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Material de Consumo 
Código (MC – 3.3.90.30.00) 
Despesas com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos, 

(combustível e lubrificantes apenas para utilização em veículos oficiais); gás engarrafado; outros 

combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, 

corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou se uso zootécnico; sementes e mudas 

de plantas; gêneros de alimentação; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, 

segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, 

e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; 

material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação 

elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, 

hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário, fardamento, 

tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo; 

suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e 

munições e outros materiais de uso não-duradouro. 

 
Passagens e despesas com locomoção  
Código (PDL- 3.3.90.33) 
Passagens e despesas de locomoção no país. 

 
Outros serviços de pessoa física  
Código (OSPF – 3.3.90.36) 
Direitos autorais; serviços técnicos profissionais; pró-labore a consultores eventuais; armazenagem; 
manutenção e conservação de equipamentos; manutenção e conservação de veículos; manutenção e 

conservação de bens móveis de outras naturezas; serviços de limpeza e conservação; serviços de 

comunicação em geral; serviços de seleção e treinamento; serviços de apoio administrativo, técnico e 

operacional; serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias; confecção de material de 

acondicionamento e embalagens;  confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas; fretes e transportes 

de encomendas; encargos financeiros dedutíveis; serviços de áudio, vídeo e foto. 

 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código (OSPJ – 3.3.90.39.00) 
Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas 

de jornais e periódicos; serviços de comunicação (telefone, telex, correio, etc.); fretes e carretos; 

pedágio; locação de equipamentos e materiais permanentes; seguros em geral (exceto os decorrentes 

de obrigação patronal); serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; despesas 

com congressos, simpósios, conferências ou exposições; despesas miúdas de pronto pagamento; 

software; e outros congêneres. 

 

Equipamentos e Material Permanente 
Código(EMP – 4.4.90.52.00) 
Despesas com aquisição de aeronave; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de 

comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; 

aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; bandeiras, 

flâmulas e insígnias; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e 

patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais 

e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e 

equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; 

máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, 

rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; 

semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais 

permanentes. 
 


