
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 30.16A 

MATERIAL DE ARTES GRÁFICAS 

 

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 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 

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


 

 

CATÁLOGO DO GRUPO 30.16A – MATERIAL DE ARTES 

GRÁFICAS 
 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

3016A01 

Bloco flip chart, cor: branca, 

formato: 64 x 88 cm, 

características adicionais: serrilha, 

sem pauta, gramatura: 75 g, m2 

381426 
Bloco 50 

Folhas 
48,80 

3016A02 

Caneta desenho arquitetônico, 

material corpo: plástico, material 

ponta: metal, características 

adicionais: tinta: nanquim, uso: 

descartável, tamanho ponta: 0,10 

mm, cor: preta 

401240 Unidade 15,00 

3016A03 

Caneta desenho arquitetônico, 

material corpo: plástico, material 

ponta: metal, características 

adicionais: tinta: nanquim, uso: 

descartável, tamanho ponta: 0,80 

mm, cor: preta 

401241 Unidade 18,17 

3016A04 

Caneta desenho arquitetônico, 

material corpo: plástico, material 

ponta: metal, características 

adicionais: tinta: nanquim, uso: 

descartável, tamanho ponta: 0,05 

mm, cor: preta 

401242 Unidade 

 

17,63 

 

3016A05 

Caneta desenho arquitetônico, 

material corpo: plástico, material 

ponta: metal, características 

adicionais: tinta: nanquim, uso: 

425097 Unidade 18,13 



 

 

descartável, tamanho ponta: 0,30 

mm, cor: preta 

3016A06 

Caneta desenho arquitetônico, 

material corpo: plástico, material 

ponta: metal, características 

adicionais: tinta: nanquim, uso: 

descartável, tamanho ponta: 0,5 

mm, cor: preta 

428965 Unidade 16,50 

3016A07 

Compasso técnico, material: latão 

cromado e náilon, modelo: 

completo, tipo cremalheiras: duplas 

auto lubrificadas, material 

cremalheiras: náilon, tipo haste: 

fixa, tipo pernas: fixa, diâmetro 

abertura máxima: 44 cm 

212472 Unidade 92,25 

3016A08 

Escalímetro, material: plástico, tipo 

escala: triplo decímetro, tamanho: 

30 cm, escala graduação: 1:20, 

1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125 

234637 Unidade 20,18 

3016A09 

Esquadro, material: acrílico cristal, 

tipo: simples, comprimento: 32 cm, 

características adicionais: angulo: 

45º 

445051 Unidade 28,07 

3016A10 

Esquadro, material: acrílico cristal, 

tipo: simples, comprimento: 32 cm, 

características adicionais: angulo: 

60º 

445052 Unidade 24,54 

3016A11 
Esquadro, material: acrílico cristal, 

tipo: simples, comprimento: 21 cm, 
445054 Unidade 16,27 



 

 

características adicionais: angulo: 

45º 

3016A12 

Estilete desenho, material corpo: 

plástico resistente, largura lâmina: 

18 mm, tipo lâmina: retrátil, tipo 

fixação lâmina: encaixe de pressão 

227512 Unidade 1,79 

3016A13 

Estilete desenho, material corpo: 

plástico resistente, largura lâmina: 

9 mm, tipo lâmina: retrátil, tipo 

fixação lâmina: encaixe de pressão 

227513 Unidade 1,10 

3016A14 

Giz cera, material: cera plástica 

com corante atóxico, cor: variadas, 

tamanho: pequeno, espessura: fina 

239353 
Caixa 12 

Unidades 
2,42 

3016A15 

Giz cera, material: cera plástica 

com corante atóxico, cor: variadas, 

tamanho: pequeno, espessura: 

grossa 

413293 
Caixa 12 

Unidades 
4,68 

3016A16 

Giz pastel, material: pigmento em 

pó, apresentação: bastão, cor: 

variada, tipo: brilhante, 

características adicionais: oleoso 

398406 
Caixa 12 

Unidades 
8,74 

3016A17 

Lâmina estilete, material: aço, 

largura: 18 mm, tipo uso: 

descartável, aplicação: estilete 

retrátil 

256554 

Embalagem 

10 

Unidades 

3,20 

3016A18 

Lâmina estilete, material: aço, 

largura: 9 mm, tipo uso: 

descartável 

321724 

Embalagem 

10 

Unidades 

5,52 

3016A19 
Lápis de cor, material: madeira, 

cor: diversas, características 
410711 

Caixa 36 

Unidades 
20,80 



 

 

adicionais: tamanho grande 36 

cores 

3016A20 

Lápis de cor, material: madeira, 

cor: diversas, características 

adicionais: tamanho grande com 

12 cores 

263333 
Caixa 12 

Unidades 
4,29 

3016A21 

Lápis de cor, material: madeira, 

cor: diversas, características 

adicionais: tamanho pequeno com 

12 cores 

284632 
Caixa 12 

Unidades 
2,78 

3016A22 

Lápis preto, material corpo: 

madeira, diâmetro carga: 2 mm, 

dureza carga: 2b, características 

adicionais: para desenho, material 

carga: grafite 

288724 
Caixa 12 

Unidades  
29,24 

3016A23 

Lápis preto, material corpo: 

madeira, diâmetro carga: 2 mm, 

dureza carga: 6b, características 

adicionais: para desenho, material 

carga: grafite 

288725 
Caixa 12 

Unidades  
30,52 

3016A24 

Lápis preto, material corpo: 

madeira, diâmetro carga: 2 mm, 

dureza carga: 9b, características 

adicionais: para desenho, material 

carga: grafite 

296436 Unidade 6,66 

3016A25 

Lápis preto, material corpo: 

madeira, diâmetro carga: 2 mm, 

dureza carga: hb, formato corpo: 

hexagonal, características 

316271 Unidade 0,74 



 

 

adicionais: para desenho, material 

carga: grafite 

3016A26 

Lupa, tipo: conta-fio, faixa 

ampliação: mínimo 10 vezes, 

diâmetro: 23 mm, características 

adicionais: base dobrável e 

graduada, material base: metal 

340047 Unidade 44,43 

3016A27 

Lupa, tipo: conta-fio, formato: 

retangular, faixa ampliação: 

mínimo 10 vezes, diâmetro: 23 

mm, características adicionais: 

com escala de 1 cm2, material: 

plástico 

410416 Unidade 25,10 

3016A28 
Massa modelar, composição 

básica: amido, cor: variada 
432836 

Pote 180 

Gramas 
4,66 

3016A29 
Massa modelar, composição 

básica: amido, cor: variada 
432836 

Embalagem 

90 Gramas 
2,80 

3016A30 

Pincel arte plástica, material 

cerdas: orelha de boi, tipo cabo: 

longo, tamanho: 12, formato: chato 

424134 Unidade 14,13 

3016A31 

Pincel arte plástica, material 

cerdas: pêlo sintético, tamanho: 

18, formato: chanfrado, material 

cabo: virola de alumínio 

430850 Unidade 16,50 

3016A32 

Pincel arte plástica, material 

cerdas: pêlo sintético, tipo cabo: 

longo, tamanho: 8, formato: 

chanfrado, material cabo: madeira 

438791 Unidade 11,34 



 

 

3016A33 

Pincel atômico, material: plástico, 

tipo ponta: feltro, tipo carga: 

descartável, cor tinta: azul 

202040 Unidade 4,54 

3016A34 

Pincel atômico, material: plástico, 

tipo ponta: feltro, tipo carga: 

descartável, cor tinta: preta 

202041 Unidade 5,08 

3016A35 

Pincel atômico, material: plástico, 

tipo ponta: feltro, tipo carga: 

descartável, cor tinta: vermelha 

202043 Unidade 3,85 

3016A36 

Pincel desenho, material cabo: 

madeira, tipo ponta: chanfrado 

angular, material cerda: sintética, 

tamanho: 12 

445044 Unidade 24,60 

3016A37 

Pincel desenho, material cabo: 

madeira, tipo ponta: chanfrado 

angular, material cerda: sintética, 

tamanho: 16 

445045 Unidade 23,72 

3016A38 

Pincel desenho, material cabo: 

madeira, tipo ponta: chato, material 

cerda: pelo de marta, tamanho: 04, 

características adicionais: aquarela 

401237 Unidade 7,44 

3016A39 

Pincel desenho, material cabo: 

madeira, tipo ponta: filete redondo, 

material cerda: pelo animal, 

tamanho: 00 

204711 Unidade 6,14 

3016A40 

Pincel desenho, material cabo: 

madeira, tipo ponta: filete redondo, 

material cerda: pelo animal, 

tamanho: 01 

407361 Unidade 13,92 



 

 

3016A41 

Pincel desenho, material cabo: 

madeira, tipo ponta: filete redondo, 

material cerda: pelo de marta, 

tamanho: 00 

245320 Unidade 9,68 

3016A42 

Pincel desenho, material cabo: 

madeira, tipo ponta: filete redondo, 

material cerda: pelo de marta, 

tamanho: 02 

245321 Unidade 15,43 

3016A43 

Pincel desenho, material cabo: 

madeira, tipo ponta: redondo, 

material cerda: pelo animal, 

tamanho: 08 

204772 Unidade 2,44 

3016A44 

Pincel desenho, material cabo: 

madeira, tipo ponta: redondo, 

material cerda: pelo animal, 

tamanho: 12 

237174 Unidade 2,40 

3016A45 

Pincel desenho, material cabo: 

madeira, tipo ponta: redondo, 

material cerda: pelo animal, 

tamanho: 22 

204766 Unidade 6,37 

3016A46 

Pincel desenho, material cabo: 

plástico, tipo ponta: chato, material 

cerda: náilon, tamanho: 00 

204734 Unidade 2,25 

3016A47 

Pincel desenho, material cabo: 

plástico, tipo ponta: chato, material 

cerda: náilon, tamanho: 02 

204739 Unidade 2,42 

3016A48 

Pincel desenho, material cabo: 

plástico, tipo ponta: chato, material 

cerda: náilon, tamanho: 04 

204740 Unidade 5,89 



 

 

3016A49 

Pincel desenho, material cabo: 

plástico, tipo ponta: chato, material 

cerda: náilon, tamanho: 06 

204741 Unidade 6,47 

3016A50 

Pincel desenho, material cabo: 

plástico, tipo ponta: chato, material 

cerda: náilon, tamanho: 08 

204742 Unidade 7,79 

3016A51 

Pincel desenho, material cabo: 

plástico, tipo ponta: chato, material 

cerda: náilon, tamanho: 14 

204733 Unidade 14,60 

3016A52 

Pincel desenho, material cabo: 

plástico, tipo ponta: chato, material 

cerda: náilon, tamanho: 16 

204738 Unidade 19,05 

3016A53 

Pincel desenho, material cabo: 

plástico, tipo ponta: chato, material 

cerda: náilon, tamanho: 18 

204735 Unidade 23,62 

3016A54 

Pincel desenho, material cabo: 

plástico, tipo ponta: chato, material 

cerda: náilon, tamanho: 22 

204736 Unidade 25,98 

3016A55 

Pincel desenho, material cabo: 

plástico, tipo ponta: chato, material 

cerda: náilon, tamanho: 24 

204737 Unidade 27,90 

3016A56 
Pintura dedo, cor: variada, 

características adicionais: lavável 
350629 

Caixa 06 

Frascos 
8,72 

3016A57 

Placa corte, material: borracha, 

comprimento: 450 mm, largura: 

300 mm, cor: verde, formato: a3, 

espessura: 3 mm, características 

adicionais: base para corte 

precisão 

401316 Unidade 71,52 



 

 

3016A58 

Prancheta portátil, material: acrílico 

transparente, comprimento: 297 

mm, largura: 210 mm, espessura: 

2 mm, características adicionais: 

com prendedor de metal e cantos 

arredondados 

372570 Unidade 6,89 

3016A59 

Prancheta portátil, material: 

acrílico, comprimento: 360 mm, 

largura: 260 mm, cor: incolor, 

características adicionais: com 

prendedor metal parte superior 

central, capaci 

284575 Unidade 6,94 

3016A60 

Quadro flip chart, material perfil: 

alumínio, material fundo: madeira, 

cor fundo: branca, revestimento: 

laminado melamínico texturizado, 

largura: 100 cm, altura: 0,70 m, 

características adicionais: c, 

cavalete alumínio 1,90m, rodízio e 

suporte. 

273213 Unidade 655,59 

3016A61 

Solvente, aspecto físico: líquido, 

aplicação: diluente resinas, teor 

máximo benzeno: 1 per, teor 

máximo enxofre: 1 per, ponto 

fulgor: 38 °c, ponto fusão: 216 °c, 

teor aromáticos: 5 a 7 per, teor 

alifáticos: 93 a 95 per, viscosidade: 

1,15 cst 

228241 
Lata 5 

Litros 
94,90 

3016A62 
Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 
229779 

Frasco 250 

ml 
5,57 



 

 

conservante, cor: amarela, 

aplicação: pintura a pincel em 

papel, cartão e cartolina 

3016A63 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: amarelo ouro, 

aplicação: pintura a pincel em 

papel, cartão e cartolina 

244859 
Frasco 250 

ml 
5,69 

3016A64 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: azul marinho, 

aplicação: pintura a pincel em 

papel, cartão e cartolina 

296727 
Frasco 250 

ml 
4,07 

3016A65 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: azul turquesa, 

aplicação: pintura a pincel em 

papel, cartão e cartolina 

296641 
Frasco 250 

ml 
5,71 

3016A66 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: azul, aplicação: 

pintura a pincel em papel, cartão e 

cartolina 

229774 
Frasco 250 

ml 
5,81 

3016A67 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: branca, 

aplicação: pintura a pincel em 

papel, cartão e cartolina 

229777 
Frasco 250 

ml 
5,35 

3016A68 
Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 
229785 

Frasco 250 

ml 
5,39 



 

 

conservante, cor: cinza, aplicação: 

pintura a pincel em papel, cartão e 

cartolina 

3016A69 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: diversas, 

aplicação: pintura a pincel em 

papel, cartão e cartolina, 

características adicionais: conjunto 

com 12 frascos de 15 ml cada 

274454 Conjunto 7,38 

3016A70 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: laranja, 

aplicação: pintura a pincel em 

papel, cartão e cartolina 

229780 
Frasco 250 

ml 
5,29 

3016A71 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: marrom, 

aplicação: pintura a pincel em 

papel, cartão e cartolina 

229776 
Frasco 250 

ml 
5,73 

3016A72 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: prata, aplicação: 

pintura a pincel em papel, cartão e 

cartolina 

229782 
Frasco 250 

ml 
4,18 

3016A73 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: preta, aplicação: 

pintura a pincel em papel, cartão e 

cartolina 

229778 
Frasco 250 

ml 
5,12 



 

 

3016A74 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: rosa, aplicação: 

pintura a pincel em papel, cartão e 

cartolina 

229786 
Frasco 250 

ml 
5,55 

3016A75 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: roxa, aplicação: 

pintura a pincel em papel, cartão e 

cartolina 

296734 
Frasco 250 

ml 
5,38 

3016A76 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: verde bandeira, 

aplicação: pintura a pincel em 

papel, cartão e cartolina 

244860 
Frasco 250 

ml 
5,73 

3016A77 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: verde, aplicação: 

pintura a pincel em papel, cartão e 

cartolina 

229775 
Frasco 250 

ml 
5,57 

3016A78 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: vermelha, 

aplicação: pintura a pincel em 

papel, cartão e cartolina 

229781 
Frasco 250 

ml 
5,26 

3016A79 

Tinta guache, composição: resina 

vinícula, água, pigmento, cargas e 

conservante, cor: vinho, aplicação: 

pintura a pincel em papel, cartão e 

cartolina 

229783 
Frasco 250 

ml 
5,17 



 

 

3016A80 
Tinta nanquim, material: álcool, 

cor: amarelo 
390722 

Frasco 20 

ml 
2,13 

3016A81 
Tinta nanquim, material: álcool, 

cor: azul 
200604 

Frasco 20 

ml 
2,27 

3016A82 
Tinta nanquim, material: álcool, 

cor: branca 
228883 

Frasco 20 

ml 
1,97 

3016A83 
Tinta nanquim, material: álcool, 

cor: preta 
200605 

Frasco 20 

ml 
2,23 

3016A84 
Tinta nanquim, material: álcool, 

cor: verde 
342987 

Frasco 20 

ml 
2,09 

3016A85 
Tinta pintura facial, cor: amarela, 

aplicação: artístico 
375732 Pote 15 ml 3,58 

3016A86 
Tinta pintura facial, cor: azul, 

aplicação: artístico 
375850 Pote 15 ml 3,63 

3016A87 
Tinta pintura facial, cor: branca, 

aplicação: artístico 
375853 Pote 15 ml 3,31 

3016A88 
Tinta pintura facial, cor: preta, 

aplicação: artístico 
375854 Pote 15 ml 3,41 

3016A89 
Tinta pintura facial, cor: verde, 

aplicação: artístico 
375851 Pote 15 ml 3,62 

3016A90 
Tinta pintura facial, cor: vermelha, 

aplicação: artístico 
375855 Pote 15 ml 3,41 

 


