
 

 

 CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 30.44 

MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO 

 

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 30.44 – MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO  

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

304401 

Cavalete sinalização, material: plástico rígido, 

comprimento: 0,90 m, largura: 0,62 m, altura: 1,05 

m, peso: 4,30 kg, cor: amarela com legenda preta, 

características adicionais: não aplicável, tipo 

sinalizador: advertência piso escorregadio 

229398 Unidade 37,00 

304402 

Fita adesiva, material: pvc, tipo: auto-adesiva, 

largura: 50 mm, comprimento: 30 m, cor: 

vermelha, aplicação: para demarcação 

455730 Unidade 25,42 

304403 

Placa identificação, material: pvc, comprimento: 20 

cm, altura: 20 cm, acabamento superficial: 

fotoluminescente, aplicação: sinalização de 

extintor, características adicionais 1: extintor de 

incêndio tipo água, norma abnt 

396042 Unidade 7,00 

304404 

Placa identificação, material: pvc, comprimento: 20 

cm, altura: 20 cm, acabamento superficial: 

fotoluminescente, aplicação: sinalização de 

extintor, características adicionais 1: extintor de 

incêndio tipo co2, norma abnt 

396043 Unidade 7,00 

304405 

Placa identificação, material: pvc, comprimento: 20 

cm, altura: 20 cm, acabamento superficial: 

fotoluminescente, aplicação: sinalização de 

extintor, características adicionais 1: extintor de 

incêndio tipo pó, norma abnt 

396041 Unidade 7,00 

304406 

Placa identificação, material: pvc, comprimento: 20 

cm, altura: 15 cm, aplicação: advertência, 

características adicionais 1: com dizeres "proibido 

fumar" 

353973 Unidade 3,98 



 

 

304407 

Placa identificação, material: pvc, comprimento: 20 

cm, características adicionais: cor amarela, dizeres 

vermelho, aplicação: sinalização de hidrante, 

largura: 30 cm 

338232 Unidade 8,00 

304408 

Placa identificação, material: pvc, comprimento: 30 

cm, altura: 30 cm, características adicionais: 

identificar local extintor, acabamento superficial: 

silcado em vermelho e amarelo, espessura: 2 mm, 

material face frontal: pvc, material face lateral: pvc, 

tipo: baixo relevo 

266161 Unidade 4,19 

304409 

Placa sinalizadora, material: polietileno, largura: 13 

cm, características adicionais: formato seta 

descendo escada à direita, comprimento: 26 cm, 

tipo acabamento: fotoluminescente 

394531 Unidade 4,66 

304410 

Placa sinalizadora, material: polietileno, largura: 13 

cm, características adicionais: formato seta 

descendo escada à esquerda, comprimento: 26 

cm, tipo acabamento: fotoluminescente 

394530 Unidade 4,70 

304411 

Placa identificação, material: pvc, comprimento: 30 

cm, altura: 20 cm, aplicação: combate a incêndio a 

esquerda, espessura: 1 mm, fundo: vermelho, 

fixação: auto-adesiva 

452958 Unidade 6,32 

304412 

Placa identificação, material: pvc, comprimento: 30 

cm, altura: 20 cm, aplicação: combate a incêndio a 

direita, espessura: 1 mm, fundo: vermelho, fixação: 

auto-adesiva 

452960 Unidade 6,10 

304413 

Placa identificação, material: pvc, comprimento: 30 

cm, altura: 20 cm, aplicação: perigo de morte, 

espessura: 1 mm, fundo: vermelho, fixação: auto-

adesiva 

452961 Unidade 7,47 



 

 

304414 

Cavalete sinalização, material: pvc, largura: 27 cm, 

altura: 50 cm, cor: amarelo, aplicação: advertência, 

características adicionais: com texto em inglês e 

português "piso molhado" 

453105 Unidade 67,50 

304415 

Cavalete sinalização, material: pvc, largura: 27 cm, 

altura: 50 cm, cor: amarelo, aplicação: advertência, 

características adicionais: com texto em inglês e 

português "em manutenção" 

453105 Unidade 70,00 

304416 

Placa identificação, material: plástico, 

comprimento: 20 cm, altura: 15 cm, aplicação: 

identificação de sanitário masculino, 

características adicionais 1: auto adesivo, fixação. 

Referência: Sinalize 220 AD 

458747 Unidade 3,92 

304417 

Placa identificação, material: plástico, 

comprimento: 20 cm, altura: 20 cm, aplicação: 

comunicação visual, fixação: auto-adesiva, 

aplicação: identificação WC - cadeirante 

458763 Unidade 4,59 

304418 

Placa identificação, material: plástico, 

comprimento: 20 cm, altura: 15 cm, aplicação: 

identificação de sanitário feminino, fixação: auto-

adesiva, características adicionais 1: Referência: 

Sinalize 220 AC 

458762 Unidade 3,92 

304419 

Placa identificação, material: pvc - cloreto de 

polivinila, comprimento: 40 cm, altura: 20 cm, 

aplicação: advertência, espessura: 1 mm, fixação: 

auto-adesiva, características adicionais 1: com 

texto “perigo – piso escorregadio” 

458761 Unidade 6,50 

304420 

Placa identificação, material: pvc - cloreto de 

polivinila, comprimento: 40 cm, altura: 30 cm, 

aplicação: comunicação visual, espessura: 1 mm, 

458759 Unidade 18,43 



 

 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

conforme modelo do órgão com texto "rampa de 

acesso" 

304421 

Cavalete sinalização, material: pvc, largura: 30 cm, 

altura: 65 cm, cor: amarelo, características 

adicionais: dobrável, com texto "atenção - 

desculpe o transtorno" 

453020 Unidade 65,00 

304422 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto 

"Almoxarifado" 

453032 Unidade 7,50 

304423 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto "arquivo" 

453032 Unidade 7,50 

304424 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto 

"atendimento" 

453032 Unidade 7,50 

304425 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto 

"coordenação" 

453032 Unidade 7,13 

304426 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto "copa" 

453032 Unidade 7,13 



 

 

304427 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto "direção" 

453032 Unidade 7,13 

304428 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto "enfermaria" 

453032 Unidade 7,13 

304429 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto "recepção" 

453032 Unidade 7,13 

304430 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto "refeitório" 

453032 Unidade 7,50 

304431 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto "sala de 

reunião" 

453032 Unidade 7,13 

304432 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto "secretaria" 

453032 Unidade 7,50 

304433 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto "fotocópia" 

453032 Unidade 7,13 



 

 

304434 

Placa identificação, material: alumínio, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação visual interna, fixação: auto-adesiva, 

características adicionais 1: com texto "portaria" 

453032 Unidade 7,13 

304435 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 26 cm, altura: 13 cm, aplicação: 

sinalização visual, espessura: 0,5 mm, cor: verde, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

formato seta saída á esquerda 

459149 Unidade  4,59 

304436 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 26 cm, altura: 13 cm, aplicação: 

sinalização visual, espessura: 0,5 mm, cor: verde, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

formato seta saída á direita  

459149 Unidade 4,59 

304437 

Placa identificação, material: plástico, 

comprimento: 21 cm, altura: 21 cm, espessura: 1 

mm, fixação: auto-adesiva, características 

adicionais 1: com texto "quadro de força" 

453108 Unidade 6,00 

304438 

Placa identificação fotoluminescente, material: pvc, 

comprimento: 19 cm, altura: 19 cm, aplicação: 

sinalização de extintor pó químico seco, 

espessura: 1 mm, fundo: vermelho, fixação: auto-

adesiva 

452952 Unidade 4,12 

304439 

Placa identificação, material: pvc - cloreto de 

polivinila, comprimento: 20 cm, acabamento 

superficial: fotoluminescente, aplicação: identificar 

local extintor, gravação: pó químico - abc, 

características adicionais 1: formato seta , 

conforme norma it 021,2001 

374357 Unidade 4,85 



 

 

304440 

Placa identificação, material: pvc - cloreto de 

polivinila, comprimento: 20 cm, acabamento 

superficial: fotoluminescente, aplicação: identificar 

local extintor, gravação: pó químico - bc, 

características adicionais 1: formato seta , 

conforme norma it 021,2001 

374357 Unidade 4,85 

304441 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 20 cm, espessura: 0,5 mm, largura: 

15 cm, fixação: auto-adesiva, características 

adicionais 1: com texto "lixo orgânico"  

459058 Unidade 5,26 

304442 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 20 cm, altura: 15 cm, aplicação: 

comunicação visual, espessura: 0,5 mm, fixação: 

auto-adesiva, características adicionais 1: com 

texto "lixo reciclável" 

459123 Unidade 5,26 

304443 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 20 cm, altura: 15 cm, aplicação: 

sinalização visual, espessura: 1 mm, fixação: auto-

adesiva, características adicionais 1: com texto 

"jogue lixo no lixo" 

459122 Unidade 5,30 

304444 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto “proibida entrada de pessoas não 

autorizadas” 

459126 Unidade 6,90 

304445 

Placa identificação, material: plástico, 

comprimento: 22 cm, altura: 11 cm, espessura: 2 

mm, características adicionais 1: com o texto “não 

use o elevador em caso de incêndio” 

460724 Unidade 7,50 



 

 

304446 

Placa, largura: 60 cm, espessura: 3 mm, cor: 

branca, material: aço, comprimento: 100 cm, 

acabamento superficial: galvanizado, 

características adicionais: Chapa de aço 

galvanizado ou metalon galvanizado medindo no 

mínimo 60x100cm, formato retangular, com no 

mínimo 3,00mm de espessura, fundo branco; 

impressão digital uv colorida do logotipo da 

UFRRJ e do brasão da república federativa do 

brasil. Impressão digital uv, na cor preta com os 

dizeres: área da ufrrj e invasão ou ocupação 

indevida, sujeita as penalidades da lei 4.947, de 

1996 art. 20. ref.: anexo vii layout da placa; para 

proteção contra corrosão o cordão de solda entre 

a placa e o suporte tubular deverá ser submetido à 

galvanização instantânea a frio. ref: c.r.z 

galvanização instantânea a frio, aerossol 300 ml; 

especificações do suporte: suporte tubular 

confeccionado em aço galvanizado ou metalon 

galvanizado, com diâmetro de 2 1/2 de polegadas, 

com no mínimo 1,5mm de espessura, medindo 

3,40m comprimento; a parte superior do tubo deve 

ser vedada com uma tampa soldada, para impedir 

deformações e evitar o acúmulo de água. A 

fixação da placa no suporte tubular deverá ser 

executada exclusivamente por meio de solda com 

proteção antioxidante. 

459936 Unidade 187,65 

304447 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

459126 Unidade 7,13 



 

 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "perícia em saúde" 

304448 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "psicologia" 

459126 Unidade 7,13 

304449 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "vigilância em saúde e segurança do 

trabalho" 

459126 Unidade 7,13 

304450 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "fisioterapia" 

459126 Unidade 7,13 

304451 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "serviço social" 

459126 Unidade 7,13 

304452 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "DML" 

459126 Unidade 7,13 

304453 
Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 
459126 Unidade 7,13 



 

 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "sala de espera" 

304454 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "banheiro do setor" 

459126 Unidade 7,13 

304455 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "enfermagem" 

459126 Unidade 7,13 

304456 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "depósito" 

459126 Unidade 7,13 

304457 

Placa identificação, material: psai-poliestireno, 

comprimento: 25 cm, altura: 5 cm, aplicação: 

identificação de ambiente, espessura: 8 mm, 

fixação: auto-adesiva, características adicionais 1: 

com texto "promoção em saúde" 

459126 Unidade 7,13 

 


