
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 30.01 

COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES 

 

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 

seguinte e-mail: catalogos@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: 

catalogos@ufrrj.br 
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Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA 

CATÁLOGO DO GRUPO 30.01 – COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

300101 

Desengraxante, aspecto físico: líquido viscoso, 

composição: lauril éter, sulfato de sódio, 

espessante, inibi-, características adicionais: 

líquido concentrado, base alcalina, solúvel em 

aplicação: limpador veículo automotivo 

234300 
Bombona 20 

Litros 
53,80 

300102 

Graxa, tipo base: óleo mineral, tipo espessante: 

cálcio, ponto gota: 260 ° c, tipo aditivos: 

antioxidante, anticorrosivo, aplicação: caixa 

engrenagem, consistência nlgi: 1, características 

adicionais: grafitada 

214604 Balde 20 kg 177,49 

300103 

Graxa, tipo base: óleo mineral, tipo espessante: 

lítio, tipo aditivos: anticorrosivo, antioxidante, 

adesividade, anti-ferrugem, aplicação: 

automotiva, características adicionais: não 

aplicável 

233181 
Recipiente 

15 kg 
420,00 

300104 

Graxa, tipo base: óleo sintético, tipo espessante: 

lítio, ponto gota: 170 ° c, tipo aditivos: 

antioxidante, anticorrosivo, aplicação: múltipla, 

consistência nlgi: 2, características adicionais: 

não aplicável 

214602 Balde 20 kg 281,50 

300105 
Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: sintético, 

classificação: api sn, viscosidade: sae 5w-30 
461563 Litro 17,56 

300106 
Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: sintético, 

classificação: api sn, viscosidade: sae 0w-30 
461565 Litro 19,00 

300107 

Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: 

semissintético, classificação: api sl, viscosidade: 

sae 15w-40 

461566 Litro 15,70 



 

 

300108 
Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, 

classificação: api sl,cf, viscosidade: sae 15w-40 
461569 Litro 24,00 

300109 
Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, 

classificação: api sl,cf, viscosidade: sae 20w-50 
461570 Litro 16,49 

300110 

Óleo lubrificante, uso: para equipamentos 

agrícolas, tipo: sintético, classificação: din 

51524, viscosidade: iso 68 

461662 Litro 61,25 

300111 

Óleo vegetal, composição: óleo de rícino, 

origem: extraído da semente de ricinus 

communis l., aspecto físico: líquido límpido, 

viscoso, incolor a amarelado, grau de pureza: 

teor máximo de 0,5% de água ou umidade, 

característica adicional: higroscópico, número de 

referência química: cas 8001-79-4 

406567 
Galão 5 

Litros 
122,66 

300112 
Solução, composição: 32,50% uréia pura e água 

deionizada, tipo: arla-32, apresentação: líquido 
438910 

Embalagem 

20 Litros 
41,99 

300113 

Aditivo radiador, características adicionais: 

anticorrosivo e tensoativo, inibidor de corrosão, 

aplicação: motores automotivos a gasolina, 

álcool e diesel, componentes: etilenoglicol 50,50 

442500 Litro 16,20 

300114 
Fluido de sistema de freio, aplicação: veículo 

automotivo, característica adicionais: dot 3 
273222 

Frasco 500 

ml 
9,56 

300115 
Fluido de sistema de freio, aplicação: veículo 

automotivo, característica adicionais: dot 4 
263657 

Frasco 500 

ml 
9,73 

300116 

Óleo lubrificante, uso: para equipamentos 

agrícolas, tipo: mineral, classificação: api gl-4, 

viscosidade: sae 10w-30 

461663 Litro 19,05 

300117 
Óleo lubrificante, uso: motocicleta, tipo: mineral, 

classificação: api sl, viscosidade: sae 20w-50 
461574 Litro 17,50 



 

 

300118 
Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, 

classificação: api sl,cf, viscosidade: sae 20w-50 
461570 Litro 13,20 

300119 
Graxa, tipo base: óleo mineral, tipo espessante: 

lítio, ponto gota: 150 °c, tipo aditivos: lubrificante 
452398 Quilograma 49,00 

300120 

Fluído para aplicação específica, aplicação: 

veículos movidos a óleo diesel, característica 

adicionais: redutor de emissões de óxidos de 

nitrogênio 

427333 
Embalagem 

20 Litros 
2.666,17 

300121 
Grafite, aspecto físico: pó, aplicação: redutor 

atrito, lubrificação em geral 
243810 Quilograma 23,34 

300122 

Desengrimpante, composição: aditivos 

inibidores corrosão e oxidação, tensoativo, 

apresentação: spray, finalidade: eliminar 

ferrugem, repelir umidade, lubrificar, aplicação: 

lubrificante e anticorrosivo 

242215 
Frasco 300 

ml 
5,40 

300123 
Óleo lubrificante, uso: industrial, tipo: mineral, 

classificação: atf, viscosidade: a sufixo a 
463190 Litro 20,90 

300124 

Óleo lubrificante, uso: marítimo, tipo: 

semissintético, classificação: api sn, 

viscosidade: sae 90 

462022 Litro 17,10 

300125 

Óleo lubrificante, uso: marítimo, tipo: mineral, 

classificação: api ci-4,sl, viscosidade: sae 15w-

40 

461660 Litro 17,50 

300126 

Óleo lubrificante, uso: para caminhão, tipo: 

mineral, classificação: api ch-4, viscosidade: sae 

15w-40 

461579 Litro 20,37 

300127 
Óleo lubrificante automotivo, tipo sae 80, tipo 

uso caixa de transmissão. 
Inativo Litro 12,96 

300128 
Óleo lubrificante, apresentação líquido, origem 

mineral, viscosidade a 100¨c (cst),     uso motor 
Inativo 

Frasco 500 

ml 
12,56 



 

 

gasolina 2 tempos - óleo 2 tempos classificação 

api tc. 

 


