
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 30.06 

ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

 

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 

 

CATÁLOGO ATUALIZADO EM  07 DE JULHO DE 2019 

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA 

 

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


 

 

CATÁLOGO DO GRUPO 30.06 – ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

300601 

Farelo trigo, dosagem: proteína bruta - 

mínimo 14 e fibra bruta - máximo per, 

características adicionais: ensacado no 

máximo 13,5% de umidade 

293606 Saco 40 KG 67,30 

300602 

Farelo, ingrediente básico: soja, aplicação: 

alimento animal, características 

adicionais: tostado, composição: proteína 

bruta mínimo 46%; extrato etéreo máximo, 

umidade: máximo 12 per, atividade 

ureática: 0,05 a 0,30 per, solubilidade: 80 

per 

246740 Saco 50 KG 116,00 

300603 

Feno, composição: feno de capim tifton 

85, características adicionais: mínimo de 

12% proteína bruta, aplicação: 

alimentação animal 

453421 
Embalagem 

25 KG 
77,13 

300604 

Feno, composição: feno de coast-cross, 

características adicionais: 14% proteína 

bruta, aplicação: alimentação animal 

364712 Quilograma 2,10 

300605 

Fosfato bicálcico, composição básica: pca 

(18.22), aspecto físico: pó, aplicação: 

alimento animal 

287607 Saco 50 KG 254,98 

300606 

Milho, tipo: grão, aplicação: alimento para 

animais, características adicionais: 

umidade máxima de 13,00% e sem 

presença de insetos 

241543 Saco 50 KG 59,92 

300607 
Multivitaminas, composição sais minerais: 

minerais: co, cu, fe, i, mn, zn, forma 
456715 Saco 20 KG 450,00 



 

 

farmacêutica: pó, aplicação: uso 

veterinário 

300608 

Multivitaminas, composição vitaminas: 

vits: a, b1, b2, b3, b5, b6, b7, b12, d, e, k, 

composição sais minerais: minerais: co, 

cu, fe, i, mn, se, zn, composição adicional: 

ácido fólico, bht, colina e fitase, forma 

farmacêutica: pó, aplicação: uso 

veterinário 

456713 Saco 20 KG 550,00 

300609 

Multivitaminas, composição vitaminas: 

vits: a, b1, b2, b3, b5, b6, b7, b12, d, e, k, 

composição sais minerais: minerais: se, 

composição adicional: ácido fólico e bht, 

forma farmacêutica: pó, aplicação: uso 

veterinário 

456711 Saco 20 KG 380,00 

300610 

Ração animal peletizada, ingredientes: 

fibras e proteínas, dosagem: umidade (-

)13%, proteína (+)17%, fibra bruta 12 a 1, 

aplicação: coelho 

450384 Saco 20 KG 62,49 

300611 

Ração animal, ingredientes: carne de 

frango, quirela de arroz, farinha de fran, 

espécie animal: filhote de cães, dosagem 

máxima umidade: 12 per, dosagem 

mínima proteína: 29 per, dosagem mínima 

extrato etéreo: 18 per, características 

adicionais: estabilizada com tocoferóis, 

tipo: peletizada 

454135 
Embalagem 

20 KG 
240,00 

300612 

Ração animal, ingredientes: farinha de 

carne e de vísceras de frango, proteína, 

espécie animal: cão, dosagem máxima 

454128 Saco 10 KG 170,00 



 

 

umidade: 10 per, dosagem mínima 

proteína: 22 per, dosagem mínima extrato 

etéreo: 9 per, dosagem máxima matéria 

mineral: 8 per, características adicionais: 

hidrolizado de frango, tipo: peletizada 

300613 

Ração animal, ingredientes: farinha de 

carne e de vísceras de frango, proteína, 

espécie animal: gato adulto, dosagem 

máxima umidade: 10 per, dosagem 

mínima proteína: 30 per, dosagem mínima 

extrato etéreo: 12 per, dosagem máxima 

matéria mineral: 9 per, características 

adicionais: óleo de peixe e ômega 6(mín) 

1,8%, tipo: peletizada 

454118 Saco 10 KG 110,00 

300614 

Ração animal, ingredientes: farinha de 

vísceras de frango, proteína isolada de 

espécie animal: cão, dosagem máxima 

umidade: 10 per, dosagem mínima 

proteína: 27 per, dosagem mínima extrato 

etéreo: 13 per, dosagem máxima matéria 

mineral: 8 per, características adicionais: 

óleo de peixe e hidrolizado de suíno e 

frango, tipo: peletizada 

454130 Saco 10 KG 195,00 

300615 

Ração animal, ingredientes: farinha de 

vísceras de frango, proteína isolada de 

espécie animal: gato adulto, dosagem 

máxima umidade: 10 per, dosagem 

mínima proteína: 34 per, dosagem mínima 

extrato etéreo: 12 per, dosagem máxima 

454119 Saco 10 KG 200,00 



 

 

matéria mineral: 8 per, características 

adicionais: óleo de peixe, tipo: peletizada 

300616 

Ração animal, ingredientes: miúdos 

bovinos, de aves, de suínos, plasma 

suíno, espécie animal: cão, dosagem 

máxima umidade: 84 per, dosagem 

mínima proteína: 8 per, dosagem mínima 

extrato etéreo: 3 per, dosagem máxima 

matéria mineral: 3 per, tipo: úmida 

454123 
Embalagem 

280 Gramas 
9,50 

300617 

Ração animal, ingredientes: miúdos 

bovinos, de aves e suínos; plasma suíno, 

espécie animal: gato adulto, dosagem 

máxima umidade: 84 per, dosagem 

mínima proteína: 8 per, dosagem mínima 

extrato etéreo: 3 per, dosagem máxima 

matéria mineral: 3 per, tipo: úmida 

454120 
Embalagem 

280 Gramas 
10,00 

300618 

Ração animal, tipo ração: completa 

balanceada, espécie animal: eqüinos, 

dosagem máxima umidade: 13 per, 

dosagem mínima proteína: 13 per, 

dosagem mínima extrato etéreo: 1,50 per, 

dosagem máxima matéria mineral: 15 per, 

dosagem máxima cálcio: 1,60 per, 

dosagem mínima fósforo: 0,5 per, 

características adicionais: matéria fibrosa 

máxima 22 a 25%, fósforo máximo 

314547 Quilograma 4,50 

300619 

Ração bovina, ingredientes: calcário 

calcítico, casca de soja moída, farelo de 

aplicação: ração inicial para bovinos de 

327973 Saco 40 KG 
 

118,33 



 

 

leite, dosagem componentes: umidade 

(máx) 13%, matéria fibrosa (máx) 10%. 

300620 

Ração peixe, aplicação: alimentação de 

alevinos espécie onívoros, dosagem 

componentes: proteína bruta - mínimo 

45%, umidade 12 a 13%, ex-, 

apresentação: microextrusada, 

características adicionais: granulometria 

de 0,8 a 1,3 mm 

453425 Saco 25 KG 352,50 

300621 

Ração peixe, aplicação: alimentação 

peixes juvenís, onívoros, dosagem 

componentes: proteína bruta - mínimo 

45%, umidade 9 a 10%, ex-, 

apresentação: extrusada, características 

adicionais: granulometria de 3 a 4 mm 

453426 Saco 25 KG 377,50 

300622 

Ração peixe, aplicação: fase de 

crescimento, onívoros, dosagem 

componentes: proteína bruta - mínimo 

32%, umidade 9 a 10%, ex-, 

características adicionais: extrusada, 

granulometria de 4 a 6 mm 

453428 Saco 25 KG 115,00 

300623 

Ração peixe, aplicação: fase de 

crescimento, onívoros, dosagem 

componentes: proteína bruta - mínimo 

32%, umidade 9 a 10%, ex=, 

características adicionais: extrusada, 

granulometria de 6 a 8 mm 

453430 Saco 25 KG 115,00 

300624 

Sal mineral, ingredientes: micro e macro 

elementos minerais, cloreto de sódio, 

aplicação: animal 

315758 Saco 25 KG 108,15 



 

 

300625 

Suplemento alimentar animal, tipo: 

calcário calcítico, ingredientes: cálcio, 

fluor, magnésio e matéria mineral, 

aplicação: em ração para aves 

233061 
Embalagem 

50 KG 
29,50 

300626 

Suplemento alimentar animal, tipo: 

higroscópico, ingredientes: cloreto de 

colina e material inerte, aplicação: ração 

animal, aspecto físico: pó, cor: cinza 

238241 Quilograma 12,00 

300627 

Suplemento alimentar animal, tipo: mineral 

com no máximo 0,1% de inclusão, 

ingredientes: sulfato ferroso, sulfato de 

cobre, iodato de calci, aplicação: suíno 

453376 Saco 20 KG 415,10 

300628 

Suplemento alimentar animal, tipo: mineral 

vitamínico com no máximo 0,5% de 

inclusão, ingredientes: vitamina a,d,e,k, 

complexo b, niacicina, biotina,, aplicação: 

p, equinos 

453378 Saco 25 KG 430,00 

300629 

Suplemento alimentar animal, tipo: 

substituto do leite, ingredientes: vitamina 

a, e, k3, b12, b1, b2, b6, d3, aplicação: 

uso veterinário, aspecto físico: pó, 

dosagem: proteína bruta (mín) 35%, 

extrato etéreo (mín) 36%, outros 

componentes: liina, metionina, treonina, 

olina, ácido fólico, minera, componentes 

adicionais: valor energético (mín) 620 kcal 

kg 

454108 
Embalagem 

300 Gramas 
99,23 

300630 

Suplemento alimentar animal, tipo: 

vitamínico com no máximo 1,0 % de 

inclusão, ingredientes: promotores de 

453377 Saco 25 KG 480,00 



 

 

eficiência alimentar, colina, aminoá, 

aplicação: galinha poedeira 

300631 

Suplemento alimentar animal, tipo: 

vitamínico e mineral, ingredientes: fosfato 

bicalcico, calca rio calcítico, vitamina a 

aplicação: suíno em fase reprodução 

453443 Saco 25 KG 312,93 

300632 

Suplemento alimentar animal, tipo: 

vitamínico e mineral, ingredientes: fosfato 

bicálcico, calcário calcítico, cloreto -, 

aplicação: caprinos 

453445 Saco 25 KG 106,25 

300633 

Suplemento alimentar animal, tipo: 

vitamínico e mineral, ingredientes: fosfato, 

bicalcico, calcário calcítico, vitamina a 

aplicação: suíno em fase de crescimento 

453442 Saco 25 KG 271,25 

300634 

Suplemento alimentar animal, tipo: 

vitamínico e mineral, ingredientes: 

vitamina a,d,e, sulfato ferroso, sulfato de 

cobre,, aplicação: bovinos em lactação 

453447 Saco 20 KG 279,10 

300635 

Suplemento alimentar animal, tipo: 

vitamínico e mineral, ingredientes: 

vitamina a,d,e,k,complexo b, niacina, 

biotina,áci-, aplicação: suíno em fase 

inicial 

453444 Saco 20 KG 500,00 

300636 

Suplemento alimentar animal, tipo: 

vitamínico e mineral, ingredientes: 

vitaminas a, d3, e "e", sulfato de cobre, de 

ferro, aplicação: bovino, bufalino, caprino 

e ovino 

233635 Saco 25 KG 205,20 

300637 
Suplemento alimentar animal, tipo: 

vitamínico, mineral e aminoácidos, 
453441 Saco 25 KG 385,00 



 

 

ingredientes: plasma sanguineo em 

pó,soro,lactose, levedura de, aplicação: 

rações de leitões pré-nicial 

 


