
 

 

CATÁLOGO  PERMANENTE 

GRUPO 52.10 

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

 

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  02 DE DEZEMBRO DE 2019 

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA 
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CATÁLOGO DO GRUPO 52.10 – EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  

ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE 
VALOR 

R$ 

521001 

Anilha, material: ferro, acabamento 

superficial: pintura, cor: preta, formato: 

disco, peso: 10 kg, aplicação: ginástica 

e musculação 

272734 Unidade 

 

79,98 

521002 

Anilha, material: ferro, acabamento 

superficial: pintura, cor: preta, formato: 

disco, peso: 5,0 kg, aplicação: ginástica 

e musculação 

251710 Unidade 

 

41,24 

521003 

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: argola, 

material: fibra de vidro , resina, 

aplicação: condicionamento físico, 

caracteristicas adicionais: com cabos 

encapados,sistema de fixação e ajuste 

de, dimensões: diâmetro interno argola 

18cm cm 

461768 Unidade 

 

89,91 

521004 

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: barra, 

material: aço, aplicação: 

condicionamento físico, caracteristicas 

adicionais: sistema com duplo 

tensionamento., dimensões: 2,800 x 

2,400 x 28 mm 

461980 Unidade 

 

1.375,00 

521005 

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: cavalo 

com alça de chão, material: aço, 

aplicação: condicionamento físico, 

461990 Unidade 

 

1.560,00 



 

 

caracteristicas adicionais: suporte para 

fixação das  

alças em aço inoxidável, dimensões: 

1,600 x 350 x 115 mm 

521006 

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: cavalo 

com alça de chão, material: 

madeira,couro, aplicação: 

condicionamento físico, dimensões: 85 

x 30 x 35 cm cm 

461915 Unidade 

 

 

3.799,90 

521007 

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: mesa de 

salto, material: aço, aplicação: 

condicionamento físico, caracteristicas 

adicionais: cobertura almofadada , 

elástica e ajuste de altura, dimensões: 

120 x 95 cm 

 462005 Unidade 

 

 

47.899,90 

521008 

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: mini 

trampolim, material: aço carbono, 

aplicação: condicionamento físico, 

caracteristicas adicionais: lona e fitas 

trançadas de nylon, dimensões: 125 x 

125 cm 

462018 Unidade 

 

 

173,07 

 

521009 

Aparelho, acessório - 

acondicionamento físico, tipo: pedestal, 

uso: recipiente para pó de carbonato de 

magnésio, material base,haste: metal, 

material bandeira: pvc de alta 

resistência, características adicionais: 

462096 Unidade 

 

 

999,90 



 

 

com ajuste de altura, pintura 

eletrostática 

521010 

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: pórtico de 

argolas, material: aço, aplicação: 

condicionamento físico, características 

adicionais: com argolas em fibra de 

vidro com sistema de estab, 

dimensões: 275 x 18 x 2,8 cm 

461978 Unidade 

 

 

41,899,90 

521011 

Aparelho, equipamento para 

condicionamento físico, tipo: trave de 

equilíbrio, material: metal, aplicação: 

condicionamento físico, caracteristicas 

adicionais: com amortecimento 

revestimento resistente a rasgos, 

dimensões: 30 x 10 x 500 cm 

462009 Unidade 

 

 

3.199,90 

521012 

Banco sueco, material: madeira, 

comprimento: 4 m, largura: 0,30 m, 

altura: 0,30 m, características 

adicionais: com trave de equilíbrio, 

aplicação: atividade de ginástica 

rítimica 

252373 Unidade 

 

 

77,64 

521013 

Barra metal ferroso, material: ferro e 

aço, comprimento: 40 cm, aplicação: 

ginástica e musculação, características 

adicionais: cromado, uso anilha em 

disco 

 370711 Unidade 

 

 

324,19 

521014 

Barra metal ferroso, material: ferro e 

aço, comprimento: 120 cm, aplicação: 

ginástica e musculação, características 

370708 Unidade 

 

 

166,06 



 

 

adicionais: cromado, uso anilha em 

disco 

521015 

Bicicleta ergométrica, tipo: elétrica, 

modelo: desmontável, capacidade 

máxima: 150 kg, cor: branca, funções 

painel: velocidade, distância, 

tempo,calorias e batimentos, tipo 

guidon: escamoteável, características 

adicionais: monitor multifunções, 

sistema leitura batimentos 

248932 Unidade 

 

 

1.914,00 

521016 

Colchonete, material: espuma, 

revestimento: vinilona, densidade: 26, 

comprimento: 1 m, largura: 60 cm, 

espessura: 3 cm, aplicação: ginástica e 

musculação, cor: azul 

261504 Unidade 

 

 

27,22 

521017 

Equipamento, acessórios desporto, 

material: espuma, tipo: pista de corrida, 

uso: ginástica artística, características 

adicionais: 100cm largura e 25mm 

espessura, 25 metros de com- 

 462097 Unidade 

 

 

24.899,90 

521018 

Equipamento, acessórios desporto, 

material: madeira,couro,espuma, tipo: 

plinto piramidal, dimensões: 120 x 80 x 

40 cm, uso: treinamento de saltos, 

cambalhotas, características adicionais: 

possui 5 níveis de graduação, cada 

uma com 24 cm 

462113 Unidade 

 

 

1.989,90 

521019 

Equipamento, acessórios desporto, 

material: couro, alumínio, tipo: potrinho, 

uso: ginástica artística, características 

462112 Unidade 

 

 

1.999,90 



 

 

adicionais: medidas, 110 x 80 x 80 cm, 

com altura ajustável de 

521020 

Haltere, material: ferro, tipo: maciço, 

revestimento: borracha pvc - cloreto de 

polivinila, forma: bolas nas laterais, 

peso: 1 kg 

 248591 Unidade 

 

 

9,35 

521021 

Haltere, material: ferro, tipo: maciço, 

revestimento: borracha pvc - cloreto de 

polivinila, forma: bolas nas laterais, 

peso: 2 kg 

 350962 Par 

 

 

37,32 

521022 

Haltere, material: ferro, tipo: maciço, 

revestimento: borracha pvc - cloreto de 

polivinila, forma: bolas nas laterais, 

peso: 3 kg 

394141 Par 

 

 

56,04 

521023 

Haltere, material: ferro, tipo: maciço, 

revestimento: borracha pvc - cloreto de 

polivinila, forma: bolas nas laterais, 

peso: 4 kg 

394143 Par 

 

 

74,76 

521024 

Haltere, material: ferro, tipo: maciço, 

revestimento: borracha pvc - cloreto de 

polivinila, forma: bolas nas laterais, 

peso: 5 kg 

394144 Par 

 

 

93,48 

521025 

Haltere, material: ferro, revestimento: 

borracha pvc - cloreto de polivinila, 

forma: geométrica redonda nas 

extremidades, peso: 8 kg 

379702 Par 

 

 

179,18 

 


