
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 52.12 – APARELHOS E UTENSÍLIOS 

DOMÉSTICOS 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O REQUISITANTE: 

 

Este catálogo foi elaborado com base no histórico de requisições desta Instituição. Caso haja 

a necessidade de solicitar algum item que não conste no mesmo, o setor requisitante poderá 

solicitar sua inclusão no período de atualização do catálogo, observando o prazo constante 

no cronograma disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico: 

http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas 

Para a inclusão de itens o setor requisitante deverá realizar uma pesquisa no catálogo 

disponibilizado pelo Comprasnet no endereço eletrônico:  

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-

catalogo/search 

 

E adotar, em seguida, os seguintes passos: 

 

1) Ao acessar a página o setor requisitante será direcionado para uma tela que conterá 

uma barra de pesquisa (ver figura 1.1), basta digitar o item desejado que serão apresentadas 

as opções de descrição do item pesquisado (ver figura 1.2); 
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Figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Ao selecionar o item correspondente à descrição desejada o requisitante deverá 

adicionar a unidade de fornecimento (ver figura 2.1), em seguida deverá exportar a lista 

em formato PDF (ver figura 2.2 e 2.3). 

 

Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2.3. 

 

3) O requisitante deverá consultar o cronograma de envio disponibilizado pelo DMSA no 

endereço eletrônico: http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas 

E proceder com o envio do arquivo PDF contendo o item correspondente à sua 

necessidade para o e-mail da Seção Integrada de Recebimento, Especificação e 

Relacionamento com o Requerente: especificacoes_dmsa@ufrrj.br  

 

4) Caso não encontre no sistema do governo o item compatível com a sua necessidade, o 

requisitante deve proceder com a produção da descrição do objeto a ser requisitado. 

          

         O objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade desta IFES com todas 

as características indispensáveis, afastando-se, evidentemente, as características 

irrelevantes e desnecessárias, que venham a restringir a competição. 

 Para envio e suporte quanto a descrição do objeto é necessário encaminhar um e-

mail para a Seção Integrada de Recebimento, Especificações e Relacionamento com o 

Requerente – SIRERR: especificacoes_dmsa@ufrrj.br 

 

CATÁLOGO ATUALIZADO EM  07 DE JULHO DE 2019 

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA 
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CATÁLOGO DO GRUPO 52.12 – APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE 

52.1201 

Aspirador de pó e água, material: tanque 

em aço inox, capacidade: 20 l, tensão 

alimentação: 127 v, características 

adicionais: bocais, prolongador e filtro de 

papel, potência: 1.400 w 

   448054      Unidade 

52.1202 

Batedeira doméstica, capacidade: 4.000 

ml, características adicionais: 8 

velocidades,3 batedores,travas na base 

e aliment, potência: 300 w, voltagem: 

220 v 

431345 Unidade 

52.1203 

Batedeira doméstica, tipo: planetária, 

capacidade: 2.000 ml, componentes 

adicionais: trava automática e disco 

regulagem altura tijelas, características 

adicionais: 5 velocidades e batedores 

para massas leve, média, voltagem: 110 

v 

275024 Unidade 

52.1204 

Bebedouro água garrafão, material: aço 

inoxidável, tipo: torre, capacidade: 20 l, 

voltagem: 127 v, características 

adicionais: 2 torneiras 

448836 Unidade 

52.1205 

Cafeteira elétrica, capacidade: 1,50 l, 

voltagem: 220 v, normas técnicas: aisi 

304, características adicionais: 

compacta,café expresso e 

capuccino,moedor. 

239150 Unidade 

52.1206 
Cafeteira elétrica, material: plástico 

resistente, aplicação: residencial, 
218826 Unidade 



 

 

capacidade: 2 l, voltagem: 127 v, normas 

técnicas: não aplicável, características 

adicionais: placa aquecimento 

52.1207 

Cafeteira elétrica, material: plástico 

resistente, aplicação: residencial, 

capacidade: 36 cafés, voltagem: 110,220 

v, características adicionais: jarra 

vidro,termostato,base 

antiderrapante,timer 

352782 Unidade 

52.1208 

Depurador,exaustor ar, aplicação: 

residencial, quantidade bocas: 4 un, 

capacidade sucção: 250 m3,h, potência: 

180 watt, voltagem: 127,220 v 

215604 Unidade 

52.1209 

Depurador,exaustor ar, quantidade 

bocas: 6 un, capacidade sucção: 290 

m3,h, potência: 155 w, voltagem: 

127,220 v 

396216 Unidade 

52.1210 

Enceradeira, tipo: industrial, potência 

motor: 1 hp, tipo motor: monofásico, 

tensão alimentação: 110 , 220 v, 

diâmetro escova: 40 cm, características 

adicionais: acompanha 2 escovas para 

lavar 

315412 Unidade 

52.1211 

Fogão gás, material: aço inoxidável, 

aplicação: doméstica, tipo fogão: 

convencional, quantidade bocas: 6 un, 

características adicionais: autolimpante, 

automatico, tampa vidro temperado, 

voltagem: 110,220 v, cor: branca 

413060 Unidade 



 

 

52.1212 

Fogão gás, tipo fogão: convencional, 

quantidade bocas: 4 un, normas 

técnicas: selo inmetro gategoria "a", 

características adicionais: acendimento 

automático , forno autolimpante , tam-, 

voltagem: 110,220 v, cor: branca 

425200 Unidade 

52.1213 

Forno elétrico, aplicação: doméstica, 

voltagem: 110 v, capacidade: 46 l, 

comprimento: 49,50 cm, largura: 49 cm, 

altura: 40 cm, características adicionais: 

luz piloto,resist.blindada,prateleiras 

removível 

236097 Unidade 

52.1214 

Forno elétrico, aplicação: doméstica, 

voltagem: 127 v, capacidade: 46 l, 

largura: 49 cm, altura: 40 cm, potência: 

1.750 w, cor: branco, profundidade: 49 

cm 

272463 Unidade 

52.1215 

Forno elétrico, aplicação: doméstica, 

voltagem: 220 v, capacidade: 44 l, 

características adicionais: grill, vidro 

duplo, termostato, pés antiaderentes, 

potência: 1.750 w 

405328 Unidade 

52.1216 

Forno elétrico, aplicação: doméstica, 

voltagem: 220 v, capacidade: 44 l, 

características adicionais: grill, vidro 

duplo, termostato, pés antiaderentes, 

potência: 1.750 w 

405328 Unidade 

52.1217 
Forno microondas, capacidade: 30 l, 

voltagem: 220 v, características 
354973 Unidade 



 

 

adicionais: com prato giratório, cor: 

branca 

52.1218 
Freezer vertical, capacidade: 300 l, 

voltagem: 110 v, cor: branca 
380387 Unidade 

52.1219 

Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 

300 l, quantidade tampas: 1 un, tensão 

alimentação: 110 v, características 

adicionais: tampa dupla ação - 

congelamento e refrigeração 

253895 Unidade 

52.1220 

Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 

500 l, quantidade tampas: 2 un, sistema 

degelo: automático, temperatura 

operação: 0 a 10 °c, tensão alimentação: 

220 v 

258079 Unidade 

52.1221 

Frigobar, capacidade: 110 a 130 l, 

tensão alimentação: 127,220 v, cor: 

branca, características adicionais: selo 

procel 

397746 Unidade 

52.1222 

Máquina lavar roupa, tipo: automática, 

capacidade: 15 kg, cor: branca, 

aplicação: doméstica, características 

adicionais: lavadoura e secadora, 

voltagem: 127,220 v, material gabinete: 

metálico, material cesto: aço inoxidável 

438940 Unidade 

52.1223 

Refrigerador doméstico, capacidade: 260 

a 300 l, voltagem: 110 v, características 

adicionais: com congelador, cor: branca 

300036 Unidade 

52.1224 
Refrigerador doméstico, capacidade: 340 

l, voltagem: 110,127 v, características 
367046 Unidade 



 

 

adicionais: com congelador, frost free, 

cor: branca 

52.1225 

Refrigerador doméstico, capacidade: 440 

a 480 l, voltagem: 110 v, características 

adicionais: duplex, frost free e degelo 

automático, cor: branca, tipo: vertical 

304516 Unidade 

52.1226 

Sanduicheira, material: aço inoxidável, 

tensão: 220 v, características adicionais: 

prepara 2 sanduíches por vez 

367474 Unidade 

52.1227 

Torradeira de pão, material corpo: 

plástico, capacidade: 2 fatias, 

características adicionais: controle tempo 

aquecimento, botão cancelamento. 

347463 Unidade 

 


