
 

SEPLAG/CSC ORIENTAÇÕES PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES  

 

TÍTULO: ORIENTAÇÕES PARA CONSULTA DE UM ITEM DE MATERIAL OU SERVIÇO DATA: 

12/2020 

 
PALAVRA(S) CHAVE(S): 

 

Procura por itens, sistema de filtragem, opções de pesquisa, item de material, item de serviço. 

ABRANGÊNCIA 

Este procedimento abrange uma instrução aos órgãos e entidades estaduais para a procura por itens dentro do Portal de 

Compras. 

 

 
REFERÊNCIAS LEGAIS 

Acerca do CATMAS: 

Decreto n. 38.946, de 24 de julho de 1997– Dispõe sobre o Sistema único de Classificação de Material e Serviços na 

Administração Direta Estadual. 

 

 

PASSO A PASSO 

 
Primeiramente, vamos fazer a distinção entre material e item de material: 
 
Material (PDM): É a estrutura do objeto que será catalogado.  Nesta estrutura serão definidas as características (tamanho, 
formato, material de fabricação, capacidade) que são importantes para a especificação. (Ex: televisor, microcomputador, xícara). 

 
Item de material: É no item de material que consta a especificação completa do objeto de acordo com o preenchimento das 
características estruturadas no material (PDM). 
 
A mesma hierarquia é seguida para Serviço e item de serviço. 
 

 
PESQUISA PELO CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL OU SERVIÇO 

 
1. Acesse o Portal de Compras pelo site http://www.compras.mg.gov.br e arraste o mouse até o Catálogo CATMAS. 

 

 
 

2. Clique em “Consulta a itens de material ou itens de serviço”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Em seguida, selecione se o item é de material ou serviço.  
 

http://www.compras.mg.gov.br/


Essa é a tela principal. Falaremos de todos esses campos! 
 

 
 

 

 
 

4. Você ainda pode filtrar o item utilizando a sua situação (“ativo” e “suspenso para compra”). A orientação é sempre 

considerar os itens ativos. Caso você encontre um item suspenso que esteja com a especificação completa e 

atualizada, envie um e-mail para: catalogo.materiais@planejamento.mg.gov.br 

 

 

 

 

 

 
 

5.Na sequência, se você souber, poderá digitar o código do item e selecionar a caixa branca que aparece com o número 
completo. 

 
 

 ATENÇÃO  

 Situação do item:  
 
ATIVO 
Este item está liberado para compra imediata. 
 
SUSPENSO PARA COMPRA 
Este item não pode ser comprado, mas poderá ser movimentado em estoque e patrimônio, para pagamento 
de notas fiscais, etc. 
 

 

mailto:catalogo.materiais@planejamento.mg.gov.br


 
5. Clique no botão “BUSCAR”. O Catmas mostrará o item pertencente àquele código.  

 
 

 
 
6.1. Clique no código em cinza para ver detalhes e a especificação completa do item. 

 

 

 



 

 

• Sustentável: Será considerado sustentável o item de material ou serviço que apresentar pelo menos um dos critérios 
de sustentabilidade definidos no Decreto 46.105/2012. 

Todos os normativos relacionados à matéria podem ser encontrados e acessados no Portal de Compras. 

 

 

 

Situação do item 

•  a) Ativo: O cadastro está pronto para ser utilizado pelos órgãos em seus  processos de compras. 

•  b) Suspenso para compra: não pode ser utilizado em processos de compras, mas uma vez já adquirido pode continuar 

movimentação em estoque, pagamento de parcelas de contrato , patrimônio etc.   

• c) Em Revisão: Nesta situação o cadastro está em fase de criação e não está disponível para utilização dos órgãos 



• OK Para Registro de Preços –  Se Sim, significa que a especificação do item está habilitada para aquisião por Registro 

de Preços. 

• Genérico: O item que possui S neste atributo, em sua maioria está suspenso para compra, pois não possui especificação 

nenhuma. É adequado para a carga patrimonial, por exemplo. Alguns que se encontram ativos poderão ser utilizados, 

mas lembre-se de fazer uma solicitação e um pedido de compra para cada especificação a ser inserida com o item 

genérico.  

• Item comum: Significa que é um item com especificação comum de mercado, não necessita de modalidade de compra 

que não seja pregão ou compra direta.  

• Agrupável: Salvo algumas excecoes, todos os itens são agrupáveis, ou seja, o processo de compra irá somar as 

quantidades do item de várias solicitações (agrupar) gerando um total a ser adquirido, mesmo que de solicitações 

diferentes. 

• Sinônimo: conterá o outro nome que o objeto possui, regionalismos, ou outra informaçao para facilitar a busca. Ex: 

mandioca, macaxeira, aipim. Lã de Aco, bombril, assolan, Este campo não faz parte da especificação do objeto. Por isso 

se houver uma marca não é evidencia de direcionamento.  

• Carona para Registro de Preços – informa se o item foi solicitado para uma carona de RP, ou seja, pode ou não estar 

direcionado para a marca vencedora da Ata.  

• Agricultura Familiar: informa se o item pertence ao conjunto de itens adquiridos pelo programa de Agricultura Familiar.  

Abaixo, estão as informações sobre o Material 65158016 o qual o item faz parte: Observe sua Linha de Fornecimento, 

informações de estoque, etc.  

 

• Grupo: É a classificação mais abrangente representado pelos dois primeiros algarismos. Ex: 65 

• Classe: É a subdivisão do Grupo, sendo representada pelos dois algarismos subsequentes, onde são agrupados os 

materiais assemelhados. Ex: 6515 

• Material ou serviço: É o terceiro na hierarquia representado pelos 04 algarismos da classe mais sequencial numérico 

e dígito verificador. Ex: 65158016 

 

 

 



• Linha de fornecimento: Vinculação do material a grupos e classes organizados voltados para o mercado fornecedor. 

Esta classificação visa facilitar o envio de e-mail e SMS aos fornecedores informando sobre a abertura de processos de 

compras para a linha a qual ele se cadastrou. 

• Natureza da Despesa: Informa se o objeto está classificado como material de Consumo ou material Permanente. 

• Controle de lote: Campo destinado à indicação sobre a necessidade de haver ou não o registro do número do lote nas 

operações de controle de estoque. Esse atributo permite controlar a data de fabricação e validade do produto facilitando 

o acompanhamento dos produtos que estão próximos de vencer. 

• É estocável: Campo destinado a identificar se o bem de consumo é estocável compulsoriamente ou opcional, (mista) o 

que permite ao órgão decidir a necessidade do estoque. Ex: ovo, peças de vestuário, medicamentos.   

• Perecível: Informa se o objeto se decompõe ou perde suas características físicas em curto espaço de tempo. Também 

ajuda no controle da data de validade do produto. 

• Percentual de vida útil: indica que para o recebimento do objeto este não poderá estar com mais de 80% de sua data 

de validade comprometida, ou seja, a data de vencimento não pode estar próxima do fim. 

 

ESPECIFICAÇÃO LONGA 

Na aba características, encontre o restante da especificação no Campo complementação da especificação, ou, como no item 

abaixo, o arquivo com a especificação longa. Os itens recebem especificação longa quando é necessário ou conveniente um 

detalhamento ordenado das informações ou quando a especificação contiver imagens, desenhos técnicos e etc.  

 

 

 

OUTRAS OPÇÕES DE PESQUISA 

 

Caso não saiba o código do item, é possível utilizar outros campos para proceder à pesquisa do item desejado. 

PESQUISA POR PALAVRA OU FRASE: Informe no campo especificação do item de material ou item de serviço, você pode 

escrever uma parte da especificação do item que deseja, o sistema automaticamente considera todas as palavras ao fazer a 



busca. Caso não encontre o item, refine sua busca, use o asterisco para os plurais, sufixos e prefixos. 

 

 

 

 



 

 

PESQUISA POR GRUPO: O filtro do grupo auxiliará na redução da pesquisa e a tornará mais específica. Ex: grampeador.  

Ao procurar grampeador para escritório, informe o grupo, assim o sistema fará a busca apenas em artigos de escritório e 

desconsiderará todos os outros tipos de grampeadores.  

 

 

Se quiser, você poderá delimitar a classe, fique à vontade. 

 

PESQUISA POR BUSCA AVANÇADA: Nesta busca, ao selecionar o botão de Busca Avançada, aparecerão outros filtros que 

poderão ser utilizados.  

 

 



 

FILTRAGEM POR MATERIAL: É o filtro mais indicado da busca avançada, pois ao digitar o nome do material ou código, ele 

fará uma pesquisa dos itens de mesmo material. E também pode ser associado à situação de item (ativo ou suspenso para 

compra). 

 

1. Clique em filtrar por material para abrir a aba. 

 

 

 

2. Digite o código ou um nome que remeta ao objeto ou serviço desejado. 

 

 

3. Selecione a opção de material que aparecerá abaixo. 

 

 

 

4. Clique no botão “BUSCAR” 

 

 

Na sequência, você poderá visualizar os itens de especificação parecida. 

 

 

 

PESQUISA POR NATUREZA DA DESPESA E POR ELEMENTO-ITEM DA DESPESA: 

Você pode pesquisar o item pelo tipo de elemento-item de despesa que deseja utilizar. 

 

Selecione o campo elemento-item de despesa, ao clicar na seta abrirão todas as opções, caso não marque a natureza 

da despesa. Uma vez marcada a natureza, somente os elemento-itens de consumo ou de material permanente 

correspondentes aparecerão.  

 



 

 

 

BUSCA POR MATERIAL E VALOR DA CARACTERÍSTICA 

Ainda na busca avançada, há outra opção para consulta do item. Informe o código ou nome do material. Logo abaixo aparecerão 

as características que compõem a estrutura desse material, ou seja, seu PDM. 

Exemplo abaixo, estamos procurando o item de lâmpada LED com 4000 K de temperatura de cor.  

 

PRONTO! 

Agora com todas essas opções, você está pronto para fazer as buscas dos itens no Catmas para sua necessidade! 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: catalogo.materiais@planejamento.mg.gov.br 
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