
CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 30.28

Material de Proteção e Segurança

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  07 DE JULHO DE 2019

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA

mailto:especificacoes_dmsa@ufrrj.br
mailto:especificacoes_dmsa@ufrrj.br
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CATÁLOGO DO GRUPO 30.28 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA



ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR

302801

Abafador ruído auricular, material: 

polietileno, formato: semicircular, 

tamanho: regulável, uso: absorção 

ruído, aplicação: proteção auricular 

em trabalho mecânico, características

adicionais: nível de redução ruído 

igual ou superior a 25 db

315879 Unidade R$ 46,50

302802

Avental de soldador, material: raspa 

de couro, comprimento: 1,20 m, 

largura: 0,70 m, características 

adicionais: inteiriço, sem emendas, 

com fivelas e tiras ajuste

440995 Unidade R$ 28,49

302803

Avental hospitalar, material: tnt, 

gramatura: cerca de 30 g,cm2, cor : 

com cor, componente: tiras para 

fixação, característica adicional: 

manga longa, punho elástico

445186 Unidade R$ 2,20

302804

Avental, material: fibra aramida, 

modelo: unissex, características 

adicionais: forro térmico, tiras de 

raspa, fivela para ajustes, aplicação: 

proteção e segurança, tamanho: g

358103 Unidade R$ 77,90

302805

Avental, material: polipropileno, 

modelo: unissex, cor: branca, 

características adicionais: manga 

curta, descartável, tamanho: único

397442 Unidade R$ 3,92

302806

Avental, modelo: longo, tipo: 

impermeável, cor: branca, 

características adicionais: 

descartável, manga longa, punhos 

elásticos, abertura, aplicação: 

proteção individual

335478 Unidade R$ 3,55



302807

Boné, material corpo: brim, modelo: 

touca árabe, cor: azul, características 

adicionais: fechamento frontal em 

velcro

400033 Unidade R$ 10,31

302808

Boné, material corpo: brim, modelo: 

touca árabe, cor: caqui, 

características adicionais: 

fechamento frontal em velcro

400018 Unidade R$ 9,59

302809

Bota segurança, material: borracha, 

material sola: pvc - cloreto de 

polivinila, cor: preta, tamanho: 37, tipo

cano: médio, tipo uso: operário de 

campo, características adicionais: 

com forro, antiderrapante

273060 Par R$ 22,00

302810

Bota segurança, material: borracha, 

material sola: pvc - cloreto de 

polivinila, cor: preta, tamanho: 38, tipo

cano: médio, tipo uso: operário de 

campo, características adicionais: 

com forro, antiderrapante

273059 Par R$ 21,93

302811

Bota segurança, material: borracha, 

material sola: pvc - cloreto de 

polivinila, cor: preta, tamanho: 39, tipo

cano: médio, tipo uso: operário de 

campo, características adicionais: 

com forro, antiderrapante

273064 Par R$ 22,00

302812

Bota segurança, material: borracha, 

material sola: pvc - cloreto de 

polivinila, cor: preta, tamanho: 40, tipo

cano: médio, tipo uso: operário de 

campo, características adicionais: 

com forro, antiderrapante

273065 Par R$ 25,00

302813 Bota segurança, material: borracha, 273063 Par R$ 29,90



material sola: pvc - cloreto de 

polivinila, cor: preta, tamanho: 41, tipo

cano: médio, tipo uso: operário de 

campo, características adicionais: 

com forro, antiderrapante

302814

Bota segurança, material: borracha, 

material sola: pvc - cloreto de 

polivinila, cor: preta, tamanho: 42, tipo

cano: médio, tipo uso: operário de 

campo, características adicionais: 

com forro, antiderrapante

273061 Par R$ 22,50

302815

Bota segurança, material: borracha, 

material sola: pvc - cloreto de 

polivinila, cor: preta, tamanho: 43, tipo

cano: médio, tipo uso: operário de 

campo, características adicionais: 

com forro, antiderrapante

276201 Par R$ 21,24

302816

Bota segurança, material: borracha, 

material sola: pvc - cloreto de 

polivinila, cor: preta, tamanho: 44, tipo

cano: médio, tipo uso: operário de 

campo, características adicionais: 

com forro, antiderrapante

273062 Par R$ 25,64

302817

Bota segurança, material: couro, 

material sola: borracha, cor: preta, 

tamanho: 39, tipo cano: curto

452756 Par R$ 29,90

302818

Bota segurança, material: couro, 

material sola: borracha, cor: preta, 

tamanho: 40, tipo cano: curto

452757 Par R$ 34,58

302819

Bota segurança, material: couro, 

material sola: borracha, cor: preta, 

tamanho: 42, tipo cano: curto

452759 Par R$ 29,90

302820 Bota segurança, material: couro, 452760 Par R$ 34,46



material sola: borracha, cor: preta, 

tamanho: 43, tipo cano: curto

302821

Bota segurança, material: pvc - 

cloreto de polivinila, material sola: 

borracha antiderrapante, cor: branca, 

tamanho: 36, tipo cano: médio, tipo 

uso: serviços gerais

237774 Par R$ 36,47

302822

Bota segurança, material: pvc - 

cloreto de polivinila, material sola: 

borracha antiderrapante, cor: branca, 

tamanho: 37, tipo cano: longo, tipo 

uso: serviços gerais

234465 Par R$ 30,39

302823

Bota segurança, material: pvc - 

cloreto de polivinila, material sola: 

borracha antiderrapante, cor: branca, 

tamanho: 38, tipo cano: longo, tipo 

uso: serviços gerais

234464 Par R$ 27,10

302824

Bota segurança, material: pvc - 

cloreto de polivinila, material sola: 

borracha antiderrapante, cor: branca, 

tamanho: 39, tipo cano: longo, tipo 

uso: serviços gerais

234469 Par R$ 24,26

302825

Bota segurança, material: pvc - 

cloreto de polivinila, material sola: 

borracha antiderrapante, cor: branca, 

tamanho: 40, tipo cano: longo, tipo 

uso: serviços gerais

234470 Par R$ 26,24

302826

Bota segurança, material: pvc - 

cloreto de polivinila, material sola: 

borracha antiderrapante, cor: branca, 

tamanho: 41, tipo cano: longo, tipo 

uso: serviços gerais

234468 Par R$ 24,45

302827 Bota segurança, material: pvc - 234466 Par R$ 30,20



cloreto de polivinila, material sola: 

borracha antiderrapante, cor: branca, 

tamanho: 42, tipo cano: longo, tipo 

uso: serviços gerais

302828

Bota segurança, material: pvc - 

cloreto de polivinila, material sola: 

borracha antiderrapante, cor: branca, 

tamanho: 46, tipo cano: longo, tipo 

uso: atividades hospitalares, 

características adicionais: forração 

interna ajustável e solado branco

345812 Par R$ 25,00

302829

Botina segurança, material: vaqueta 

curtida ao cromo hidrofugado, 

material sola: poliuretano e borracha 

nitrílica, modelo: cano alto 

alcochoado e cardaço, tipo sola: 

antiderrapante com estrutura injetada 

no cabedal, características adicionais:

calçado aprovado para uso em 

ambiente energizado, tamanho: 36, 

cor: preta

373620 Par R$ 54,00

302830

Capacete segurança, material: 

acrilonitrila-butadieno-estireno (abs), 

aplicação: hipismo, características 

adicionais: forrado com espuma e 

tecido, fixação de três pontas

444835 Unidade R$ 78,24

302831

Capacete segurança, material: 

polietileno alta densidade, 

características adicionais: aba frontal,

protetor auditivo e facial, tipo ii

441220 Unidade R$ 59,00

302832 Cinto segurança, material: couro, uso:

eletricista, comprimento: 0,44 m, 

445905 Unidade R$ 49,50



largura: 19 cm, características 

adicionais: acessórios com 

regulagem, componentes: porta-

ferramentas

302833

Cinto segurança, material: poliéster, 

uso: obuseiro, comprimento: 1,10 m, 

largura: 45 cm, características 

adicionais: tipo 2 pontas, fecho 

transversal

451187 Unidade R$ 81,14

302834

Cinto segurança, material: poliéster, 

uso: paraquedista, comprimento: 1,90

m, largura: 45 cm, características 

adicionais: acessórios com 

regulagem, componentes: 03 meia-

argolas,05 fivelas duplas,02 laços 

frontais

430352 Unidade R$ 77,65

302835

Luva segurança, material: 100% 

borracha nitrílica, tamanho: eg, forma:

anatômica, modelo: bainha proteção 

punho, sem talco ou amido, cor: azul, 

tipo: descartável

440731 Par R$ 5,00

302836

Luva segurança, material: 100% 

borracha nitrílica, tamanho: g, 

aplicação: equipamento de proteção 

individual (e.p.i.), forma: anatômica, 

modelo: bainha proteção punho, sem 

talco ou amido, cor: azul, tipo: 

descartável

375710 Par R$ 1,85

302837 Luva segurança, material: 100% 

borracha nitrílica, tamanho: m, 

aplicação: equipamento de proteção 

individual (e.p.i.), forma: anatômica, 

375711 Par R$ 1,85



modelo: bainha proteção punho, sem 

talco ou amido, cor: azul, tipo: 

descartável

302838

Luva segurança, material: 100% 

borracha nitrílica, tamanho: p, 

aplicação: equipamento de proteção 

individual (e.p.i.), forma: anatômica, 

modelo: bainha proteção punho, sem 

talco ou amido, cor: azul, tipo: 

descartável

375712 Par R$ 1,85

302839

Luva segurança, material: fios de 

algodão e acrílico, tamanho: 40, 

aplicação: p,proteção térmica (altas 

temperaturas), características 

adicionais: borracha nitrílica 

antiderrapante palma e dorso

352071 Par R$ 62,70

302840

Luva segurança, material: látex, 

tamanho: gg, características 

adicionais: face palmar dos dedos e 

pontas, modelo: palma antiderrapante

457212 Par R$ 5,91

302841

Luva segurança, material: nitrílico, 

aplicação: produtos químicos, 

características adicionais: flocada 

internamente com algodão, modelo: 

ambidestra, cor: rôxa, tipo: 

descartável

458757 Par R$ 15,99

302842 Óculos proteção, material armação: 

acrílico, tipo proteção: visão 

periférica, material proteção: plástica 

perfurada, tipo ajuste haste: frio, tipo 

lente: anti-embaçante, cor lente: 

incolor, cor lente externa: incolor, 

259711 Unidade R$ 4,07



aplicação: odontologia, 

características adicionais: 

antiembaçante e com lateral 

transparente, tipo fixação: com alças 

dobráveis, material lente: 

policarbonato, tipo cristal temperado, 

revestimento interno: borracha

302844

Protetor auricular, tipo concha: dupla, 

material: abs - acrilonitrile, butadiene, 

stirene, material haste: aço 

inoxidável, material almofada: 

espuma, tamanho: único, 

características adicionais: nível de 

ruído igual ou superior a 25 db

453744
Par R$ 16,90

302845

Protetor auricular, tipo concha: dupla, 

material: plástico rígido, material 

haste: aço inoxidável, material 

almofada: espuma, tamanho: único, 

características adicionais: formato 

oval, regulável, nível ruídos 31db, 

material interno: espuma, espessura: 

10 mm

384283 Unidade R$ 42,00

302846

Protetor auricular, tipo concha: 

plugue, material: silicone, material 

haste: plástico flexível, tamanho: 

único

399937 Par R$ 34,90

302847 Óculos de proteção individual, 

material armação: policarbonato, 

material lente: policarbonato, tipo 

lente: anti-embaçante, infradura, extra

anti-risco, modelo lentes: 

sobreposição (p,ser usado sobre 

234328 Unidade R$ 6,10



óculos graduados)

302848

Óculos de proteção individual, 

material armação: policarbonato, 

material lente: policarbonato, tipo 

lente: antiembaçante, modelo lentes: 

apoio nasal com proteção lateral, 

características adicionais: 

incolor,haste tipo espátula regula 

comprimento

373538 Unidade R$ 6.99
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