
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 30.07B 

GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES 

 

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 30.07B – GENÊROS ALIMENTICIOS - CARNES  

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

3007B01 

Carne bovina in natura, tipo corte: acém, 

apresentação: peça inteira, processamento: 

sem osso, estado de conservação: 

congelado(a) 

   447383 Quilograma 13,77 

3007B02 

Carne bovina in natura, tipo corte: 

contrafilé, apresentação: peça inteira, 

estado de conservação: congelado(a) 

447461 Quilograma 21,46 

3007B03 

Carne bovina in natura, tipo corte: coxão 

duro, apresentação: peça inteira, estado de 

conservação: congelado(a) 

447439 Quilograma 18,54 

3007B04 

Carne bovina in natura, tipo corte: coxão 

mole, apresentação: peça inteira, estado de 

conservação: congelado(a) 

447431 Quilograma 16,33 

3007B05 

Carne bovina in natura, tipo corte: coxão 

mole, apresentação: bife a rolê, 

processamento: recheio de bacon 

interfoliado, estado de conservação: 

congelado(a) 

456557 Quilograma 18,87 

3007B06 

Carne bovina in natura, tipo corte: fígado, 

apresentação: peça inteira, estado de 

conservação: congelado(a) 

 447484 Quilograma 7,86 

3007B07 

Carne bovina in natura, tipo corte: lagarto, 

apresentação: peça inteira, estado de 

conservação: congelado(a) 

447441 Quilograma 20,29 

3007B08 

Carne bovina in natura, tipo corte: miolo ou 

coração da alcatra, apresentação: peça 

inteira, estado de conservação: 

congelado(a) 

447479 Quilograma 24,00 



 

 

3007B09 

Carne bovina in natura, tipo corte: patinho, 

apresentação: peça inteira, estado de 

conservação: congelado(a) 

447448 Quilograma 17,50 

3007B10 

Carne bovina in natura, tipo corte: rabada, 

apresentação: cortada, processamento: 

com osso, estado de conservação: 

congelado(a) 

456551 Quilograma 17,93 

3007B11 

Carne de ave in natura, tipo animal: frango, 

tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação: 

inteiro, estado de conservação: 

congelado(a), processamento: com pele, 

com osso 

447636 Quilograma 5,59 

3007B12 

Carne de ave in natura, tipo animal: frango, 

tipo corte: filé de peito, apresentação: 

fatiado, estado de conservação: 

congelado(a), processamento: sem pele, 

sem osso 

447581 Quilograma 9,82 

3007B13 

Carne de ave in natura, tipo animal: frango, 

tipo corte: peito, apresentação: espetinho, 

estado de conservação: congelado(a), 

processamento: sem pele, sem osso 

447591 Quilograma 13,98 

3007B14 

Carne de ave in natura, tipo animal: frango, 

tipo corte: peito, apresentação: inteiro, 

estado de conservação: congelado(a), 

processamento: sem pele, sem osso 

447594 Quilograma 11,39 

3007B15 

Carne de ave in natura, tipo animal: peru, 

tipo corte: com miúdos, apresentação: 

inteiro, estado de conservação: 

congelado(a), processamento: temperada 

447873 

 

  Quilograma 

 

11,76 



 

 

3007B16 

Carne defumada, tipo corte: toucinho 

(bacon), tipo animal: suína, apresentação: 

cortada em cubos, estado de conservação: 

resfriado(a) 

447664 Quilograma 19,99 

3007B17 

Carne processada, variedade: almôndegas, 

tipo: bovino, sabor: temperado, estado de 

conservação: congelado(a) 

447757 Quilograma 11,04 

3007B18 

Carne processada, variedade: hamburguer, 

tipo: bovino, sabor: picanha, tipo 

preparação: condimentos naturais, sem 

pimenta, estado de conservação: 

congelado(a) 

456552 Quilograma 16,50 

3007B19 

Carne processada, variedade: steak, tipo: 

frango, sabor: temperado, tipo preparação: 

pré cozido, empanado, estado de 

conservação: congelado(a) 

447751 Quilograma  11,75 

3007B20 

Carne salgada, tipo corte: músculo traseiro, 

origem: bovina, apresentação: cortada, 

estado de conservação: seco(a) 

447730 Quilograma 20,66 

3007B21 

Carne suína in natura, tipo corte: carré 

(bisteca), apresentação: fatiada, 

processamento: com osso, estado de 

conservação: congelado(a) 

447508 Quilograma 11,17 

3007B22 

Carne suína in natura, tipo corte: lombo, 

apresentação: peça inteira, estado de 

conservação: congelado(a) 

447518 Quilograma 13,89 

3007B23 

Carne suína in natura, tipo corte: pernil, 

apresentação: peça inteira, processamento: 

com osso, com pele, estado de 

conservação: congelado(a) 

447523 Quilograma 10,98 



 

 

3007B24 

Embutido, tipo: linguiça calabresa, 

tamanho: grossa, tipo preparação: 

defumada, estado de conservação: 

resfriado(a) 

447702 Quilograma 11,85 

3007B25 

Embutido, tipo: linguiça paio, tipo 

preparação: defumada, estado de 

conservação: resfriado(a) 

449182 Quilograma 19,90 

3007B26 

Embutido, tipo: linguiça toscana, tamanho: 

grossa, tipo preparação: fresca, estado de 

conservação: resfriado(a) 

447705 Quilograma 12,90 

3007B27 

Embutido, tipo: salsichão, tamanho: grossa, 

tipo preparação: cozida, sabor: temperada, 

estado de conservação: resfriado(a) 

447728 Quilograma 9,90 

3007B28 

Frios, variedade: mortadela, tipo: bologna, 

tipo preparação: defumado, apresentação: 

fatiado, estado de conservação: resfriado(a) 

447781 Quilograma 23,30 

3007B29 

Frios, variedade: presunto de pernil, tipo 

preparação: cozido, composição: sem capa 

de gordura, apresentação: peça inteira, 

estado de conservação: resfriado(a) 

447771 Quilograma 19,84 

3007B30 

Peixe in natura, variedade: cação, tipo 

corte: posta, apresentação: sem pele, 

estado de conservação: congelado(a) 

448929 Quilograma 14,00 

3007B31 

Peixe in natura, variedade: merluza, tipo 

corte: filé, apresentação: sem pele, estado 

de conservação: congelado(a) 

 448897 Quilograma 18,30 

3007B32 

Peixe in natura, variedade: saithe, tipo 

corte: eviscerado sem cabeça, 

apresentação: com pele, estado de 

conservação: salgado(a) 

 448979 Quilograma 32,90 



 

 

3007B33 

Queijo, origem: de vaca, variedade: 

muçarela, apresentação: peça, teor 

gordura: baixo teor de gordura 

446634 Quilograma 17,80 

3007B34 

Queijo, origem: de vaca, variedade: 

parmesão, apresentação: peça, teor 

gordura: baixo teor de gordura 

446646 Quilograma 40,32 

3007B35 

Queijo, origem: de vaca, variedade: prato, 

apresentação: peça, teor gordura: baixo 

teor de gordura 

446640 Quilograma 18,51 

3007B36 

Soja, tipo: hamburguer, aplicação: 

alimentação humana, características 

adicionais: pré cozido e empanado 

457584 Pacote 336 G 19,29 

 


