
CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 52.40

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

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 52.40 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

AGRÍCOLAS



ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE PREÇO

5240001

Arado,  tipo:  disco,  método  tração:

trator, quantidade disco: 3 un, largura

arada: 0,27 m, diâmetro disco: 28 pol

428535 Unidade R$ 9600

5240002

Carreta,  material  carroceria:  madeira,

capacidade:  2  t,  tipo:  agrícola,

comprimento: 2,20 m, largura: 1,43 m,

altura:  0,50  m,  tipo  abertura:  tampas

dobráveis,  características  adicionais:

assoalho  inteiriço,  tipo  pneu:  aro  16,

quantidade pneu: 2 unidades

453117 Unidade
R$ 70.000

5240003

Carreta,  material  carroceria:  madeira,

quantidade  roda:  2,  tipo:  agrícola,

comprimento: 2 m, largura: 1 m, uso:

transporte  carga,  características

adicionais:  1  eixo,  adaptado  para

engate  no  micro  trator  cultiva,  tipo

pneu: aro 16

304334 Unidade
R$ 3397,86

5240004

Cortador  grama,  tipo  motor:  elétrico,

potência  motor:  1.800  w,  material

lâmina:  aço sae 1045,  características

adicionais:  motor  de  2t,  com

recolhedor, diâmetro corte 4800mm

453135 Unidade

R$ 535,90

5240005

Cortador  grama,  tipo motor:  gasolina,

potência motor: 6 hp, material lâmina:

aço  sae  6153,  características

adicionais:  motor  de  4t,  sem

recolhedor, faixa de corte de 50 cm

449916 Unidade R$ 1342,87

5240006 Cultivador  solo,  características

adicionais:  partida  manual,

embreagem multidisco à seco, refrige,

potência: 11 a 14 cv, tipo motor: diesel

horizontal  de  4 tempos,  profundidade

304332 Unidade

R$ 3200,00



corte: 20 mm, largura corte: 1.000 mm,

rendimento: máximo de 3.300 m²/h

5240007

Distribuidor  calcário,  material:  chapa

aço, capacidade: 4.000 kg, quantidade

pneu: 2 un, aplicação: agricultura, tipo:

com esteira

461902 Unidade
R$ 13.958.33

5240008

Distribuidor calcário, material: plástico,

capacidade:  600  kg,  aplicação:

agricultura,  tipo:  acionamento  por

tomada força e levante hidráulico

304480 Unidade R$ 4400,00

5240009

Enxada  rotativa  encanteiradora,

deslocamento 0,45 m, largura total de

trabalho 1,50 m, profundidade máxima

0,30 m, com no mínimo 42 enxadas,

rotação  do  roto  r  170/230  rpm,  com

reservatório de adubo com capacidade

mínima 120 litros. Adequada ao trator

modelo Massey Ferguson 4291.

50571 Unidade

R$ 11.000,00

5240010

Motosserra industrial, potência: 1.3 kw,

combustível  motor:  gasolina,

capacidade tanque combustível: 0,25 l,

cilindrada  motor:  30,1  cm3,

características  adicionais:  rotação

lenta mínima de 2800rpm.

447121 Unidade
R$ 268,50

5240011

Motosserra industrial, potência: 3,9 kw,

combustível  motor:  gasolina,

capacidade tanque combustível: 0,68 l,

cilindrada motor: 72,2 cm3

Unidade R$ 2198,90

5240012

Peça,  componente  equipamento

agrícola, tipo: plaina agrícola dianteira,

aplicação:  trator  de  70  cv.,

características adicionais: lâmina 2200

x 400 mm, autonivelante e regulável.

451005 Unidade
R$ 14.354,03



5240013

Peça,  componente  equipamento

agrícola, tipo: plaina agrícola traseira,

aplicação:  trator  agrícola,

características  adicionais:  lâmina

reversível 1.300mm, inclinação vertical

e horizontal

453180 Unidade R$ 4750,00

5240014

Perfurador  solo,  tipo  estrutura:  solo,

tipo motor: 2 tempos, refrigerado a ar,

monocilíndrico,  potência:  2,5  hp,

rotação  nominal:  3400  rpm,

capacidade  tanque:  0,8 l,  sistema de

partida: manual,  dimensões da broca:

110 x 280 mm, combustível: gasolina

448269 Unidade
R$ 1342,65

5240015

Podador,  sistema corte: corrente, tipo

motor: combustão 2 tempos, potência

motor: 0,95 kw, cilindrada motor: 25,4

cm3, tipo combustível: gasolina

358366 Unidade R$ 912,11

5240016

Podador,  sistema  corte:  lâmina,  tipo

motor: à combustão, potência motor: 1

cv,  cilindrada  motor:  27,2  cc,  tipo

combustível:  gasolina,  comprimento

lâmina: 45 cm, aplicação: cerca viva

453248 Unidade R$ 998,07

5240017

Podador,  sistema  corte:  lâmina,  tipo

motor:  à  combustão,  potência  motor:

1.400 w, cilindrada motor: 36,3 cc, tipo

combustível:  gasolina,  comprimento

lâmina: 30 cm, aplicação: cerca viva

355419 Unidade
R$ 1688,34

5240018 Pulverizador  costal  manual,  material

tanque:  polietileno,  capacidade

tanque:  18  l,  aplicação:  inseticida,

características  adicionais:  bateria

recarregável.  Bivolt,  mangueira

457420 Unidade

R$ 749,91



trançada

5240019

Roçadeira  agrícola,  largura  corte:

mínimo 150 cm,  altura  corte:  5  a  20

cm,  rotação:  540 rpm,  tipo engate:  3

pontas,  características  adicionais:  2

facas  de  roçagem,  compatível  com

trator.

276012 Unidade R$ 4896,00

5240020

Roçadeira  manual,  tipo  motor:

gasolina,  potência motor:  1,7 kw, tipo

cortador:  fio náilon  e,  ou lâmina aço,

rotação:  12.300  rpm,  peso

aproximado:  7,30  kg,  características

adicionais:  lateral,  aplicação:  corte

grama,  capim,  pasto,  arbusto,

capoeiras e pé, tipo: costal

449873 Unidade R$ 685,98

5240021

Roçadeira  manual,  tipo  motor:

gasolina,  potência motor:  2,2 hp,  tipo

cortador:  fio náilon  e,  ou lâmina aço,

rotação:  12.300  rpm,  peso

aproximado:  7,30  kg,  tipo

empunhadeira:  guidões  ajustáveis,

características  adicionais:  motor  2

tempos,  40,2  cilindradas,  tubo  em

alumínio

453258 Unidade

R$ 781,79

5240022

Soprador,  tipo:  portátil,  acionamento:

gasolina, potência: 2.5 hp, volume ar:

29  m³/min,  aplicação:  remoção  de

folhas  de  árvores,  características

adicionais:  motor  2  tempos,

velocidade: 7.200 rpm

449909 Unidade R$ 832,82

5240023 Sulcador,  modelo:  acoplável,

capacidade  carga:  320  l,  400  mm,

219075 Unidade



profundidade  sulco:  460  mm,

quantidade linhas: 3 un, características

adicionais: com adubadeira

R$ 411,76

5240024

Sulcador,  modelo:  acoplável,

capacidade carga: 320 l, profundidade

sulco:  460  mm,  quantidade  linhas:  3

un,  características  adicionais:  sem

adubadeira bico de pato, largura sulco

400 mm

325485 Unidade R$ 1950,00

5240025

Trator,  potência:  100  cv,  tipo

combustível:  diesel,  quantidade

marchas ré: 4 un, quantidade marchas

frente: mínimo 12 un, tipo motor: turbo,

tração: 4x4, tipo uso: agrícola

460678 Unidade
R$ 127.000

5240026

Trator,  potência:  14  a  16  cv,  tipo

combustível:  óleo  diesel,  quantidade

marchas ré: mínimo 2 un, quantidade

marchas  frente:  mínimo  6  un,  tipo

motor:  4  cilindros,  tipo  uso:  agrícola,

características  adicionais:  rotativa  e

sistema partida manual com manivela

338003 Unidade

R$ 15742,92

5240027

Trator,  potência:  80  hp,  tipo

combustível:  diesel,  quantidade

marchas ré: 3 un, quantidade marchas

frente: mínimo 6 un, tipo motor: turbo

alimentado, tipo uso: agrícola

455702 Unidade
R$ 75749,69
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