
CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 30.20

CAMA, MESA E BANHO 

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);

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas


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  05 DE DEZEMBRO DE 2019

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA

mailto:especificacoes_dmsa@ufrrj.br
mailto:especificacoes_dmsa@ufrrj.br
http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas


CATÁLOGO DO GRUPO 30.20 – CAMA, MESA E BANHO  

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE PREÇO

302001

Capa protetora, material externo: 

algodão + poliéster, aplicação: colchão, 

dimensões: 1,90 x 0,90 m, 

características adicionais: elástico nas 4

ponta

375035 Unidade

R$ 105,00

302002

Colcha cama, tipo: edredom, material: 

poliéster e algodão, medidas mínimas (c

x l): 2,40 m x 1,60 m, cor: branco, 

quantidade de fios: acima de 200 fios

459531 Unidade
R$ 159,00

302003

Colcha cama, tipo: manta, material: 

piquet 100% algodão, medidas mínimas 

(c x l): 2,40 m x 1,60 m, cor: branco, 

gramatura mínima: 300 g,m2

459552 Unidade 
R$ 73,99

302004

Fronha, material: 100% algodão, 

comprimento: 70 cm, largura: 50 cm, 

cor: branca

285459 Unidade R$ 6,89

302005

Lençol cama, material: 100% algodão, 

medidas mínimas ( c x l ): 1,90 x 0,90 m,

cor: branco, tipo fixação: com elástico

459570 Unidade R$ 9,50

302006

Tapete banheiro, material: atoalhado, 

100% algodão, cor: branca, largura: 45 

cm, comprimento: 70 cm

250191 Unidade R$ 26,69

302007

Toalha banho, material: 100% algodão, 

medidas mínimas (c x l): 1,40 x 0,70 m, 

cor: branco

459484 Unidade R$ 11,99

302008

Toalha mesa, material: 100% poliéster, 

formato: retangular, comprimento: 3,50 

m, largura: 1,80 m, cor: branca

452406 Unidade R$ 68,00

302009 Travesseiro, material: espuma visto-

elástica, revestimento: 100% algodão, 

comprimento: 65 cm, largura: 45 cm, 

260069 Unidade

R$ 29,95



cor: branca

302010

Colcha cama, tipo: lençol de cima, 

cobertor, material: 100% poliéster, 

medidas mínimas (c x l): 2,40 m x 1,60 

m, cor: com cor

459540 Unidade
R$ 3,50

302011

Fronha, material: 50% algodão e 50% 

poliéster, comprimento: 70 cm, largura: 

50 cm, cor: branca, características 

adicionais: com logomarca

356088 Unidade
R$ 4,95

302012

Fronha, material: cretone 100% 

algodão, tipo: envelope, comprimento: 

70 cm, largura: 50 cm, cor: azul natiê, 

características adicionais: aba de 0,20 

m, gramatura (mínima) 140 g,m2

352565 Unidade R$ 3,00
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