
CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 30.14

MATERIAIS ESPORTIVOS

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 30.14 – MATERIAIS ESPORTIVOS



ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE
VALOR R$

301401

Antena rede voleibol, material: fibra de 

vidro, tamanho: oficial, cor: vermelha e 

branca

304848 Jogo R$ 41,37

301402

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: bola para 

pilates, modelo: bola suíça, aplicação: 

condicionamento físico, características 

adicionais: diâmetro: 55 cm, pvc 

antiderrapante, carga: 300 kg.

411185 Unidade
R$ 55,00

301403

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: bola para 

pilates, modelo: bola suíça, aplicação: 

condicionamento físico, características 

adicionais: diâmetro: 65 cm, pvc 

antiderrapante, carga: 300 kg

411183 Unidade
R$ 56,08

301404

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: bola para 

pilates, modelo: bola suíça, aplicação: 

condicionamento físico, características 

adicionais: diâmetro: 75 cm, pvc 

antiderrapante, carga: 300 kg

411184 Unidade
R$ 77,60

301405

Apito, material: plástico, aplicação: 

esporte, tamanho: grande, características

adicionais: cordão em nylon, regulagem 

de ajuste, gancho fixação.

429784 Unidade
R$ 7,55

301406

Bastão ginástica, material: pvc - cloreto 

de polivinila, comprimento: 1,20 m, 

diâmetro externo: 2,50 cm, carga: 1 kg

387953 Unidade R$ 32,68

301407
Bico encher bola, material corpo: metal, 

material ponta: metal, tipo: com rosca
258403 Unidade

R$ 117,37

301408 Bola basquetebol, material: látex, peso 235502 Unidade



cheia: 570 a 650 g, circunferência: 75 a 

78 cm, características adicionais: miolo 

substituível, chancela respectiva 

federação 

R$ 43,89

301409

Bola basquetebol, material: pu, peso 

cheia: 600 a 650 g, circunferência: 75 a 

85 cm, características adicionais: 

matrizada, miolo lubrificado, modelo: pró 

7.4

375638 Unidade R$ 45,15

301410

Bola de tênis de mesa, material: acetato 

de celuloide, peso: 2,74 g, características

adicionais: aprovada pela federação 

internacional de tênis

450272
Embalagem

6 Unidades R$ 20,50

301411

Bola de tênis, material: borracha 

revestida com feltro, peso: 56 a 59,4 g, 

características adicionais: aprovada pela 

federação internacional de tênis

450270
Embalagem

3 Unidades

R$ 29,45

301412

Bola esportiva, material: borracha, peso 

cheia: 110 a 120 g, características 

adicionais: miolo removível e lubrificado, 

circunferência: 40 a 42 cm, modelo: bola 

treinamento nº 08

450261 Unidade R$ 10,50

301413

Bola esportiva, material: borracha, peso 

cheia: 180 a 200 g, características 

adicionais: miolo removível e lubrificado, 

circunferência: 48 a 50 cm, modelo: bola 

treinamento nº 10

450262 Unidade

R$ 21,00

301414

Bola esportiva, material: borracha, peso 

cheia: 270 a 290 g, características 

adicionais: miolo removível; acabamento 

externo matrizada, circunferência: 56 a 

60 cm, modelo: biribol

450239 Unidade R$ 135,00

301415 Bola futebol, material: poliuretano, peso 450240 Unidade



cheia: 397 a 425 g, características 

adicionais: miolo de borracha, 

circunferência: 52 a 71 cm, modelo: 

futebol americano

R$ 350,00

301416

Bola futebol, material: poliuretano, peso 

cheia: 410 a 450 g, características 

adicionais: câmara de butil, miolo 

removível e lubrificado, circunferência: 68

a 70 cm, modelo: futebol de campo

450241 Unidade R$ 30,00

301417

Bola futsal, material: poliuretano, peso 

cheia: 410 a 440 g, circunferência: 62 a 

64 cm, características adicionais: com 

costura, câmara bútil e válvula removível,

tipo: oficial

333815 Unidade R$ 36,50

301418

Bola futsal, material: pu, peso cheia: 250 

a 280 g, circunferência: 50 a 53 cm, 

características adicionais: 32 gomos, 

válvula removível, lubrificada, chancela

410324 Unidade
R$ 30,00

301419

Bola handebol, material: poliuretano, 

peso cheia: 325 a 375 g, características 

adicionais: costurada em pvc, câmara 

butil, miolo removível, circunferência: 54 

a 56 cm, modelo: feminino

450233 Unidade

R$ 56,00

301420

Bola handebol, material: poliuretano, 

peso cheia: 425 a 475 g, características 

adicionais: costurada em pvc, câmara 

butil, miolo removível, circunferência: 58 

a 60 cm, modelo: masculino

450232 Unidade R$ 45,85

301421

Bola voleibol, circunferência: 65 a 67 cm, 

características adicionais: confeccionada 

em pu, câmara butil, miolo removível

335432 Unidade R$ 33,00

301422 Bola voleibol, material: poliuretano, peso 

cheia: 260 a 280 g, circunferência: 66 a 

450273 Unidade



68 cm, características adicionais: 

matrizada, com miolo substituível, 

aplicação: vôlei de praia

R$ 43,51

301423

Bomba encher, material corpo: plástico, 

material bico: aço inoxidável, tamanho: 

único

253690 Unidade R$ 11,48

301424

Caneleira, material: polipropileno com 

revestimento em espuma sintética, tipo: 

protetor de canela e peito do pé, 

tamanho: g, características adicionais: 

fechamento em velcro com elástico, uso: 

artes marciais

450350 Par
R$ 60,00

301425

Caneleira, material: polipropileno com 

revestimento em espuma sintética, tipo: 

protetor de canela e peito do pé, 

tamanho: m, características adicionais: 

fechamento em velcro com elástico, uso: 

artes marciais

450349 Par
R$ 57,00

301426

Colete, material: poliéster, cor: verde, 

tamanho: g, uso: esportivo, 

características adicionais: elástico, 

numerada, logotipo

303852 Unidade
R$ 12,00

301427

Cone, material: pvc, altura: 4 cm, 

aplicação: atividade física, características

adicionais: cone, chapéu chinês, 

demarcatório, cores variadas

447975 Unidade
R$ 1,50

301428

Cone, material: pvc, altura: 4 cm, 

aplicação: atividade física, características

adicionais: mini cone, chapéu chinês, 

demarcatório, azul

444230
Embalagem

30 Unidades R$ 1,50

301429 Equipamento, acessórios desporto, 

material: aço galvanizado, tipo: cabo 

extensor para rede de voleibol, 

450329 Unidade

R$ 31,99



dimensões: 1.300 cm, características 

adicionais: argola nas pontas para 

fixação

301430

Equipamento, acessórios desporto, 

material: couro sintético, tipo: aparador 

de chute e soco, dimensões: 40 x 60 x 13

cm, uso: treinamento de artes marciais, 

características adicionais: com suporte e 

alças

450236 Unidade
R$ 100,00

301431

Equipamento, acessórios desporto, 

material: couro sintético, tipo: manopla 

aparadora de soco, dimensões: 20 x 25 x

5 cm, uso: treinamento de artes marciais,

características adicionais: ajuste faixa 

regulavel em velcro

450344 Unidade

R$ 80,00

301432

Equipamento, acessórios desporto, 

material: eva com fechamento em velcro,

tipo: cinto de tração individual, uso: 

treinamento de arranque e explosão, 

características adicionais: duplo com 4 

elásticos

450342 Unidade
R$ 98,95

301433

Espaguete hidroginástica, material: 

polietileno expandido, formato: tubo 

flexível, aplicação: natação e 

hidroginástica

232116 Unidade
R$ 12,00

301434

Jogo xadrez, material: plástico, formato: 

quadrado, aplicação: lazer e 

entretenimento, características 

adicionais: tabuleiro em couro sintético, 

dimensões: 50x50 cm

450364 Unidade R$ 66,69

301435

Luva para goleiro, material: couro 

sintético, tipo: futsal, tamanho: grande, 

aplicação: prática esportiva, cor: preta

324647 Par R$ 90,25



301436

Peteca, material base: borracha sintética,

tamanho: único, tipo pena: natural, cor 

pena: branca, tipo: oficial, características 

adicionais: com amortecedor

258370 Unidade
R$ 6,00

301437

Poste rede voleibol, material: ferro 

galvanizado, tamanho: oficial, 

características adicionais: com guincho e 

roldana

251593 Jogo
R$ 392,56

301438

Raquete esportiva, material corpo: 

madeira, revestimento corpo: borracha, 

tamanho: único, cor: preta, aplicação: 

tênis de mesa, características adicionais: 

2 lados revestidos

238785 Unidade R$ 21,34

301439

Rede esporte, material: fio de polietileno 

com tratamento uv, aplicação: futsal, 

características adicionais: 3,10m 

comp.x2m alt.x1m prof. e fio grosso 3mm

450354 Par
R$ 142,59

301440

Rede esporte, material: fio de polietileno 

com tratamento uv, aplicação: tênis de 

quadra, características adicionais: malha 

4 x 4 cm, fio 10 mm, modelo 3 lonas

450356 Unidade
R$ 47,38

301441
Rede esporte, material: fio seda, 

aplicação: basquete, tamanho: oficial
274322 Unidade

R$ 14,84

301442

Rede esporte, material: náilon, material 

reforço borda: lona, cor: verde, aplicação:

tênis de mesa, características adicionais: 

com ajuste de tensão

225133 Unidade
R$ 15,50

301443

Rede esporte, material: polietileno, 

aplicação: futebol de campo, 

características adicionais: dimensões: 

7,50x2,50x1,50 m, malha 16, fio 2,50 mm

410869 Unidade
R$ 100,81

301444 Rede esporte, material: polipropileno, 

aplicação: voleibol, características 

450358 Unidade

R$ 251,00



adicionais: padrão oficial; malha 10 x 10 

cm, 2 lonas

301445

Rede transporte carga, tipo: rede tecida 

fio de polipropileno, polietileno, bitola: 4 

mm, aplicação: transporte de bolas, 

características adicionais: capacidade de 

10 bolas de campo padrão oficial

450361 Unidade R$ 21,00

301446

Relógio, material: plástico, tipo: xadrez, 

mostrador: analógico, características 

adicionais: pinos de metal, espessura: 5 

cm, largura: 16 cm, altura: 9 cm

447925 Unidade
R$ 95,15

301447

Tatame, material: e.v.a., comprimento 

placa: 2 m, largura placa: 1 m, espessura

placa: 40 mm, características adicionais: 

bordas dentada para encaixe

396444 Unidade
R$ 87,87

301448
Touca natação, material: borracha, 

tamanho: único, cor: azul
225108 Unidade

R$ 13,82

301449

Uniforme profissional, componentes: 

camisas: 20 manga, curta e 2 manga, 

longa; calção: 22, tamanho: sob medida, 

cor: padronagem azul, material: 100% 

poliéster, características adicionais: 

personalização, numeração conforme 

modelo do órgão, aplicação: futebol de 

campo, tipo: kit completo de uniforme 

esportivo

450367 Unidade R$ 1014,33
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