
CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 30.99

MATERIAL AGRÍCOLA 

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
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CATÁLOGO DO GRUPO 30.99 – MATERIAL AGRÍCOLA

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$

309901

Arame farpado, material: aço, bitola: 16 bwg, 

comprimento: 250 m, peso: 10,60 kg, diâmetro: 1,60 

mm, carga ruptura: 350 kgf, distância entre farpas: 125

mm, torção: alternada, tratamento superficial: 

galvanizado

217668
Rolo 250

Metros
146,00

309902

Arame farpado, material: aço, bitola: 16 bwg, 

comprimento: 250 m, peso: 10,60 kg, diâmetro: 1,60 

mm, carga ruptura: 350 kgf, distância entre farpas: 125

mm, torção: contínua, tratamento superficial: 

galvanizado

217669
Rolo 250

Metros
130,44

309903

Arame, material: aço carbono, tratamento superficial: 

zincado, bitola: 17 x 15, aplicação: cerca, 

características adicionais: liso e ovalado

234491
Rolo 1000

Metros
567,06

309904

Catraca arame, material: aço 1045, revestimento: 

bicromatizado, peso: 0,645 kg, capacidade tração: 

5.000 kg, aplicação: esticar arame, características 

adicionais: acolher de 3,0 a 3,5 m de cordoalha aço 

1,4 pol,

269299 Unidade 6,33

309905 Cravo, material: aço, tipo: e4, aplicação: equídeos 456795
Caixa 200

Unidades
63,36

309906 Distanciador cerca, material: aço zincado, bitola: 8 awg 457586 Unidade 1,99

309907

Esticador, aplicação: cabo aço, tipo esticador: 

gancho,olhal, diâmetro rosca: 1,2 pol, carga trabalho: 

50 kgf

343747 Unidade 12,99

309908

Filme plástico, espessura: 150 micra, largura: 12 m, 

material: pvc, esterilidade: não estéril, características 

adicionais: tratamento uva e uvb

297365
Rolo de 60

Metros 
1.794,13

309909

Filme plástico, espessura: 150 micra, largura: 9 m, 

aplicação: confecção de estufa agrícola, material: 

polietileno de baixa densidade, esterilidade: não 

estéril, características adicionais: tratamento uva e uvb

331058
Metro

Quadrado
26,34



309910

Filme plástico, tipo: faces branca e preta, espessura: 

150 micra, largura: 8 m, aplicação: cobertura de 

silagem, comprimento: 100 m

277470 Rolo 100

Metros
1.016,48

309911

Filme plástico, tipo: ultra violeta,transparente, 

espessura: 0,15 micra, largura: 4 m, aplicação: 

confecção de estufa agrícola

265657
Metro

Quadrado
13,88

309912
Grampo, material: aço polido, aplicação: cerca arame, 

tamanho: 1 x 9
325265 Quilograma 11,30

309913

Mourão concreto, aplicação: cerca tela, comprimento 

total: 3,00 m, comprimento fora solo: 2,50 m, carga útil:

100 kg, carga ruptura: 150 kg, peso: 42 kg, 

características adicionais: ponta inclinada com 50 cm

249186 Unidade 36,99

309914

Mourão madeira, tipo madeira: eucalipto, 

comprimento: 220 cm, diâmetro mínimo: 10 cm, 

diâmetro máximo: 15 cm, características adicionais: 

madeira tratada, tipo ponta: cônica

327349 Unidade 20,46

309915

Mourão madeira, tipo madeira: eucalipto, 

comprimento: 320 cm, diâmetro mínimo: 170 mm, 

diâmetro máximo: 200 mm, características adicionais: 

madeira tratada, tipo ponta: cônica

300134 Unidade 72,00

309916

Tela metálica, material: aço galvanizado, tipo tela: 

alambrado, tamanho abertura malha: 150 x 50 mm, 

diâmetro fio: 2,30 mm, comprimento: 25 m, altura: 1 m

450519

Rolo 25

Metros 389,00

309917

Tela metálica, material: arame galvanizado, tipo tela: 

galinheiro, tamanho abertura malha: 5 cm, diâmetro 

fio: nº 22, altura: 1,50 m

320915
Rolo 50

Metros
215,00

309918

Tela, material: metálica, largura: 1,20 m, aplicação: 

proteção contra inseto, características adicionais: 

malha número 16, galvanizada, comprimento: 30 m

442102
Rolo 30

Metros
99,00



309919

Tela, material: polietileno, largura: 4 m, cor: preta, 

aplicação: raio ultravioleta, características adicionais: 

Referência: polysombra 50%

273864
Rolo 100

Metros
746,24

309920

Maravalha de Pinus Elliottii ou Similar - Cavaco 

madeira, tipo: pinus, apresentação: sem pó, 

características adicionais: sem contaminantes 

químicos, sem odor, madeira seca (esfornada - seca 

em forno), cor marfim, em lascas de madeira de no 

máximo 1mm, com capacidade de obsorção de água 

(C.A. (%) especificado > 300), à fungos ou 

apodrecedores < 0,20% , com granulometria  de 

particulas valor especifico (% em massa)  de 

aproximadamente em peneira de 28,6mm (1 1/8') 0,0 , 

peneira de 22,2mm (7/8") 00 a 0,6 , peneira de 15,9 

mm (5/8") 05 a 25 mm , peneira de 9,5 mm ( 3/8") 12 a

30, em saco de 5 kg do tipo rafia autoclavavel. 

Descrição complementar: não sendo oriunda de 

carpintaria e outros ,com certificação da madeira pelo 

Instituto de Pesquisas Técnologicas (IPT) e relatório 

técnico certificando que o produto  é para animais de 

laboratório (forragem de caixas para animais).

333519 SACO 5KG 38,00
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