
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 30.08 

ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE 

 

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 30.08 - ANIMAIS PARA                 

PESQUISA E ABATE  
 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

300801 

Animal vivo, espécie: ave, idade: 1 d, 

características adicionais: pinto para corte, 

aplicação: pesquisa 

453014 Unidade 9,00 

300802 

Animal vivo, espécie: ave, idade: 112 a 120 

dias, características adicionais: pintinha de 

postura, granja, aplicação: pesquisa 

453009 Unidade 20,00 

300803 

Animal vivo, espécie: ave, raça: caipira, idade: 

1 d, características adicionais: pinto macho, 

linhagem: redbro plumé, aplicação: pesquisa 

453015 Unidade 8,00 

300804 

Animal vivo, espécie: ave, raça: coturnix 

japônica, idade: 35 dias, características 

adicionais: codorna fêmea, aplicação: 

pesquisa 

453004 Unidade 5,00 

300805 

Animal vivo, espécie: caprino, fêmea, raça: 

boer, idade: 7 a 14 meses, características 

adicionais: registrado, linhagem: po (puro de 

origem), aplicação: reprodutor 

458095 Unidade 5.000,00 

300806 

Animal vivo, espécie: caprino, macho, raça: 

boer, idade: 12 a 24 meses, características 

adicionais: registrado, linhagem: po (puro de 

origem), aplicação: reprodutor 

458094 Unidade 5.000,00 

300807 

Animal vivo, espécie: galinha poedeira, idade: 

100 dias, características adicionais: atestado 

de vacinação e exames conforme catálogo t, 

linhagem: semipesada (brown), aplicação: 

avicultura 

458099 Unidade 41,00 



 

 

300808 

Animal vivo, espécie: leporídeos, raça: coelho, 

idade: 4 a 5 meses, características adicionais: 

chinchila, fêmea, peso: aprox. 3,5 kg, 

aplicação: pesquisa 

453005 Unidade 159,99 

300809 

Animal vivo, espécie: leporídeos, raça: coelho, 

idade: 4 a 5 meses, características adicionais: 

chinchila, macho, peso: aprox. 3,5 kg, 

aplicação: pesquisa 

453006 Unidade 62,39 

300811 

Animal vivo, espécie: leporídeos, raça: coelho, 

idade: 4 meses, características adicionais: 

macho, peso: aprox. 4,5 kg, aplicação: 

pesquisa 

453008 Unidade 39,40 

300812 

Animal vivo, espécie: ovino, raça: dorper, 

idade: 12 a 15 meses, características 

adicionais: macho castrado, vacinado, 

linhagem: mochos, peso: 40 kg 

458096 Unidade 1.500,00 

300815 

Animal vivo, espécie: suíno, fêmea, raça: 

duroc, idade: 5 a 6 meses, características 

adicionais: minimo de 7 pares de tetos 

funcionais, peso: 90 a 100 kg, aplicação: 

reprodutor 

458085 Unidade 1.550,00 

300817 

Animal vivo, espécie: suíno, fêmea, raça: 

meio-sangue f1 de large white x landrace, 

idade: 5 a 6 meses, características adicionais: 

minimo de 7 pares de tetos funcionais, peso: 

90 a 100 kg, aplicação: reprodutor 

458093 Unidade 1.300,00 

300818 

Animal vivo, espécie: suíno, fêmea, raça: 

pietrain, idade: 5 a 6 meses, características 

adicionais: minimo de 7 pares de tetos 

458090 Unidade 1.700,00 



 

 

funcionais, peso: 90 a 100 kg, aplicação: 

reprodutor 

300820 

Animal vivo, espécie: suíno, macho, raça: 

duroc, idade: 6 a 7 meses, características 

adicionais: 7 pares de tetos e testículos 

simétricos e proporc, peso: 120 a 140 kg, 

aplicação: reprodutor 

458086 Unidade 3.750,00 

300821 

Animal vivo, espécie: suíno, macho, raça: 

landrace, idade: 5 a 6 meses, características 

adicionais: minimo de 7 pares de tetos 

funcionais, peso: 90 a 100 kg, aplicação: 

reprodutor 

458091 Unidade 1.550,00 

300822 

Animal vivo, espécie: suíno, macho, raça: 

large white, idade: 6 a 7 meses, 

características adicionais: 7 pares de tetos e 

testículos simétricos e proporc, peso: 120 a 

140 kg, aplicação: reprodutor 

458087 Unidade 3.750,00 

300823 

Animal vivo, espécie: suíno, macho, raça: 

pietrain, idade: 6 a 7 meses, características 

adicionais: 7 pares de tetos e testículos 

simétricos e proporc, peso: 120 a 140 kg, 

aplicação: reprodutor 

458089 Unidade 4.800,00 

 


