 

de desnate p/ 2.000 litros/ hora. 
und 01   

 
 

TOTAL     

Lote 4 
Item 01 Batedeira de manteiga em aço inox AISI 304, com painel elétrico, 

capacidade para 200/100 kg 
und 01   

 
 

TOTAL     

Lote 5 
Item 01 

Moldadeira p/ manteiga em aço inox AISI 304 und 01   

 Item 02 
Seladora para Pote de Manteiga com duas Matrizes 75mm/120mm und 01   

 Item 03 
Balança Eletrônica de bancada célula de carga LS 10, 11 kg und 01   

 
 

TOTAL     

Lote 6 

 

Item 01 
IOGURTEIRA (Sistema Serpentina) ; FORMATO CILÍNDRICO 
VERTICAL, construída em aço inoxidável AISI 304; Capacidade p/ 
2000 Litros; Isolamento térmico em lã de rocha ; Revestimento em aço 
inoxidável, Tampa bipartida, poço para termômetro 

und 01   

  TOTAL     

Lote 7 Item 01 

ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA EMBALAGEM TIPO 
CHUPETINHA, com 4 Bicos.  
Sistema de envase e selagem de embalagem flexíveis. A máquina 
esteriliza, dosa, sela e retira a embalagem pronta automaticamente. 
Produtos: Líquidos e semi-pastosos; 
Capacidade de Dosagem: de 50g à 200g, (opcional para embalagens 
de 500g); 
Acionamento: Mecânico e pneumático 
Com 4 bicos: 4.000 emb/hora 
Estrutura: Aço Inox AISI 304 
Acabamento: Aço Inox AISI 304 
Acionamento: Mecânico / Pneumático 
Motor: 1,5 CV 
Redutor: MRN 1:100 
Resistência: 2 = 380W 
Capacidade Produção: 4.000 emb/hora 
Dimensões: 1x1 
Peso Aproximado: 240K 

und 01   

 Item 02 
PRENSA PNEUMÁTICA - AÇO INOXIDÁVEL ASI 304  Capacidade 98 
formas  

und 01   

 
 

TOTAL     



Lote 8 

 

 

 

 

 

Item 01 

QUEIJOMATIC 3.000 LITROS - executada em aço inox ASI 304,  
potência máxima de 5,5 Kw e rotação máxima de 0 a 23 rpm;  
Acabamento Superficial: Possui acabamento Interno sanitário 
rugosidade inferior a 0,7 Ra. Possui acabamento Externo natural 2B; 
Possui formato cilíndrico vertical, do tipo fechada, com fundo DUPLO 
CONE e teto toricônico. Possui uma camisa para troca térmica no 
costado sendo usado somente vapor sem a necessidade de água em 
banho Maria, injeção de vapor por meio de injetores; Sistema de 
limpeza CIP localizado no teto dotado de duas esferas de spray ball; 01 
Conjunto mexedor constituído por duas lira com facas para corte de 1.2 
mm; Painel eletrônico de comando; Desorador que permite a retirada 
parcial de soro; Sistema de Descarga dotada de duas saídas de 06" c/ 
válvulas de acionamento pneumático, na saída c/ válvula  de 06" com 
borboleta manual p/ ajuste de fluxo; Sistema de vapor c/ entrada 
automática de 01.1/2" através de válvula de esfera com acionamento 
pneumático de abertura e fechamento; Retorno CIP feito por válvula de 
02"; Plataforma de acesso a Queijomate construída em Aço Inox Aisi 
304, segundo as Normas 10 e 13 ART's. 

und 01   

 

 

 

 

Item 02 

MONOBLOCO construído em Aço Inox ASI 304 500 KG/ hora, 
Equipamento utilizado para o processamento de massas filadas; Todas 
as peças que estarão em contato direto com a massa devem ser 
totalmente teflonadas 480°C; Sistema que permite fazer a pré salga da 
massa na hora da filagem na Hidrovia ou sistema tradicional de bacias; 
O equipamento deve permitir ser tanto usado somente como filadora 
para depois ser acoplado a um carrossel moldador como também ao 
sistema de monobloco onde ela faz a filagem e também a moldagem 
do queijo; Painel eletroeletrônico em aço inox com controles de tempo 
temperatura, velocidade de filagem, atendendo as normas NR 10 e 
NR12. 

und 01   

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 03 

DRENOPRENSA em Aço Inox ASI 304 - 3000 LTS/h - Manual c/ faca 
de corte em Aço Inox AISI 304, construção e acabamento sanitário 
internamente e jateado externamente; Possui formato retangular 
horizontal, c/ borda reforçada, fundo plano, dreno do soro por duas 
inclusas em chapa perfurada removível, reforços no fundo e nas laterais 
com perfis U dobrado em chapa de Inox 3 mm, sustentação p/ pés 
tubulares c/ parafusos de regulagem e sapatas de apoio; Placa de 
prensagem de formato retangular, c/ nervuras de reforço dispostas nas 
diagonais, duas guias lineares e dois cilindros pneumáticos de diâmetro 
80 mm com acionamento através de uma válvula pneumática de 
alavanca; Faca de corte de formato retangular, com um lado chanfrado 
para corte da massa, na mesma peça é montado um conjunto de 10 
facas, sendo as mesmas ajustáveis para que se tenha um corte da 
massa no tamanho desejado. Eclusas em chapa perfurada, com 
atracadores tipo fecho rápido para fixação na borda do equipamento, 
montadas nas duas extremidades da máquina; Duas tomadas 03” 
macho SMS, para dreno do soro, localizadas na junção do costado com 
o fundo e as duas são interligadas por uma tubulação unindo as 
mesmas para uma única saída; Sistema de movimentação da faca de 
corte e da placa de prensagem é feita por um único carro montado 
sobre duas placas de inox com 4 rolamentos de inox cada e o conjunto 
todo é montado sobre uma guia de aço inox de 1’’ sendo seu manuseio 
e deslocamento com muita facilidade sem esforço físico;  Sistema 
pneumático composto por controlador de pressão filtro de ar para 
lubrificação automática do sistema e por duas válvulas tipo alavanca 
para acionamento do sistema de corte e prensagem;  

und 01   

 
 

TOTAL     

Lote 9 
Item 01 

Tanque para Salga em Fibra de Vidro, 2000x1000x400 mm und 01   

 

Item 02 MATURADOR DE MASSA,  De formato retangular construída em fibra 
de vidro. 
Capacidade: 100 Kg, Dimensões: 3000x 1000 x 350mm, Acabamento: 
Sanitário Interno e Externo.  

und 01   

 

Item 03 PRATELEIRAS DE ESTOCAGEM / SECAGEM DE QUEIJO  - 
Prateleira fabricada em fibra de vidro.  
Apropriada para maturação e estocagem de queijos, pode ser utilizada 
também para armazenagem de qualquer outro tipo de produto 
alimentício.  
Empilhamento: até 15 andares.  Capacidade 60 peças para 
estocagem e 30 para secagem 

und 20   

 
Item 04 

SELADORA A VÁCUO PARA QUEIJOS  und 01   



 
Item 05 

Forma plástica de mussarela FM 400g und 300   

 
Item 06 

Forma plástica p/ minas frescal 250/300g und 500   

 
Item 07 

Forma PL 3000g com prensador und 150   

 
Item 08 

Forma plástica minas frescal 500g und 400   

 
Item 09 

Estrado plástico 30x50x2,5 virgem cinza und 595   

 
Item 10 

Pesa salmoura und 01   

 
Item 11 

mesa em Aço Inox 2,0x1,0x0,90 m com rodízios, bordas e dreno und 01   

 
Item 12 Lavatório de mãos em aço inoxidável AISI 304, sem saboneteira, com 

válvula de pedal 
und 01   

 
Item 13 lavatório de botas construído em aço inox AISI 304 com válvula de 

pedal 
und 01   

 
 

TOTAL     

Lote 10 

Item 01 GERADOR DE VAPOR - • Capacidade de Produção de Vapor (Temp 

Água 20ºC): 650 Kg Vapor/hora • Capacidade de Produção de Vapor 

(Temp Água 60ºC): 700 Kg Vapor/hora • Combustível: Óleo Diesel • • 

Motor: 3 CV • Produção de Calor: 431.600 Kcal / h • Pressão de 

Trabalho: de 65 a 150 P.S.I • Potência Absorvida na Rede:2,95 KW / 

4,04 KVA • Temperatura Média de Saída dos Gases: 250 ºC • Teste 

Hidrostático: 225 PSI - teste tubular • Eficiência Térmica: 85% 

und 01   

 
Item 02 4 METROS LINEARES DE CHAMINÉ COM CHAPÉU CHINÊS PARA 

O GERADOR DE VAPOR 
und 01   

 
Item 03 

Tanque de água para gerador de vapor und 01   

 
Item 04 

TANQUE DE ÓLEO PARA GERADOR DE VAPOR und 01   

 
 

TOTAL     

Lote 11 
Item 01 

GERADOR DIESEL  125 KVA 380V TRIFÁSICO und 01   

 
 

TOTAL     

Lote 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 01 

CHILLER - Sistema de resfriamento para laticínios;  Capacidade de 
210.000 kcal/hora a 10°c de trabalho;  Capacidade efetiva de 142.000 
kcal a 0°c de trabalho;  4 circuitos de refrigeração independente;  4 
evaporadores a placas inox brasado individual com isolamento em 
poliuretano revestido com uma caixa protetora de fibra de vidro com 
pintura em gel;  4 condensador alto rendimento micro canal em alumínio 
exclusivo para trabalho em altas temperatura com área de troca mínima 
de 4m² em aletas de alumínio;  4 x ventilador 7 pás 630 mm 6 polos 
altos rendimentos;  Temperatura do gás da condensação devera 
chegar40°c;   Estrutura em aço carbono com pintura epóxi a pó ou inox;  
Carenagem em fibra de vidro moldada com pintura em gel e 
acabamento em perfil de borracha;  Janelas de ventilação protegido por 
uma tela /filtro em pvc.; Controle será feito da seguinte forma: 1 central 
eletrônica para cada circuito de refrigeração (compressor individual) 
independente para em caso de manutenção seja nos componentes 
interno ou externo do chiller seja possível operar com equipamento sem 
parada com 75% da capacidade;  Cada central eletrônica terá um 
comando independente com controle sobre:  Falha de fluxo individual;  
Falha de pressão baixa individual; Falha de pressão alta individual;  
Falha de compressor individual;  Falha de ventilador individual;  Falha 
de bomba individual;  Falha de fluxo deve ser feito através de leitura de 
temperatura com delta de temperatura controlada entre entrada e saída 
(não será chave fim de curso por excesso de problema com muita 
umidade); Sensor de segurança instalado interno no trocador a placas 
de cada circuito de forma independente com termostato; Sensor de 
segurança instalado na condensação com termostato; Equipamento 
com bomba interna para sucção de um tanque externo;   Sistema com 
uma central que interliga os 4 módulos de controle do painel com 
controle independente, ou seja, podem ser alterar os paramentos de 
forma remota  de cada modulo direto na tela que deverá ser em touch 
screen; Gás ecológico 410; Sistema de filtragem com filtro com refil em 
disco de no mínimo 4”; Dimensões do equipamento:  Altura 2610 mm;  
comprimento 2590 mm;  largura 2000 mm. 

und 01   



 
 

TOTAL     

Lote 13 
Item  01 

ÁCIDO SULFÚRICO PA LEITE 1,825 - MICROQUÍMICA (9,un1830,ll) und 02   

 
Item 02 

Alcoolisoamilico PA leite und 03   

 
Item 03 

Bico de papagaio 10 ml completo und 03   

 Item 04 Bico de papaguaio 1 ml - completo und 03   

Lote 13 
Item 05 

Butirometro para leite 8% - labglas und 03   

 
Item 06 

Butirometro para creme 70% - labglas und 03   

 
Item 07 

Butirometro para queijo 40% completo - labglas und 03   

 
Item 08 

Rolha cônica p/ butirometro und 06   

 
Item 09 

Óculos de proteção incolor und 01   

 
Item 10 

Pipeta volumétrica 11 lm und 03   

 
Item 11 

Dessorador completo de PL 3000g und 150   

 
Item 12 

Contador de colonias mecanico CP 602 und 01   

 
Item 13 

Banho maria 80 tubos und 01   

 
Item 14 

Master Classic completo com impressora und 01   

 
Item 15 

Óculos para proteção para laboratório  und 01   

 
Item 16 

Alcoometro para alcool de 0 a 100 und 01   

 
Item 17 

DESTILADOR DE ÁGUA INOS 5 LTS und 01   

 
Item 18 

AUTOCLAVE VERTICAL 18 LTS 25X40 1500W 22 und 01   

 
Item 19 Estufa de Esterilização e Secagem - Digital Timer Micro processadas 

85 lts 
und 01   

 
Item 20 Estufa de Cultura Bacteriológica - Digital Timer Micro processadas 85 

lts 
und 01   

 

 
 

TOTAL     

 


