
CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 52.24

EXTINTORES

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 52.24 – EXTINTORES

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE PREÇO

5224001

Extintor  incêndio,  capacidade:

10  l,  material  carga:  água

pressurizada,  características

adicionais: com suporte fixação

parede e adesivo sinalização

271708 Unidade R$ 75,00

5224002

Extintor incêndio, capacidade: 6

kg,  material  carga:  gás

carbônico,  características

adicionais: com suporte fixação

parede e adesivo sinalização

258406 Unidade R$ 277,98

5224003

Extintor incêndio, capacidade: 6

kg,  acabamento  superficial

cilindro:  pintura  epóxi-pó

eletrostático,  tratamento

superficial  cilindro:  fosfatização

interna  e  externa,  normas

técnicas:  nbr  9443 e 20-b,  nbr

10721,  nbr  9444,  aplicação:

classe  a,  classe  b  e  classe  c.

Material  carga:  pó  químico,

características  adicionais:

suporte  de  solo  com  rodízio

para extintores

290634 Unidade
R$ 95,00

5224004 Extintor incêndio, capacidade: 8

kg,  acabamento  superficial

cilindro:  pintura  vermelha,

aplicação:  incêndio  classe  "a",

"b"  e  "c",  material  carga:  pó

químico,  características

adicionais:  com  suporte  para

427902 Unidade

R$ 171,05



fixação

5224005

Extintor  incêndio,  material

mangueira:  borracha,  material

trama:  aço,  material  válvula

saída:  latão  forjado,  material

difusor:  plástico,  material

cilindro:  tubo aço sem costura,

capacidade: 12 kg, acabamento

superficial  cilindro:  pintura

vermelha, tipo válvula saída: m

28 com manômetro,  aplicação:

incêndio  classe  "b"  e  "c",

material carga: pó químico seco

- pqs, características adicionais:

sem suporte para fixação

329097 Unidade R$ 154,93

5224006 Extintor  incêndio,  material

mangueira:  borracha,  material

trama:  aço,  material  válvula

saída:  latão  forjado,  material

difusor:  abs  -  acrilonitrile,

butadiene,  stirene  inquebrável,

material tubo sifão: pvc - cloreto

de  polivinila,  material  cilindro:

tubo  aço  sem  costura,

capacidade:  4  kg,  peso:  10,80

kg,  pressão  serviço:  126

kgf,cm2,  pressão  teste:  210

kgf,cm2, acabamento superficial

cilindro:  metal  branco,

tratamento  superficial  cilindro:

primer,óxido  ferro  e  esmalte

246457 Unidade

R$ 253,39



sintético, tipo válvula saída: com

quebra-jato  e  disco  segurança

rompimento  press,  normas

técnicas: nbr 12.791, aplicação:

incêndio  classe  "b"  e  "c",

material carga: gás carbônico

5224007

Extintor  incêndio,  material

mangueira:  borracha,  material

trama:  aço,  material  válvula

saída:  latão  forjado,  material

difusor:  plástico,  material

cilindro:  tubo aço sem costura,

capacidade:  4  kg,  acabamento

superficial  cilindro:  pintura

vermelha, tipo válvula saída: m

28  com  manômetro,  normas

técnicas:  nbr  9443 e 20-b,  nbr

10721,  nbr  9444,  aplicação:

incêndio  classe  "a",  "b"  e  "c",

material carga: pó químico seco

- pqs, características adicionais:

suporte parede e adesivo

456385 Cilindro 6kg R$ 166,85

5224008 Extintor  incêndio,  material

trama:  aço,  material  válvula

saída:  latão  forjado,

capacidade:  4  kg,  acabamento

superficial  cilindro:  pintura

vermelha,  aplicação:  incêndio

classe  "a",  "b"  e  "c",  material

carga:  pó  químico  seco  -  pqs,

características  adicionais:  sem

351190 Unidade

R$ 89,99



suporte para fixação

5224009

Extintor  incêndio,  material

mangueira:  borracha,  material

trama:  aço,  material  válvula

saída:  latão  forjado,  material

tubo  sifão:  plástico,  material

cilindro:  tubo aço sem costura,

capacidade: 12 kg, acabamento

superficial  cilindro:  pintura

vermelha, tipo válvula saída: m

28 com manômetro,  aplicação:

incêndio  classe  "a",  "b"  e  "c",

material carga: pó químico seco

- pqs, características adicionais:

suporte parede e adesivo

456372 Unidade R$ 114,99

5224010

Extintor  incêndio,  material

mangueira:  borracha,  material

trama:  aço,  material  válvula

saída:  latão  forjado,  material

difusor:  plástico,  material

cilindro:  tubo aço sem costura,

capacidade: 12 kg, acabamento

superficial  cilindro:  pintura

vermelha, tipo válvula saída: m

28 com manômetro,  aplicação:

incêndio  classe  "b"  e  "c",

material carga: pó químico seco

- pqs, características adicionais:

sem suporte para fixação

329097 Unidade

R$ 154,93

5224011 Extintor  incêndio,  material

mangueira:  borracha,  material

trama:  aço,  material  válvula

220599 Unidade



saída:  latão  forjado,  material

difusor:  abs  -  acrilonitrile,

butadiene,  stirene  inquebrável,

material tubo sifão: pvc - cloreto

de  polivinila,  material  cilindro:

tubo  aço  sem  costura,

capacidade:  6  kg,  peso:  14,70

kg,  pressão  serviço:  126

kgf,cm2,  pressão  teste:  210

kgf,cm2, acabamento superficial

cilindro:  metal  branco,

tratamento  superficial  cilindro:

primer,  óxido  ferro  e  esmalte

sintético, tipo válvula saída: com

quebra-jato  e  disco  segurança

rompimento  press,  normas

técnicas: nbr 12.791

R$ 105,00
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