
 

 

CATÁLOGO DE CONSUMO 

GRUPO 52.34 

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

 

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 
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CATÁLOGO DO GRUPO 52.34 – MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 

DIVERSOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$ 

523401 

Coletor lixo, material: polietileno alta densidade, 

altura: 107 cm, largura: 58 cm, profundidade: 72 

cm, capacidade: 240 l, tratamento superficial: 

anti-raios ultravioleta e anti-ferrugem, diâmetro 

roda: 200 mm, componentes: c,travamento 

inteligente,eixo aço maciço, características 

adicionais: rodas de borracha maciça, aplicação: 

resíduos hospitalares 

293413 Unidade 363,88 

523402 

Coletor lixo, material: polietileno alta densidade, 

altura: 94 cm, largura: 47,5 cm, profundidade: 

55,5 cm, capacidade: 120 l, tratamento 

superficial: anti-raios ultravioleta e anti-ferrugem, 

diâmetro roda: 200 mm, componentes: 

c,travamento inteligente,eixo aço maciço, 

características adicionais: rodas de borracha 

maciça, aplicação: resíduos hospitalares 

293473 Unidade 241,05 

523403 

Coletor lixo, material: polietileno alta densidade, 

capacidade: 1000 l, cor: verde, tratamento 

superficial: anti-raios ultravioleta, impressão: 

vidro, diâmetro roda: 20 cm, componentes: tampa 

articulada, 4 rodas borracha maciça e freios, 

características adicionais: resistente a 

impactos,intempéries e prod. quimico,, aplicação: 

coleta seletiva, dimensão: 130 x 105 x 120 cm 

361687 Unidade 1.497,06 

523404 

Coletor lixo, material: polietileno alta densidade, 

capacidade: 360 l, cor: cinza, tratamento 

superficial: anti-raios ultravioleta, componentes: 

448652 Unidade 754,03 



 

 

com tampa, características adicionais: 2 rodas de 

borracha maciça, aplicação: coleta de resíduos 

sólidos, dimensão: 1100 x 625 x 850 mm 

523405 

Coletor lixo, material: polietileno, capacidade: 100 

l, cor: branca, impressão: com símbolo 

"infectante", componentes: tampa acionada por 

pedal, formato base: retangular 

335425 Unidade 209,10 

523406 

Coletor lixo, material: polietileno, capacidade: 30 

l, cor: laranja, impressão: pilhas e baterias, 

dimensão: 30 x 50 x 17 cm 

369381 Unidade 118,56 

523407 

Conjunto lixeira coleta seletiva, material: 

polipropileno, quantidade lixeiras: 4 un, 

capacidade: 25 l, cor: azul, vermelha, amarela e 

verde, características adicionais: identificação 

resíduo cada lixeira,tampa vai-vem, aplicação: 

coleta de lixo, fixado em estrutura de aço. 

367193 Conjunto 309,90 

523408 

Conjunto lixeira coleta seletiva, material: 

polietileno alta densidade, quantidade lixeiras: 4 

un, capacidade: 100 l, cor: azul, vermelha, verde 

e amarela, características adicionais: tampa vai e 

vem, aplicação: coleta de lixo, material estrutura: 

aço galvanizado, tratamento superficial estrutura: 

pintura epóxi eletrostática, tratamento superficial: 

u.v 

361796 Conjunto 575,44 

523409 

Conjunto lixeira coleta seletiva, material: 

polietileno, quantidade lixeiras: 4 un, capacidade: 

50 l, altura total: 74 cm, altura corpo: 65 cm, 

altura tampa: 9 cm, largura: 34 cm, espessura 

parede: 3 mm, cor: azul, vermelha, verde e 

amarela, características adicionais: suporte 

245706 Conjunto 349,95 



 

 

metálico para 4 lixeiras, fechadura prote-, 

aplicação: coleta de lixo 

523410 

Container, material: polietileno alta densidade, 

capacidade: 700 l, aplicação: armazenagem de 

resíduos, características adicionais: 4 rodas 

borracha macia, cor: amarelo 

372839 Unidade 1.539,08 

523411 

Container, material: polietileno alta densidade, 

capacidade: 700 l, aplicação: armazenagem de 

resíduos, características adicionais: 4 rodas 

borracha macia, cor: azul 

372836 Unidade 1.305,87 

523412 

Container, material: polietileno alta densidade, 

capacidade: 700 l, aplicação: armazenagem de 

resíduos, características adicionais: 4 rodas 

borracha macia, cor: verde 

372837 Unidade 1.330,47 

 

 


