
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 52.30 – EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 

 

 

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 52.30 – EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE 

52.3001 

Estabilizador tensão, tensão 

alimentação entrada: 127,220 v, 

características adicionais: nobreak 

com processador digital de sinais, 

tensão saída: 110,220 v, 

capacidade nominal: 3000 va, 

bateria: selada vrla(reguladas por 

válvulas), tipo onda: senoidal pura 

e com controle digital, variação 

frequência entrada: 47 - 63 hz 

413585      Unidade  
 

52.3002 

Estabilizador tensão, tensão 

alimentação entrada: bivolt v, 

características adicionais: proteção 

contra sobretensão e 

sobrecarga,filtro de, tipo: nobreak 

senoidal, quantidade tomadas 

saída: 4, tensão saída: 115 v, 

capacidade nominal: 1.200 kva, 

bateria: selada 

452467 Unidade 

       52.3003 

Grupo motor-gerador, potência 

nominal: em stand by 25 kva e em 

prime 22,5 kva, velocidade 

nominal: 1800 rpm, tipo do motor 

de acionamento: a diesel, tipo de 

partida: elétrica, método de 

resfriamento: à água, 

componentes: filtro de óleo e de 

384411 Unidade 



 

 

combustível, separador de água, 

tipo refrigeração: radiador 

       52.3004 

Bateria recarregável, tipo: selada, 

aplicação: banco de baterias, uso: 

nobreak, características adicionais: 

livre de manutenção, a prova de 

vazamento, sistema eletroquímico: 

chumbo-ácido, capacidade 

nominal: 9 ah, tensão nominal: 12 

v 

419904 Unidade 

       52.3005 

Detector metais, formato: bastão, 

tipo alarme: visual e sonoro, 

tensão alimentação: 9 v, 

características adicionais: ajuste 

sensibilidade, plug de ouvido e bat. 

70 hrs, material: plástico abs, 

componentes adicionais: 

carregador, bateria, capa plástica, 

fone de ouvido 

441567 Unidade 

       52.3006 

Carregador bateria, tipo: veicular, 

tensão alimentação: 12 (dc) v, 

tensão saída: 5 vdc, corrente 

saída: 2 a, conexão: 2 saídas usb 

e tomada tipo acendedor de 

cigarro 

434159 Unidade 

      52.3007 

Transformador distribuição, tipo: 

trifásico, potência nominal: 75 kva, 

tensão máxima operação: 15 kv, 

tensão nominal: 

13800,13200,12600,12000,11400 - 

362584 Unidade 



 

 

220,127v (tensão p, frequência 

nominal: 60 hz, ligações: triângulo-

estrela com neutro acessível, 

normas técnicas: nbr 5356 , 5440, 

tipo isolação: óleo mineral, 

deslocamento angular: -30 gra, 

método de resfriamento: circulação 

natural de óleo 

       52.3008 

Grupo diesel gerador, aplicação: 

sistema de emergência, potência: 

180 kva, tensão saída: 380,220 v, 

frequência: 60 hz, uso: fonte 

auxiliar tensão, quantidade fases: 

trifásico, tipo operação: comando e 

supervisão de uma unidade de 

corrente, tipo comando: painel 

comando automático, montado em 

armário, componentes: módulo 

microprocessado(usca), disjuntor 

termomag-, acessórios: bateria 

partida c, cabos terminais, conjunto 

apoio 

307327 Unidade 

       52.3009 

Estabilizador tensão, capacidade: 

1.500 va, tensão alimentação 

entrada: 110,220 v, tensão 

alimentação saída: 110 v, 

características adicionais: proteção 

contra sub,sobretensão, 4 tomadas 

tripola, freqüência: 50,60 hz 

276043 Unidade 

 


