
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 30.07 

GENÊROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS 

 

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 
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CATÁLOGO DO GRUPO 30.07 – GENÊROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS  

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

300701 

Achocolatado, apresentação: pó, sabor: 

tradicional, prazo validade mínimo: 18 

meses, característica adicional: 

enriquecido com vitaminas 

 463554 Lata 400,00 G 5,69 

300702 

Achocolatado, apresentação: pó, sabor: 

morango, prazo validade mínimo: 18 

meses 

463557 Lata 400,00 G 3,99 

300703 Açúcar, tipo: cristal 463988 
Embalagem 

 5,00 KG 
7,36 

300704 Açúcar, tipo: de confeiteiro 463991 
Embalagem 

 1,00 KG 
5,45 

300705 Açúcar, tipo: refinado, coloração: branca 463996 
Embalagem  

1,00 KG 
1,89 

300706 

Adoçante, aspecto físico: líquido límpido 

transparente, ingredientes: ciclamato + 

sacarina 

235840 Frasco 200,00 ML 5,66 

300707 

Adoçante, aspecto físico: líquido 

transparente, ingredientes: sucralose, 

prazo validade: 1 anos, tipo: dietético, 

características adicionais: bico dosador 

407523 Frasco 100,00 ML 4,74 

300708 
Amendoim torrado, características 

adicionais: sem casca, sem sal 
389763 Pacote 1,00 KG 8,40 

300709 Amido, base: de milho 459077 
Embalagem  

1,00 KG 
1,99 

300710 

Arroz beneficiado, tipo: 

agulhinha,branco, subgrupo: polido, 

classe: longo fino, qualidade: tipo 1 

458904 
Embalagem  

5,00 KG 
11,40 



 

 

300711 

Arroz beneficiado, tipo: japonês,cateto, 

subgrupo: integral, classe: curto, 

qualidade: tipo 1 

458913 
Embalagem  

1,00 KG 
4,30 

300712 

Arroz beneficiado, tipo: parboilizado, 

subgrupo: polido, classe: longo fino, 

qualidade: tipo 1 

458908 
Embalagem  

5,00 KG 
11,20 

300713 

Aveia beneficiada, classe: branca, 

apresentação: em flocos finos, presença 

de glúten: contém glúten 

460501 Quilograma 3,80 

300714 

Aveia beneficiada, classe: branca, 

apresentação: em flocos grossos, 

presença de glúten: contém glúten 

 460502 Quilograma 3,49 

300715 

Azeite, espécie vegetal: de oliva, tipo: 

puro, teor da acidez: extravirgem - 

menor que 0,8% 

463696 
Embalagem 

 500,00 ML 
9,38 

300716 

Legume em conserva, tipo: azeitona 

verde, tamanho: grande, apresentação: 

sem caroço 

459639 Quilograma 10,20 

300717 

Legume em conserva, tipo: azeitona 

preta, tamanho: grande, apresentação: 

sem caroço 

459645 Quilograma 13,90 

300718 
Batata processada, espécie: inglesa, tipo 
formato: palha, tipo: frita, apresentação: 
pronto para consumo 

463707 
Embalagem  

1,00 KG 
11,90 

300719 

Biscoito, apresentação: quadrado, sabor: 

cream cracker, classificação: salgado, 

características adicionais: sem recheio, 

aplicação: alimentação humana 

232930 

 

Pacote 200,00 G 

 

1,75 

300720 

Biscoito, apresentação: redondo, 

classificação: doce, características 

adicionais: com recheio de chocolate, 

316837 Pacote 160,00 G 1,99 



 

 

tipo: tortinha, aplicação: alimentação 

humana 

300721 

Biscoito, apresentação: redondo, sabor: 

morango, classificação: doce, 

características adicionais: com recheio 

217138 Pacote 140,00 G 1,99 

300722 

Biscoito, apresentação: redondo, sabor: 

chocolate, classificação: doce, 

características adicionais: com recheio 

217139 Pacote 140,00 G 1,59 

300723 

Biscoito, apresentação: retangular, 

sabor: maizena, classificação: doce, 

características adicionais: sem recheio 

217132 Pacote 400,00 G 3,85 

300724 

Biscoito, apresentação: waffer, sabor: 

chocolate, classificação: doce, 

características adicionais: com recheio 

226206 Pacote 40,00 G 0,69 

300725 

Biscoito, apresentação: waffer, sabor: 

morango, classificação: doce, 

características adicionais: com recheio, 

aplicação: alimentação humana 

232385 Pacote 40,00 G 0,69 

300726 

Biscoito, sabor: doce, características 

adicionais: com recheio de morango, 

tipo: tortinha 

353194 Pacote 160,00 G 1,99 

300727 

Biscoito, sabor: doce, características 

adicionais: com recheio de limão, tipo: 

tortinha 

457738 Pacote 160,00 G 1,99 

300728 
Bolo alimentício, sabor: chocolate, peso: 

40 g, prazo validade: mínimo 6 meses 
266199 Unidade 0,99 

300729 
Bolo alimentício, sabor: baunilha, peso: 

40 g, prazo validade: mínimo 6 meses 
266200 Unidade 0,99 



 

 

300730 

Bombom, cobertura: chocolate preto, 

recheio: com recheio, sabor: castanha 

de cajú 

464002 
Embalagem 

 1,00 KG 
27,89 

300731 

Café, apresentação: torrado moído, 

intensidade: média, tipo: tradicional, 

empacotamento: vácuo 

463587 Pacote 500,00 G 7,99 

300732 
Castanha para alimentacao, origem: 

cajú, tipo: torrada sem sal 
389677 Pacote 1,00 KG 49,99 

300733 
Chocolate, tipo: preto, apresentação: pó, 

sabor: tradicional 
 463546 Caixa 500,00 G 12,49 

300734 

Côco ralado, ingredientes: amêndoa de 

côco, apresentação: desidratado e 

triturado, características adicionais: 

desengordura, sem glúten 

427816 

 

Pacote 1,00 KG 

 

14,87 

300735 
Condimento, tipo: açafrão, 

apresentação: pó 
463857 Quilograma 14,90 

300736 
Condimento, tipo: alecrim, apresentação: 

desidratado 
463856 Quilograma 20,00 

300737 
Condimento, tipo: alho, apresentação: 

natural, adicional: cabeça 
463938 Quilograma 16,05 

300738 
Condimento, tipo: canela, apresentação: 

casca 
 463873 Quilograma 57,00 

300739 
Condimento, tipo: canela, apresentação: 

pó 
463872 Quilograma 19,60 

300740 

Sopa, ingredientes: amido, farinha de 

trigo, cebola, prazo validade: 6 meses, 

características adicionais: creme de 

cebola 

464176 Quilograma 11,50 

300741 
Condimento, tipo: cominho, 

apresentação: pó 
463891 Quilograma 12,90 



 

 

300742 
Condimento, tipo: cravo da índia, 

apresentação: flor 
463892 Quilograma 58,00 

300743 
Condimento, tipo: louro, apresentação: 

folha 
463904 Quilograma 25,50 

300744 
Condimento, tipo: louro, apresentação: 

pó 
463905 Quilograma  14,66 

300745 
Condimento, tipo: noz moscada, 

apresentação: pó 
463912 Quilograma 36,40 

300746 
Condimento, tipo: orégano, 

apresentação: desidratado 
463916 Quilograma 20,99 

300747 
Condimento, tipo: pimenta calabresa, 

apresentação: semente 
463925 Quilograma 24,90 

300748 
Condimento, tipo: pimenta do reino, 

apresentação: grão 
463921 Quilograma  20,99 

300749 

Condimento, matéria-prima: tomate 

seco, aspecto físico: desidratada, 

aplicação: alimentação, características 

adicionais: óleo de milho, azeite de oliva, 

sal, açúcar e es- 

462101 Balde 1,00 KG 21,00 

300750 
Condimento, tipo: salsa, apresentação: 

desidratado 
463931 Quilograma 28,37 

300751 
Creme de leite, teor gordura: até 20% de 

gordura, processamento: uht 
446532 

Embalagem  

200,00 G 
1,89 

300752 
Doce leite, tipo: tradicional, prazo 

validade mínimo: 03 meses 
462598 Lata 10,00 KG 54,63 

300753 
Doce leite, tipo: com adições, ingrediente 

adicional: ameixa 
462590 Lata 10,00 KG 87,58 

300754 

Doce leite, tipo: com adições, ingrediente 

adicional: côco, prazo validade mínimo: 

03 meses 

462596 Quilograma  14,89 



 

 

300755 Leguminosa, variedade: ervilha seca 464570 Quilograma  7,90 

300756 
Farinha de rosca, base: de pão torrado, 

apresentação: granulos finos,médios 
459152 Quilograma 4,89 

300757 

Farinha de mandioca, grupo: seca, 

subgrupo: branca, classe: fina, aspecto 

físico: tipo 1, acidez: baixa acidez 

458918 
Embalagem 

 1,00 KG 
5,50 

300758 

Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: 

canjiquinha, xerém, característica 

adicional: transgênico 

459072 
Embalagem  

500,00 G 
2,50 

300759 
Farinha quibe, composição: grãos de 

trigo selecionados e moídos, tipo: crú 
326330 Quilograma 4,90 

300760 

Farinha de trigo, grupo: doméstico, tipo: 

tipo 1, especial, ingrediente adicional: 

fortificada com ferro e ácido fólico 

460263 Quilograma 2,29 

300761 
Leguminosa, variedade: feijão branco, 

tipo: tipo 1 
464559 Quilograma 7,59 

300762 
Leguminosa, variedade: feijão carioca, 

tipo: tipo 1 
464553 Quilograma 4,55 

300763 
Leguminosa, variedade: feijão fradinho, 

tipo: tipo 1 
464562 Quilograma  5,19 

300764 
Leguminosa, variedade: feijão preto, 

tipo: tipo 1 
464552 Quilograma 3,39 

300765 
Leguminosa, variedade: feijão vermelho, 

tipo: tipo 1 
464558 Quilograma 5,41 

300766 
Fermento, tipo: biológico seco, 

apresentação: pó granulado 
459596 Quilograma 31,80 

300767 
Fermento, tipo: químico, apresentação: 

pó 
459586 Quilograma 13,50 

300768 
Doce não confeitado, tipo: em calda, 

sabor: pêssego 
462684 Lata 450,00 G 6,79 



 

 

300769 

Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: 

fubá, característica adicional: 

transgênico, ingrediente adicional: 

fortificada com ferro e ácido fólico 

459013 
Embalagem  

1,00 KG 
2,13 

300770 
Gelatina alimentícia, apresentação: pó, 

sabor: limão, origem: animal 
462713 Pacote 1,00 KG 10,81 

300771 
Gelatina alimentícia, apresentação: pó, 

sabor: morango, origem: animal 
462717 Pacote 1,00 KG 10,81 

300772 
Gelatina alimentícia, apresentação: pó, 

sabor: uva, origem: animal 
462727 Pacote 1,00 KG 10,81 

300773 
Gelatina alimentícia, apresentação: pó, 

sabor: abacaxi, origem: animal 
462705 Pacote 1,00 KG 10,81 

300774 
Gelatina alimentícia, apresentação: pó, 

sabor: pêssego, origem: animal 
462719 Pacote 1,00 KG 10,81 

300775 
Gelatina alimentícia, apresentação: pó, 

sabor: tangerina, origem: animal 
462724 Pacote 1,00 KG 10,81 

300776 
Geléia, tipo: frutas, sabor: laranja, prazo 

validade mínimo: 12 meses 
462694 Sachê 15,00 G 0,26 

300777 Grão de bico, grao de bico 109231 Saco 500,00 G 6,03 

300778 
Iogurte natural, teor gordura: integral, 

sabor: sem sabor 
446701 

Embalagem  

170,00 G 
1,69 

300779 Legume em conserva, tipo: ervilha 462823 Lata 2,00 KG 11,00 

300780 

Legume processado, tipo: batata, 

formato: palito, preparo: pré frito, 

apresentação: congelado 

464587 Pacote 2,00 KG 11,38 

300781 
Leite côco, tipo: integral, prazo validade 

mínimo: 12 meses 
464011 Garrafa 500,00 ML 5,10 

300782 
Leite condensado, tipo: integral, 

ingrediente básico: leite in natura 
464014 Caixa 395,00 G 3,18 



 

 

300783 
Leite fluido, origem: de vaca, tipo: a, teor 

gordura: integral, processamento: uht 
445995 Caixa 1,00 L 2,29 

300784 Lentilha, tipo: 1, tipo classe: média 217198 Pacote 1,00 KG 7,50 

300785 

Macarrão, teor de umidade: massa seca, 

base da massa: de farinha de trigo, 

apresentação: espaguete 

458951 
Embalagem 

 1,00 KG 
3,99 

300786 

Macarrão, teor de umidade: massa seca, 

base da massa: de farinha de trigo, 

apresentação: parafuso 

458974 
Embalagem  

1,00 KG 
3,99 

300787 

Macarrão, teor de umidade: massa seca, 

base da massa: de farinha de trigo, 

apresentação: penne 

 458975 
Embalagem  

1,00 KG 
3,99 

300788 

Molho de mesa, tipo: maionese, 

composição: tradicional, apresentação: 

creme 

459658 
Embalagem  

1,00 KG 
6,46 

300789 
Manteiga, tipo: extra, composição: com 

sal 
446384 Pote 500,00 G 15,08 

300790 
Manteiga, tipo: extra, composição: com 

sal 
446384 Tablete 200,00 G 6,99 

300791 

Gordura vegetal, tipo: margarina, 

subtipo: cremosa, composição básica: 

mínimo de 80% de gordura, sabor: com 

sal 

463699 Balde 15,00 KG 87,87 

300792 

Macarrão, teor de umidade: massa pré-

cozida, base da massa: de farinha de 

trigo, ingredientes adicionais: com ovos, 

tipo: fresca, apresentação: lasanha 

459004 
Embalagem  

1,00 KG 
7,98 

300793 
Macarrão, teor de umidade: massa seca, 

base da massa: de farinha de trigo, 
458998 

Embalagem 

 500,00 G 
4,45 



 

 

ingredientes adicionais: com ovos, 

apresentação: lasanha 

300794 

Massa de tomate, tipo: molho pronto, 

composição: tradicional, apresentação: 

líquido 

459672 Sachê 2,00 KG 7,14 

300795 Legume em conserva, tipo: milho verde 462824 Lata 2,00 KG 13,80 

300796 

Molho de mesa, tipo: catchup, 

composição: tradicional, apresentação: 

creme 

459663 
Embalagem  

1,00 KG 
9,98 

300797 

Molho de mesa, tipo: mostarda, 

composição: tradicional, apresentação: 

creme 

459667 
Embalagem 

 1,00 KG 
8,14 

300798 

Molho pimenta, composição: 

água,pimenta vermelha moída,vinagre 

de álcool,sal, aplicação: alimentos, tipo 

uso: culinária em geral 

241553 
Pote  

1000,00 ML 
6,68 

300799 

Óleo vegetal comestível, tipo: puro, 

espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 

1 

463692 
Embalagem  

900,00 ml 
3,49 

3007100 

Óleo vegetal comestível, tipo: puro, 

espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 

1 

463692 Lata 18,00 L 74,90 

3007101 

Pão de queijo, basa da massa: polvilho 

doce ou azedo e queijo, ingredientes 

adicionais: com outros sabores, formato: 

coquetel, mini, apresentação: cru 

congelado 

460493 
Embalagem  

1,00 KG 
18,90 

3007102 

Peixe em conserva, variedade: atum, 

apresentação: ralado, meio de cobertura: 

com óleo comestível 

448999 
Embalagem  

170,00 G 
4,39 



 

 

3007103 
Pó pudim, sabor: morango, prazo 

validade mínimo: 12 meses 
462747 Pacote 1,00 KG 6,90 

3007104 
Pó pudim, sabor: caramelo, prazo 

validade mínimo: 12 meses 
462734 Pacote 1,00 KG 6,90 

3007105 
Pó pudim, sabor: baunilha, prazo 

validade mínimo: 12 meses 
462730 Pacote 1,00 KG 6,90 

3007106 
Pó pudim, sabor: côco, prazo validade 

mínimo: 12 meses 
462744 Pacote 1,00 KG 6,90 

3007107 
Pó pudim, sabor: chocolate, prazo 

validade mínimo: 12 meses 
462739 Pacote 1,00 KG 6,90 

3007108 

Proteína texturizada soja, composição 

básica: proteína de soja 50% e 

carboidrato 30%, apresentação: farinha, 

aspecto físico: sólido 

245598 
Embalagem  

400,00 G 
6,21 

3007109 

Requeijão, ingredientes: creme de leite, 

tipo: cremoso, conservação: 1 a 10 °c, 

peso: 500 g, tipo embalagem: bisnaga 

298738 Unidade 9,68 

3007110 

Amido, base: de mandioca, grupo: 

tapioca, subgrupo: sagu artificial, 

aspecto físico: tipo 1 

459084 Pacote 500,00 G 6,59 

3007111 
Sal, tipo: refinado, aplicação: alimentícia, 

aditivos: iodato de potássio 
448219 Pacote 1,00 KG  1,54 

3007112 
Semente, espécie: linhaça, aplicação: 

culinária 
301513 

Embalagem  

250,00 G 
4,50 

3007113 

Soja, tipo: grãos, umidade: 13 per, 

aplicação: alimentação humana, 

características adicionais: ensacado, 

livre de impurezas e pragas 

457279 Quilograma 4,60 



 

 

3007114 

Soja, tipo: farinha integral, aplicação: 

alimentação humana, características 

adicionais: 100% natural e torrada 

264135 Quilograma 11,50 

3007115 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

abacaxi, características adicionais: 

concentrado, adoçado, pasteurizado e 

registro mapa 

300415 Galão 5,00 L 69,90 

3007116 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

abacaxi, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado e sem adição de 

açúcar 

303946 Litro 5,29 

3007117 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

laranja, tipo: natural, características 

adicionais: pronto para consumo e 

embalagem tipo longa vida 

298880 
Embalagem 

 200,00 ML 
1,09 

3007118 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

laranja, tipo: integral, características 

adicionais: concentrado e sem adição de 

açúcar, validade: 5 meses 

442811 Litro 5,29 

3007119 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

laranja, características adicionais: 

concentrado, adoçado, pasteurizado e 

registro mapa 

300413 Galão 5,00 L 38,45 

3007120 

Suco, apresentação: líquido, sabor: 

pêssego, características adicionais: 

concentrado, adoçado, pasteurizado e 

registro mapa 

457561 Galão 5,00 L 52,11 

3007121 
Suco, apresentação: líquido, sabor: uva, 

tipo: integral, características adicionais: 
442810 Litro 9,29 



 

 

concentrado e sem adição de açúcar, 

validade: 5 meses 

3007122 

Suco, apresentação: xarope, sabor: 

groselha, tipo: artificial, características 

adicionais: aroma artificial 

261503 Bombona 5,00 L 12,57 

3007123 

Suco, apresentação: xarope, sabor: 

guaraná, tipo: natural, características 

adicionais: concentrado 

256065 Bombona 5,00 L 12,57 

3007124 
Tempero, tipo: caldo, apresentação: pó, 

aplicação: uso culinário, sabor: galinha 
339478 Quilograma 6,30 

3007125 
Tempero, tipo: caldo, apresentação: pó, 

aplicação: uso culinário, sabor: carne 
339479 Quilograma 6,84 

3007126 
Condimento, tipo: urucum, 

apresentação: pó 
463937 Quilograma 5,16 

3007127 
Fruta, tipo 1: uva passa, apresentação: 

desidratada, seca, adicional: branca 
464882 Quilograma  25,21 

3007128 
Fruta, tipo 1: uva passa, apresentação: 

desidratada, seca, adicional: preta 
464883 Quilograma  15,70 

3007129 

Vinagre, matéria-prima: vinho tinto, tipo: 

neutro, acidez: 4 per, aspecto físico: 

líquido, aspecto visual: límpido e sem 

depósitos 

249817 Frasco 750,00 ML 4,11 

 


