
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 30.16B 

MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPÉIS)  

 

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 30.16B – MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPÉIS) 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

3016B01 

Cartão supremo, material: celulose 

vegetal, gramatura: 250 g,m2, 

comprimento: 96 cm, largura: 66 cm, cor: 

branca, características adicionais: liso 

numa face 

239309 
Pacote 150 

Folhas 
199,50 

3016B02 

Cartolina, material: celulose vegetal, 

gramatura: 180 g,m2, comprimento: 660 

mm, largura: 500 mm, cor: amarela 

401739 Unidade 0,77 

3016B03 

Cartolina, material: celulose vegetal, 

gramatura: 180 g,m2, comprimento: 660 

mm, largura: 500 mm, cor: branca 

240699 
Pacote 100 

Folhas 
51,40 

3016B04 

Cartolina, material: celulose vegetal, 

gramatura: 180 g,m2, comprimento: 660 

mm, largura: 500 mm, cor: verde 

237744 
Pacote 100 

Folhas 
77,43 

3016B05 

Diploma, material: papel filigranado, tipo 

impressão: tarja em talho doce; texto 

fundo em ofset e numera, gramatura: 94 

g,m2, comprimento: 297 mm, largura: 

210 mm, cor: bege, características 

adicionais: marca d'água com efígie da 

república 

295620 Unidade 0,94 

3016B06 

Etiqueta adesiva, material: papel, cor: 

branca, largura: 33,9 mm, características 

adicionais: retangular, altura: 101,60 

mm, apresentação: 14 etiquetas por 

folha 

315365 
Caixa 100 

Folhas 
61,81 

3016B07 
Papel a3, material: celulose vegetal, 

largura: 294 mm, comprimento: 420 mm, 
368435 Resma 29,51 



 

 

gramatura: 120 g,m2, cor: branca, tipo: 

reciclado 

3016B08 

Papel a3, material: celulose vegetal, 

largura: 297 mm, comprimento: 420 mm, 

gramatura: 180 g,m2, cor: branca 

451440 
Pacote 50 

Folhas 
30,23 

3016B09 

Papel a3, material: celulose vegetal, 

largura: 297 mm, comprimento: 420 mm, 

gramatura: 75 g,m2, cor: branca 

414856 Resma 42,30 

3016B10 

Papel a3, material: papel alcalino, 

largura: 297 mm, comprimento: 420 mm, 

gramatura: 120 g,m2, cor: branca, 

aplicação: fotocopiadora, tipo: liso 

299040 Folha 0,35 

3016B11 

Papel a3, material: papel alcalino, 

largura: 297 mm, comprimento: 420 mm, 

gramatura: 75 g,m2 
230780 Resma 37,00 

3016B12 

Papel a3, material: papel alcalino, 

largura: 297 mm, comprimento: 420 mm, 

gramatura: 90 g,m2 

230781 Resma 51,28 

3016B13 

Papel a4, material: celulose vegetal, 

comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, 

gramatura: 180 g,m2, cor: branca 

326200 
Pacote 50 

Folhas 
11,80 

3016B14 
Papel a4, material: papel alcalino, 

gramatura: 75 g,m2, cor: branca 
271478 Resma 20,45 

3016B15 
Papel a4, material: papel ofsete 40 kg, 

gramatura: 120 g,m2, cor: branca 
316723 

Pacote 50 

Folhas 
10,35 

3016B16 
Papel a4, material: papel reciclado, 

gramatura: 75 g,m2 
347498 Resma 15,26 



 

 

3016B17 

Papel almaço, material: celulose vegetal, 

gramatura: 56 g,m2, comprimento: 310 

mm, tipo: com pauta e margem 

292802 
Pacote 400 

Folhas 
54,15 

3016B18 

Papel almaço, material: celulose vegetal, 

gramatura: 56 g,m2, comprimento: 310 

mm, tipo: com pauta e margem 

203533 
Pacote 400 

Folhas 
33,26 

3016B19 

Papel almaço, material: celulose vegetal, 

gramatura: 75 g,m2, comprimento: 310 mm, 

tipo: com pauta e margem 

203525 
Pacote 400 

Folhas 
31,45 

3016B20 

Papel auto-adesivo, material: plástico, tipo: 

contact, cor: incolor, gramatura: 60 g,m2, 

largura: 450 mm, acabamento superficial: 

brilhante, comprimento folha: 2.500 mm, 

transmitância: transparente 

278462 
Rolo 25 

Metros 
61,79 

3016B21 

Papel camurça, material: celulose vegetal, 

gramatura: 60 g,m2, comprimento: 60 cm, 

largura: 40 cm, cor: amarela 

258847 
Pacote 25 

Folhas 
16,54 

3016B22 

Papel camurça, material: celulose vegetal, 

gramatura: 60 g,m2, comprimento: 60 cm, 

largura: 40 cm, cor: azul 

248105 
Pacote 25 

Folhas 
17,43 

3016B23 

Papel camurça, material: celulose vegetal, 

gramatura: 60 g,m2, comprimento: 60 cm, 

largura: 40 cm, cor: preta 

248109 
Pacote 25 

Folhas 
24,66 

3016B24 

Papel camurça, material: celulose vegetal, 

gramatura: 60 g,m2, comprimento: 60 cm, 

largura: 40 cm, cor: verde 

248106 
Pacote 25 

Folhas 
14,59 



 

 

3016B25 

Papel camurça, material: celulose vegetal, 

gramatura: 60 g,m2, comprimento: 60 cm, 

largura: 40 cm, cor: vermelha 

248110 
Pacote 25 

Folhas 
20,90 

3016B26 

Papel carta, material: celulose vegetal, 

gramatura: 75 g,m2, comprimento: 279 mm, 

largura: 216 mm 

201132 
Pacote 500 

Folhas 
21,93 

3016B27 

Papel cartão, material: celulose vegetal, 

gramatura: 180 g,m2, largura: 210 mm, cor: 

branca, comprimento: 297 mm, 

características adicionais: com relevo 

237051 

Pacote 50 

Folhas 

 

14,10 

3016B28 

Papel cartão, material: celulose vegetal, 

gramatura: 180 g,m2, largura: 550 mm, cor: 

verde, comprimento: 730 mm 

234427 Unidade 0,85 

3016B29 

Papel cartão, material: celulose vegetal, 

gramatura: 240 g,m2, largura: 50 cm, cor: 

amarela, comprimento: 70 cm 

409812 
Pacote 10 

Folhas 
16,00 

3016B30 

Papel cartão, material: celulose vegetal, 

gramatura: 240 g,m2, largura: 550 mm, cor: 

azul, comprimento: 730 mm 

200375 Unidade 0,98 

3016B31 

Papel cartão, material: celulose vegetal, 

gramatura: 240 g,m2, largura: 50 cm, cor: 

branca, comprimento: 66 cm 

385999 Unidade 1,57 

3016B32 

Papel cartão, material: celulose vegetal, 

gramatura: 240 g,m2, largura: 50 cm, cor: 

rosa, comprimento: 66 cm 

386002 Unidade 3,20 

3016B33 
Papel cartão, material: celulose vegetal, 

gramatura: 280 g,m2, largura: 50 cm, cor: 
360160 

Pacote 10 

Folhas 
10,50 



 

 

branca, comprimento: 70 cm, características 

adicionais: fosco 

3016B34 

Papel cartão, material: celulose vegetal, 

gramatura: 280 g,m2, largura: 50 cm, cor: 

laranja, comprimento: 70 cm, características 

adicionais: fosco 

360161 
Pacote 10 

Folhas 
14,49 

3016B35 

Papel cartão, material: celulose vegetal, 

gramatura: 280 g,m2, largura: 50 cm, cor: 

preta, comprimento: 70 cm, características 

adicionais: fosco 

357275 

 

Pacote 10 

Folhas 
17,25 

3016B36 

Papel cartão, material: celulose vegetal, 

gramatura: 280 g,m2, largura: 50 cm, cor: 

rosa, comprimento: 70 cm, características 

adicionais: fosco 

360162 
Pacote 10 

Folhas 
10,00 

3016B37 

Papel cartão, material: pasta de celulose, 

gramatura: 240 g,m2, largura: 48 cm, cor: 

laranja, comprimento: 66 cm, características 

adicionais: fosco 

451439 
Pacote 10 

Folhas 
9,68 

3016B38 

Papel cartolina, material: celulose vegetal, 

gramatura: 180 g,m2, cor: azul, 

comprimento: 660 mm, largura: 500 mm 

249810 
Pacote 100 

Folhas 
82,73 

3016B39 

Papel cartolina, material: celulose vegetal, 

gramatura: 180 g,m2, cor: rosa, 

comprimento: 660 mm, largura: 500 mm 

249805 
Pacote 100 

Folhas 
44,93 

3016B40 

Papel celofane, comprimento: 100 cm, 

largura: 86 cm, cor: amarela, aplicação: 

material de expediente 

259217 Unidade 1,44 



 

 

3016B41 

Papel crepom, material: celulose vegetal, 

gramatura: 18 g,m2, comprimento: 2 m, 

largura: 48 cm, cor: amarela 

258848 Unidade 1,10 

3016B42 

Papel crepom, material: celulose vegetal, 

gramatura: 18 g,m2, comprimento: 2 m, 

largura: 48 cm, cor: azul 

386085 Unidade 1,55 

3016B43 

Papel crepom, material: celulose vegetal, 

gramatura: 18 g,m2, comprimento: 2 m, 

largura: 48 cm, cor: verde 

248118 Unidade 1,10 

3016B44 

Papel crepom, material: celulose vegetal, 

gramatura: 18 g,m2, comprimento: 2 m, 

largura: 48 cm, cor: vermelho 

248121 Unidade 1,33 

3016B45 

Papel emborrachado, material: borracha 

eva, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, 

espessura: 2 cm, cor: lilás 

390681 Folha 1,73 

3016B46 

Papel emborrachado, material: borracha 

eva, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, 

espessura: 2 cm, cor: vermelho 

284330 Folha 1,73 

3016B47 

Papel emborrachado, material: borracha 

eva, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, 

espessura: 2 cm, padrão: liso, cor: azul, 

aplicação: confecção de paineis 

262739 Folha 1,80 

3016B48 

Papel emborrachado, material: borracha 

eva, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, 

espessura: 2 cm, padrão: liso, cor: branco, 

aplicação: confecção de paineis 

262745 Folha 1,71 

3016B49 
Papel emborrachado, material: borracha 

eva, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, 
262741 Folha 1,55 



 

 

espessura: 2 cm, padrão: liso, cor: laranja, 

aplicação: confecção de painéis 

3016B50 

Papel emborrachado, material: borracha 

eva, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, 

espessura: 2 cm, padrão: liso, cor: verde, 

aplicação: confecção de paineis 

262740 Folha 1,68 

3016B51 

Papel emborrachado, material: borracha 

eva, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, 

espessura: 2 mm, padrão: liso, cor: amarelo 

370495 Folha 1,75 

3016B52 

Papel emborrachado, material: borracha 

eva, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, 

espessura: 2 mm, padrão: liso, cor: preta 

370492 Folha 1,60 

3016B53 

Papel fotográfico, tipo: glossy brilhante, 

largura: 210 mm, comprimento: 297 mm, 

gramatura: 180 g/m2, compatibilidade: 

impressora jato de tinta, laser 

451897 
Caixa 1000 

Folhas 
312,06 

3016B54 

Papel glossy, comprimento: 297 mm, 

largura: 210 mm, gramatura: 150 g,m2, 

aplicação: impressora jato de tinta 

274707 
Pacote 50 

Folhas 
15,16 

3016B55 

Papel glossy, material: celulose vegetal, 

comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, 

gramatura: 120 g,m2, aplicação: impressora 

laser 

341028 
Pacote 20 

Folhas 
4,48 

3016B56 

Papel glossy, comprimento: 297 mm, 

largura: 210 mm, gramatura: 150 g/m2, 

aplicação: impressora jato de tinta 

274707 

 

Pacote 50 

Folhas 

15,16 



 

 

3016B57 

Papel kraft, gramatura: 80 g,m2, 

comprimento: 150 m, largura: 60 cm, cor: 

natural 

436489 Unidade 65,57 

3016B58 

Papel kraft, gramatura: 80 g,m2, 

comprimento: 165 m, largura: 60 cm, cor: 

parda 

373896 Rolo 61,26 

3016B59 

Papel kraft, material: celulose vegetal, 

gramatura: 80 g,m2, comprimento: 96 cm, 

largura: 66 cm, cor: parda 

200595 Unidade 0,42 

3016B60 

Papel manteiga, material: celulose vegetal, 

gramatura: 40 g,m2, comprimento: 297 cm, 

largura: 210 cm, cor: branca, formato: a4, 

aplicação: desenho técnico 

246436 
Bloco 50 

Folhas 
13,59 

3016B61 

Papel manteiga, material: celulose vegetal, 

gramatura: 40 g,m2, comprimento: 420 mm, 

largura: 297 mm, formato: a3, aplicação: 

desenho técnico 

246841 
Bloco 50 

Folhas 
28,27 

3016B62 

Papel ofício, material: papel sulfite, 

comprimento: 330 mm, largura: 216 mm, 

gramatura: 75 g,m2, cor: branca, tipo: 2 

278392 Resma 29,70 

3016B63 

Papel sulfite, material: celulose vegetal, cor: 

amarela, gramatura: 75 g,m2, comprimento: 

297 mm, aplicação: fotocópia, largura: 210 

mm 

203595 
Pacote 100 

Folhas 
5,59 

3016B64 

Papel sulfite, material: celulose vegetal, cor: 

azul, gramatura: 75 g,m2, comprimento: 297 

mm, aplicação: fotocópia, largura: 210 mm 

203589 Resma 6,95 



 

 

3016B65 

Papel sulfite, material: celulose vegetal, cor: 

branca, gramatura: 90 g,m2, comprimento: 

297 mm, aplicação: impressora jato tinta, 

largura: 210 mm 

324710 Resma 25,77 

3016B66 

Papel sulfite, material: celulose vegetal, cor: 

rosa, gramatura: 75 g,m2, comprimento: 297 

mm, aplicação: fotocópia, largura: 210 mm 

203601 Resma 21,96 

3016B67 

Papel sulfite, material: celulose vegetal, cor: 

salmão, gramatura: 75 g,m2, comprimento: 

297 mm, aplicação: fotocópia, largura: 210 

mm 

203597 
Pacote 100 

Folhas 
6,95 

3016B68 

Papel sulfite, material: celulose vegetal, cor: 

verde, gramatura: 75 g,m2, comprimento: 

297 mm, aplicação: fotocópia, largura: 210 

mm 

203591 Resma 25,00 

3016B69 

Papel sulfite, material: celulose vegetal, 

gramatura: 75 g,m2, comprimento: 50 m, 

aplicação: impressão de plantas, em 

impressora plotter, largura: 914 mm 

243737 
Rolo 50 

Metros 
47,50 

3016B70 

Papel triplex, material: celulose vegetal, 

gramatura: 250 g,m2, formato: 66 x 96 cm, 

aplicação: gráfica 

300289 
Pacote 150 

Folhas 
227,39 

3016B71 

Papel vergê, material: celulose vegetal, cor: 

branca, gramatura: 120 g,m2, dimensões: 

210x297 mm 

242651 
Pacote 50 

Folhas 
11,72 

3016B72 

Papel vergê, material: celulose vegetal, cor: 

creme, gramatura: 180 g,m2, comprimento: 

297 mm, largura: 210 mm 

288045 
Pacote 50 

Folhas 
17,08 



 

 

3016B73 

Papelão, material: celulose vegetal, 

tamanho: nº 50, cor: branco, comprimento: 

1.000 mm, largura: 800 mm, tipo: papelão 

paraná 

405230 Unidade 6,50 

3016B74 

Papel carbono, material: papel, aplicação: 

escrita manual, tipo: monoface, 

comprimento: 210 mm, largura: 148 mm, 

cor: preta 

389545 
Caixa 100 

Folhas 
21,78 

 


