
GRUPO NOME Descrição Detalhada

0001 Acessórios para veículos Acessórios para veículos que possam ser desincorporados, sem prejuízo dos mesmos, para aplicação
em outro, tais como: ar condicionado, capota, rádio/toca-fitas e outros.

0002 Alimentos para animais

Alimentos destinados a gado bovino, equino, muar e bufalino, caprinos, suínos, ovinos, aves
qualquer espécie, como também para animais silvestres em cativeiro (jardins zoológicos
laboratórios) e outros. Alfafa, alpiste, campim verde, farinhas em geral, farelo, fubá grosso, ração
balanceada, milho em grão, sal mineral, suplementos vitamínicos e outros.

0003 Animais para pesquisa e abate
Peixes e mariscos, todas as espécies de mamíferos, abelhas para estudos, pesquisa e produção
mel, assim como qualquer animal destinado a estudo genético ou alimentação, cabrito, boi, cobaias
em geral, macaco, rato, rã e outros.

0004 Aparelhos de medição e orientação

Aparelhos de medição ou contagem, quando estes aparelhos forem incorporados a um equipamento
maior serão considerados componentes. Amperímetro, aparelhos de medição meteorológica,
balanças em geral, bússola, calibrador de pneus, condutivímetro, crnômetro, espectrofotômetro,
hidrômetro, magnetrômetro, nanômetro, medidor de gás mira-falante, níveis topográficos,
osciloscópio, paquímetro, pirômetro, planímetro, relógio medidor de luz, sonar, sonda, taquímetro,
telêmetro, teodolito, turbímetro e outros.

0005 Aparelhos e equipamentos de comunicação

Todo material considerado permanente, portátil ou transportável, de uso em comunicações, que
se incorporem em instalações, veículos de qualquer espécie, aeronaves ou embarcações, antena
parabólica, aparelho de telefônica, bloqueador telefônico, central telefônica, detector de chamadas
telefônicas, fax, fonógrafo, interfonre, PABX, rádio receptor, rádio transmissor, secrátia eletrônica, tele-
speaker e outros.

0006 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões

Instrumentos, aparelhos e utensílios destinados a qualquer modalidade de esportes e diverões
qualquer natureza, desde que não integrados a instalações de ginásios de esportes, centros
esportivos, teatro, cinema, etc, arco, baliza, barco de regata, barra, basstão, bicicleta ergométrica,
carneiro de madeira, carrossel, cavalo, dardo deslizador, disco halteres, martelo, peso, placar, remo,
vara de salto e outros.

0007 Aparelhos e utensílios domésticos

Aquisição de eletromésticos em geral e utensílios, com durabilidade superior a 2 anos, tais como:
aspirador de pó, botijão de gás, cafeteira elétrica, chuveiro ou ducha elétrica, circulador de
condicionar de ar, escada portátil, exaustor, filtro de água, goão, forno de micro-ondas, geladeira,
liquidificador, torneira elétrica, umidificador de ar e outros.

0008
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, 
odontológicos, laboratoriais e hospitalares

Despesas com qualquer aparelho, utensílio ou equipamento de uso médico, odontológico, laboratorial
e hospitalar que não se intregem a instalações, ou a outros conjuntos monitores. No caso de fazerem
parte de instações ou outros conjuntos, serão considerados componentes. Afastador, alargador,
aparelho de esterilização, aparelho de raio-X, aparelho de transfusão de sangue, aparelho
infravermelho, aparelho de inalação, aparelho de ultravioleta, balança pediátrica, berço aquecido,
biombo, cadeira de dentista, cadeira de rodas, câmara infraverlho, câmara de oxigênio, câmara
radioterapia, carro maca, centrifugador, destilador, eletronalisador, eletrocardiógrafo, estetoscópio,
estufa, maca, medidor de pressão arterial, (esfignomanômetro), megatoscópio, mesa para exames
clínicos, tenda de oxigênio, termocautério e outros.

0009 Aquisição de software - produto Aquisição de software pronto por meio de contrato de adesão (software de prateleira).

0010 Aquisição de softwares sob encomenda Desenvolvimento de software, dentro ou fora da unidade, adaptados às suas necessidades,
softwares encomendados, com aceitação expressa do contrato de licença.

0011 Assinatura de períódicos e anuidades
Assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo), jornais, inclusive diário oficial, revistas, recortes
publicações, software, podendo estar na forma magnética, CD-ROM, boletins e outros que não
destinem a coleções ou bibliotecas.

0012 Coleções e materiais bibiográficos

Coleções bibliográficas de obras cientícais, românticas, contos e documentos históricos. Mapotecas,
dicionários, enciclopédias, períodicos, encadernados, etc. Álbum de caráter educativo, coleções
materiais bibliográficos informatizados, dicionários, enciclopédia, ficha bibliográfica, jornal e revista
(que constitua documentário), livro, mapa, material folclórico, partitura musical, publicações
documentos especializados, repertório legislativo e outros.

0013 Combustiveis e Lubrificantes automotivos

Combustíveis para motores a combustão interna de veículos rodoviários, tratores em geral,
embarcações diversas e grupos geradores estacionados ou transportáveis, e todos os óleos
lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força
graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas. Aditivos, álcool hidratado, fluído para amortecedor,
óleo para Carter, óleo para freio hidráulico e outros.

0014 Comunicação de dados

Serviços de comunicaçõa de dados, locação de circuito de dados locais ou interurbanos para
atendimento de nós de comutação, concentração enós de acesso da rede de comunicação, serviços
de rede privativa virtualm SLDD, tpo net, datasat plux, datasat bi, atmnet, internet, IP direto, STM 400,
fastnet, remav, frame relay, sdh.

0015 Confecção de material de acondicionamento e embalagem Serviços utilizados na confecção de materiais destinados à preservação, acomodação ou embalagem
de produtos diversos, tais como: bolsas, caixas, mochilas, sacolas e outros.

0016 Confecção de uniformes Serviços utilizados na confecção de uniformes, tais como: agasalhos, blusas, calças, camisas,
chapéus e outros.

0017 Desenvolvimento de software Serviços de atualização e adaptação de software, com acréscimo de funções (evolutivva).

0018 Direitos Autorais Direitos autorais sobre obras científicas, literárias ou em que a divulgação seja de interesse
Governo. registra o valor referente ao pagamento de incentivos aos autores a título de royalties.

0019 Equipamento de processamento de dados 

Máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados em processamento de dados de qualquer natureza,

exceto quando for aquisição de peças destinadas à reposição direta em equipamentos ou mesmo

para estoque. Caneta óptica, computador, controladora de linhas, disco e fita magnética, impressora,

kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo,

placas, processador, scanner, teclado, para micro, leitora/token, leitora/smartcard e outros.

0020 Equipamento de proteção, segurança e socorro

Materiais permanentes utilizados na proteção e segurança de pessoas ou bens públicos, como
também qualquer outro utilizado para socorro diverso, ou sobrevivência em qualquer ecossistema.
Alarme, barraca para uso não militar, boia salva-vida, cabine para guarda (guarita), extintor
incêndio, para-raios, sinalizador de garagem, circuito interno de televisão e outros.

0021 Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos

Equipamentos destinados à instalação, conservação e manutenção de sistemas hidráulicos
elétricos. Bomba dágua, bomba de desentupimento, bomda de irrigação, bomba de lubrificação,
bomba de sucção e elevação de água e de gasolina, carneiro hidráulico, desidratadora, máquina
tratamento de água, roda d'água e outros.
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0022 Equipamentos para áudio, vídeo e foto

Aquisição de equipamentos de filmagem, gravação e reprodução de som e imagens bem como
acessórios de durabilidade superior a 2 anos. Amplificador de som, caixa acústica, data show,
equalizador de som, filmadora, flash eletrõnico, fone de ouvido, gravador de som, máquina fotográfica,
micro filmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, retroprojetor, sintonizador de som, tanques para
revelação de filmes, tapedeck, televisor, tela para projeção e outros.

0023 Estudos e projetos Realização de pesquisas, levantamentos estatísticos, elaboração de projetos, estudos de viabilidade,
com o fim de avaliar a necessidade de uma obra.

0024 Exposições, congressos e conferências Serviços utiizados na instalação e manutenção de conferências, reuniões técnicas, congressos,
exposições, feiras, festejos populares, festivais e outros.

0025 Ferramentas

Todos os tipos de ferramentas utilizadas em oficinas, carpintarias, jardins, etc. Alicate, broca, caixa

para ferramentas, canivete, chaves em geral, exada, espátulas, ferro de solda, foice, lamina de serra,

lima-machado, martelo, pá, picareta, ponteira, prumo, serrote, tesoura de podar, trena e outros
0026 Fornecimento de alimentação Aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.

0027 Fretes e transporte de encomendas Serviços de transporte de mercadorias e produtos diversos, prestados por pessoa jurídica. Fretes
carretos, remessa de encomendas e outros.

0028 Gás e outros materiais engarrafados

Gás de uso industrial, de tratamento de água, de iluminação, de uso médico, gases nobres para
em laboratório científico, tais como: acetileno, carbônico, Freud, Hélio, hidrogênio, liquefeito
petróleo, nitrogênio, oxigênio e outros. Gás, água pressurizada e outros materiais utilizados
recargas de extintores de incêndio.

0029 Gêneros de alimentação
Gêneros de alimentação ao natural, beneficados ou consersados, tais como: açucar, adoçantes, água
mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes,
refrigerantes, sucos, temperos, verduras e outros.

0030 Hospedagem de sistemas Serviços de datacenter por modelos como hosting ou colocation. Hosting é armazenamento
arquivos, como por exemplo de um sitio da internet, fora dos servidores do órgão.

0031 Hospedagens
Serviços de hospedagens e alimentação de servidores e convidados em viagens oficiais ou previstas
no plano de aplicação do projeto, pagos diretamente a estabelecimentos hoteleiros (quando
houver pagamentos de diárias).

0032 Instalações
Instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para
condicionado central, elétricas, hidráulicas, sanitárias, de vapor, de ar comprimido, frigoríficas, contra
incêndio, de climatização, entre outras.

0033 Instrumentos musicais e artíticos Instrumentos de cordas, sopro ou percussão como também outros instrumentos utilizados pelos
artistas em geral. Clarinete, guitarra, pistão, saxofone, trombone e xilofone e outros.

0034 Locação de bens moveis e outras natureza e intangíveis Serviços de aluguel de bens móveis não comtemplados em subitens específicos e bens intangíveis.

0035 Locação de equipamentos de processamento de dados Serviços de aluguel de equipametnos de dados e periféricos.

0036 Locação de imóveis Serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de interesse da Adminsitração Pública e
Fundação de Apoio.

0037 Locação de máquina e equipamentos

Serviços de aluguel de máquinas e equipamentos, tais como: aparelhos de medição e aferição,
aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, aparelhos telefônicos, calculadoras,
eletrodomésticos, equipamentos de processamento de dados e periféricos, equipamentos gráficos,
máquinas de escrever, tubrinas e outros.

0038 Locação de meios de transporte Fretamento, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens.
0039 Locação de softwares Serviços de aluguel de programs de processamento de dados.

0040 Locomoção urbana
Locomoção urbana realizada por meio de ônibus, táxi, aplicativos e outros veículos de transportes
urbanos, para atender necessidade do serviço, compreendendo, também, deslocamentos para
realização de pesquisas.

0041 Manutenção de software
Serviços, atualização e adaptaçao de software, suporte, manutenção, revisão, correção de problemas
operacionais, manutenção de sustentação (corretiva, preventiva e adaptativa) de software
renovação de licença de uso de software.

0042 Manutenção e conservação de bens imóveis

Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, pintura, reparos e reformas
de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações
adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa
outros.

0043
Manutenção e conservação de equipamentos de 
processamento de dados

Serviços de manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados - hardware.

0044 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos. Aparelhos
fax, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontologicos, hospitalares e laboratoriais,
calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança, equipamentos gráficos,
equipamentos agrícolas, maquinas de escrever, turbinas e outros.

0045 Manutenção e conservação de veículos
Serviços de reparos, manutenção, consertos, conservação e revisões, tais como; alinhamento
balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elética, lanternagem, mecânica, pintura, franquia
outros.

0046 Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários

Máquinas, tratores e equipamentos utilizados na agricultura, na construção e conservação
estradas. Arado, carregadora, ceifadeira, compactador, conjunto de irrigação, conjunto moto-bomba
para irrigação, cultivador, desintegrador, escavadeira, forno e estufa de secagem ou amadurecimento,
máquinas de abastecimento, microtrato, misturador de ração, moinho agrícola, motoniveladora, moto-
serra, pasteurizador, picador de forragens, plaina terraceadora, plantadeira, pulverizador de tração
animal ou mecânico, rolo compressor, roçadeira, semeadeira, seilo para depósito de cimento,
sulcador, trator de roda e esteira e outros

0047 Máquinas e equipamentos energéticos

Máquinas, aparelhos e equipamentos não incorporáveis a instalações, destinados a geração
energia de qualquer espécie. Alternador energético, carregador de bateria, chave automática,
estabilizador, gerador, haste de contato, nobreak, poste de iluminação, retificador, transformador
voltagem, trilho, truck, tunga, turbina hidrelétrica e outros.

0048 Máquinas e utensílios diversos Máquinas, aparelhos e equipamentos não estejam enquadrados nos demais grupos específicos.
Aparador de grama, bededouro, furadeira, ventilador de coluna e de mesa e outros.

0049 Máquinas, instalações e utensílio de escritório

Máquinas, aparelhos e utensílios utilizados em escritório e destinados ao auxílio do trabalho
administrativo. Aparelho rotulador, apontador fixo (de mesa), grampeador (exceto de mesa), máquina
autenticadora, máquina de calcular, máquina franqueadora, normógrafo, pantógrafo, qubra-luz
(luminária de mesa), régua de precisão, régua t, relógio protocolador e outros.
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0050 Máquinas, instalações e utensílio de oficina

Máquinas, ferramentas e utensílios usados em oficinas mecânicas, marcenaria, carpintaria
serralheria, não incluindo ferramentas que não façam parte de um conjunto, nem tampouco materiais
permanentes utilizados em oficinas gráficas. Compressor de ar, conjunto de oxig~enio, conjunto
solda, conjunto para lubrificação, extrator de precisão, forja, lixadeira, mandril, martelo mecânico,
níveis de aço ou madeira, polidora, prensa, rebitadora, serra de bancada, serra mecânica, talhas,
tarracha e outros.

0051 Materiais e medicamentos para uso veterinário Vacinas e medicamentos para uso veterinário.

0052 Material biblio gráfico Jornais, revistas, períodicos em geral, anuários médicos, anuário estatístico, livros em geral e outros,
podendo estar em forma de CD-ROM, materiais bibliográfiosc para bibliotecas públicas.

0053 Material biológico Amostras e utros itens de materiais biológicos utlizados em estudos e pesquisas científicas em seres
vivos e inseminação artificial, meios de cultura, sêmen e outros.

0054 Material de acondicionamento e embalagem

Materiais aplicados diretamente nas preservações, acomodações ou embalagens de qualquer
produto. Arame, barbante, caixas plásticas, de madeira, papelão e isopor, cordas, engradados, fitas
aço ou metálicas, fitas gomadoras, garrafas e potes, linha, papel de embrulho, papelão, sacolas,
sacos e outros.

0055 Material de copa e cozinha

Materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais,
escolas, de universidades, de fábricas, etc. Abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico,
bandeijas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos,
garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água,
suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e outros

0056 Material de expediente

Materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nas escolas,
nas universidades, etc. Agenda, alfinete de aço, almofada para carimbos, apagador, apontador
lápis, arquivos para disquete, bandeja para papéis, bloco para rascunho, bobina de papel para
calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa de processo, carimbos em geral, cartolina,
classificador, clipe, cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos,
fita adesiva, fita para máquina de escrever e calcular, giz, goma el´stica, grafite, grampeador,
grampos, guia para arquivo, guia de endereçamento postal, impressos e formulários em geral,
intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, livros de ponto e protocolo, papéis, pastas em geral,
percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, tesoura,
tintas, toner, transparências, etiquetas e outros.

0057 Material de limpeza e produtos de higienização

Materiais destinados a higienização pessoal, de ambientes de trabalho, de hospitais, etc. Álcool etílico,
anticorrosivo, balde plástico, lustra-móveis, mangueira, pá de lixo, palha de aço, panos para limpeza,
papel higiênico, para para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco
para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e outros.

0058 Material de processamente de dados

Suprimentos de TI, inclusive peças para reposição. Cartuchos de tinta, capas plásticas protetoras para
micros e impressoras, CD-ROM virgem, leitora/smartcard, mouse e teclado, mouse pad, peças
acessórios para computadores e periféricos, recargca de cartuchos de tinta, toner para impressoras
laser, car~toes magnéticos, reposição de leitora/token, pen drive e outros

0059 Material de proteção e segurança

Materiais de consumo utilizados diretamente na proteção de pessoas ou bens públicos, para socorro

de pessoas e animais ou para socorro de veículos, aeronaves e embarcações, assim como qualquer

outro item aplicado diretamente nas atividades de sobreviv~encia de pessoas, na selva, no mar ou

sinistros diversos. Botas, cadeados, calçados especiais, capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais,

guarda-chuvas, lona, luvas, mangueira de lona, máscaras, cabina de papelão e outros.

0060 Material de sinalização visual e outros

Materiais utilizados para identificação, sinalização visual, endereçamento e ouros. Placas
sinalização em geral, tais como: placas indicativas para setores e secções, placas para veículos,
plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadoras de trânsito, crachás, botons
identificadores para servidores e outros.

0061 Material educativo e esportivo

Materiais utilizados ou consumidos diretamente nas atividades educativas e esportivas de crianças
adultos. Apitos, bolas, bonés, botas especiais, brinquedos educativos, calções, camisas de malha,
chuteiras, cordas, esteiras, joelherias, luvas, materiais pedagógicos, meias, óculos para motociclistas,
patins, quimonos, raquetes, redes para prática de esportes, tênis e sapatilhas, tornozeleiras, touca
para natação e outros.

0062 Material elétrico e eletrônico

Materais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos
equipamentos elétricos e eletrônicos. Benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves
ligação, circutos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores,
eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis,
interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores,
receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente e outros.

0063 Material farmacológico Medicamentou ou componentes destinados à manipulação de drogas medicamentosas.
Medicamentos, soro, vacinas e outros.

0064 Material Hospitalar
Materiais de consumo utilizados na área hospitalar ou ambulatorial. Agulhas hipodérmicas, algodãom,
cãnulas, cateteres, compressa de gaze, drenos, espradrapo, fios cirúrgicos, lâminas para bisturi,
luvas, seringas, termômetro clínica e outros.

0065 Material laboratorial

Utensílios usados em análises laboratoriasi. Almofarizes, bastões, bico de gás, cálices, corantes,
filtros de papel, fixadoras, frascos, funis, garra metálica, lâminas de vidro para microscópio, lâmpadas
especiais, luvas de borracha, metais e metalóides para análise, pinças, rolhas. Vidraria: blão
volumétrico, Becker, conta-gotas, Erlenmeyer, pipeta, proveta, termômetro, tuvo de ensaio. Material
didático de laboratório e outros.

0066 Material odontológico

Materiais utilizados com pacientes na área odontológica, bem como os utilizados indiretamente pelos

protéticos na confecção de próteses diversas. Agulhas, amálgama, anestesias, broca, cimento

odontológico, espátula odontológica, filmes para raios-X, platina, seringas, sugador e outros.

0067 Material para áudio, vídeo e foto

Materiais de consumo de emprego direto em filmagem e revelação, ampliação e reprodução de som
imagem. Aetze especial para chapa de papel, álbuns para retratos, alto-falantes antenas, artigos para
gracação em acetato, filmes virgesn, fitas virgens de áudio e vídeo, lâmpadas especiais, material para
radiografia, microfimagem e cinematrografia, molduras, pepel para revelação de fotografias,
pegadores, reveladores e outros.

0068 Material para comunicações
Materiais utilizados em comunicações assim com os componentes, circuitos impressos ou integrados,
peças ouacessórios de reposição, chips e partes de equipamentos de comunicação e materiais para
instalações: radiofônicas, radiotelegráficas, telegráficas e outros.

0069 Material para divulgação Aquisição de material para publicidade e divulgação de programas do Governo para conscientização
social, etc.
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0070 Material para manutenção de bens imóveis e Instalações

Materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem publico ou privado.
Amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, boca de lobo, boia, brita,
brocha, cabo metálico, cal cano cerâmica, cimento, cola condutores de fios, conexões, curvas,
esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos,
janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel
de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos, solventes, sifão, tacos, tampa
para vaso, tampão de ferro, tanque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas,
verniz, aquecedores a gás e outros.

0071 Material para manutenção de bens móveis

Componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens

móveis em geral. Cabos clíndricos para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado,

esferas para máquina de datilográfica, mangueira para fogão, margaridas, peças de reposição

aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição de instrumentos musicais e outros.

0072 Material para manutenção de veículos

Materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas e tratores em geral. Água
destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem,
cãmara de ar, carburador completo, coifa, colar de embregagem, condensador e platinado, correias,
disco de embregagem, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas
pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-
brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, valvula
marcha lenta e termostática, velas e outros.

0073 Material para produção industrial Matérias-primas utilizadas na transformação, beneficiamento e industrialização de um produto final.
Borracha, couro, matérias-primas em geral, minérios e outros

0074 Material para utilização em gráfica Materiais de consumo de uso gráfico, tais como: chapas de offset, cliches, cola, espirais, fotolitos,
logotipos, papel, solventes, tinta, tipos e outros.

0075 Material químico

Elementos ou compostos químicos destinados ao fabrico de produtos químicos, análises laboratoriais,
bem com aqueles destinados ao combate de pragas ou epizootias. Ácidos, inseticidas, produtos
químidos para tratamento de água, reagentes químicos, sais, solventes, substâncias utilizadas para
combater insetos, fungos e bactérias e outros.

0076 Mobiliário em geral

Móveis destinados ao uso ou decoraçã interior de ambientes. Armário, arquivo de aço ou madeira,
balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, cadeira, carrinho, fichário, carteira e banco escolar,
charter negro, escrivaninha, espelho moldura de estante de madeira ou aço, estofado, flipsharter,
guarda louça, guarda roupa, mapoteca, poltrona, pracheta para desenho, quadro de chaves, quadro
imantado, quadro para editais e avisos, relógio de mesa/parede e ponto, sofá, suporte para tv e vídeo,
vitrine e outros.

0077 Obras em andamento
Obras em andamento, tanto na fase de construção, quanto em momento de operação da edificação,
exceto instalações hidráulica, elétricas, outras que deverão ser registradas em natureza específica
(Instalações).

0078 Outras despesas com locomoção Outras passagens e despesas com locamoção que não se enquadrem nos subitens anteriores.
0079 Outras obras e instalações Outras obras e instalações que não se enquadrem nos subitens anteriores.
0080 Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo que não se enquadrem nos subitens anteriores.
0081 Outros materiais permanentes Materiais e equipamentos não contemplados nos subitens específicos.
0082 Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica Serviços de natureza eventual, não comtemplados em subitens específicos.

0083 Passagens para o exterior Aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxa de embarque, seguros para
locomoção fora do território nacional.

0084 Passagens para o país Aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxa de embarque, seguros para
locomoção no território nacional.

0085 Peças não incorporáveis a imóveis
Materiais empregados em imóveis e que possam ser removidos ou recuperados. Biombos, carpetes
(primeira instalação), cortinas, divisórias removíveis, estrados, persianas, tapetes, toldos, grades
outros.

0086 Seguros em geral
seguros de qualquer natureza, inclusive cobertura de danos causados a pessoas ou bens de terceiros,

pr~emios de seguros de bens do estado ou de terceiros, seguro obrigatório de veículos (DPVAT).

0087 Sementes, mudas de plantas e insumos

Sementes destinadas ao plantio e mudas de plantas frutíferas ou ornamentais, assim como todos

insumos utilizados para fertilização. Adubos, argila, plantas ornamentais, borbulhas, bulbos, enxertos,

fertilizantes, mudas envasadas ou com raízes nuas, sementes, terra, tubérculos, xaxim e outros.

0088 Serviço de apoio adminsitrativo, técnico e operacional

Serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas, técnicas
operacionais dos Órgãos Públicos, nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico
do pessoal a ser utilizado, assistência técnica, jardnagem, operadores de máquinas, motoristas,
recepcionistas, instalações de equipamentos de sergurança, rede elétrica, rede hidráulica, telefonia,
comunicação e outros.

0089 Serviços de água e esgoto Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços.

0090 Serviços de análises e pesquisas científicas
Serviços de análises físico-químicas e pesquisas científicas, não relacionadas com apoio ao ensino.
Análises minerais, análise de solo, análise química, coleta de dados em experimentos, tratamento
destinação de resíduos e outros.

0091 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional Serviços de natureza eventual prestados tais como: assistência técnica, capina, jardinagem,
operadores de máquinas, motoristas, recepcionistas, serviços auxiliares e outros.

0092 Serviços de áudio, vídeo e foto
Serviços de filmagens, gravações, revelações, ampliações e reproduções de sons e imagens.
Confecção de álbuns, confecção de crachás por firmas especializadas, emolduramento de fotografias,
imagens de satélites, revelação de filmes, microfilmagens e outros.

0093 Serviços de comunicação em geral Serviços de comunicação prestados por pessoa jurídica, tais como: correios e telegráfos e outros.

0094 Serviços de cópias e reprodução de documentos
Serviços de cópias xerográficas, inclusive a locação e a manutenção de equipamentos reprográficos,
cópias e reproduções de documentos e publicações em geral, também por meio magnético
digitalização.

0095 Serviços de energia elétrica Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços.
0096 Serviços de estacionamento de veículos Serviços de estacionamento de veículos, tais como: aluguéis de vagas, manobristas, etc.

0097 Serviços de limpeza e conservação Serviços de limpeza e conservação de bens imóveis e móveis. Dedetização, limpeza, faxina e outros.

0098 Serviços de produção industrial Serviços utilizados na transformação, beneficiamento e industrialização de matérias-primas
resultarão em produto final.

0099 Serviços de publicidade legal
Publicidade legal que se realiza em obediência a prescrição de Leis, Decretos, Portarias, Instruções,
Estatutos, Regimentos ou Regulamentos internos do sistema de comunicação de Governo do Poder
Executivo Federal, SICOM, prestados por pessoa jurídica.
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0100 Serviços de tecnologia da informação

Serviços de processamento de dados prestados por empresas especializadas na área de informática,
aquisição ou desenvolvimento de programas de processamento de dados, serviços, manutenção,
conservação de equipamentos de processamento de dados - hardware, serviços de
processamento, locação de circuito de dados locais ou interurbanos para atendimento de nós
computação, conentraçõa e nós de acesso da rede de comunicação, serviços de rede privaiva virtual
SLDD top stm 400, fastnet, remav, frame relay, SDH, remuneração de serviços de aluguel
equipamentos de processamento, despesas com aquisição ou desenvolvimento de programas
processamento de dados, atualização e adaptação de softwares, suporte técnico, manutenção,
revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento
capacidade de processamento, novas funções e manutenção de software, aluguel de programas
processamento de dados e outros.

0101 Serviços de telecomunicações Tarifas decorrentes da utilização destes serviços, inclusive telefonia celular, centrex 2000, tarifa
habilitação e cartões telefônicos para aparelhos de celular.

0102 Serviços gráficos e editoriais

Serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, bem como serviços editoriais diversos.
Confecção de impressos em geral, encadernação de livros, jornais e revistas, impressão de jornais,
boletins, encartes, folders e assemelhados, plastificação de impressos, serviços de identificação
livros editados usando código de barras, serviços editoriais diversos.

0103 Serviços médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais
Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, prestados por pessoas jurídicas,
como: análises clinicas, cirurgias, consultas, ecografias, endoscopias, enfermagem, estelização,
exames de laboratório, raio-X, tomografias, tratamento odontológico, ultrassonografias e outros.

0104 Serviços técnicos profissionais Serviços prestados por profissionais técnicos, nas seguintes áreas: administração, advocacia,
arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outras.

0105 Suporte a usuários de TI

Serviços de atendimetno de usuários finais de TI, englobando serviços remotos de atendimento
telefônico e servios de atendimento local. No caso de contratos de callcentger devem ser registrados
nesta conta somente contratos cujo atendimento se direciona predominantemnete a serviços de TI
se a gestão do contrato for de responsabilidade da area de TI.

0106 Suporte de infra-estrutura de TI Serviços de operação e monitoramente para suporte à infra-estrutura da rede, mainframe, highlend
outras plataformas de TI.

0107 Uniformes, tecidos e aviamentos Uniformes, tais como: agasalhos, aventais, blusas, calçados, calças, camisas, capas, chapéus, cintos,
gravatas, guada-pós, macacões, uniformes de uso civil e outros.

0108 Vale-transporte Aquisição de vale-tranporte para os trabalhadores de uma entidade, tais como: servidores,
empregados, estagiários, entre outros.

0109 Veículos de tração mecânica
Veículos de tração mecãnica, tais como: Automóvel, caminhão, furgão, microônibus, motocicleta,
ônibus e outros.


