
GRUPO MATERIAL DE CONSUMO ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT PRAZOS

30.07A Café, açúcar e coador

30.09 Medicamento - uso humano 

30.16A Material de artes gráficas e desenho 

30.16B Material de expediente (papel A4, carta, ofício e etc.)                                                   

30.17

Acessórios de informática (cartuchos, fitas e toners) OBS: Cartuchos

diversos. Antes de efetuar o pedido, favor verificar se o seu setor

foi contemplado no empenho vigente.

30.17C Cartuchos e toners HP

30.18  Medicamento de uso veterinário                                                                       

30.21
Artigos de copa e cozinha (coador, garrafa térmica, suporte para

copos de café,etc.)                  

30.22

Artigos para higiene e conservação (álcool,papel higiênico, toalha de

papel, etc.) OBS: Antes de efetuar o pedido, favor verificar se o seu

setor foi contemplado no empenho vigente.                  

30.28 Extintor de incêndio - Recarga                                                                      

30.29 Lâmpadas especiais (para retroprojetor,projetor multimídia,etc.)                                    

30.31 
Insumos agrícolas (adubos, inseticidas, fungicidas, formicidas,

sementes,rações, concentrados, etc.) 

30.35
Material de laboratório (frascos, vidraria, becker, pipeta,escovas

p/vidrarias,peneiras,etc)
30.38 Vestuário e EPI (jaleco, camisa, calça, bota, óculos, etc.)

30.44 Artigos de sinalização visual

30.99 Materiais agrícolas

GRUPO MATERIAL PERMANENTE ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

52.06 Aparelhos de comunicação (fax, central telefônica, interfone, etc.)                                      

52.08 Equipamentos para laboratório (microscópios, centrífugas, etc.)                                      

52.12A

Equipamentos de refrigeração de ambientes (ar condicionado,

ventilador, climatizador e etc.) OBS: Somente pedir aparelho tipo

split se o setor tiver recursos próprios para a instalação.            

52.24 Extintor de Incêndio - Equipamento                                                                  

52.28 Equipamentos para cozinha industrial

52.33
Equipamentos eletro-eletrônicos (retroprojetor, televisor, data

show, etc.)
52.34 Equipamentos para resíduos

52.42 Mobiliário em geral

52.99
Ferramentas em geral (máquina de furar, máquina para teste de

limpeza, etc.)

OBS.: Assim que outros pregões forem finalizados, novos itens serão inseridos nos grupos e outros grupos serão disponibilizados para requisição. 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES
CRONOGRAMA DE AQUISIÇÕES - 2014

Abril/2014: De 08/04/14 até 17/04/14

Prorrogado para 02/05/14

Maio/2014: De 01/05/14 até 12/05/14

Junho/2014: De 02/06/14 até 11/06/14

Julho/2014: De 01/07/14 até 10/07/14

Agosto/2014: De 01/08/14 até 11/08/14

Setembro/2014: De 01/09/14 até 10/09/14

Outubro/2014: De 01/10/14 até 10/10/14

Os PEDMATS deverão ser entregues na 

SIRERR/DMSA até as datas estipuladas nesse 

cronograma.


