Bem-vindo ao CATMAS
Este manual contém as principais orientações para encontrar
um item.

Qual a diferença 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. Acessar o Portal de Compras e passar o mouse sobre em Catálogo CATMAS

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

3. Selecione o tipo de item

4. Digite o código do item e selecione a caixa branca que aparece com o número completo.

5. Clique no botão PESQUISAR

6. O CATMAS retorna a busca com o item do código selecionado

7. Para ver os detalhes e a especificação completa do item, basta clicar em cima do código marcado de
cinza mais escuro.

OUTRAS OPÇÕES DE PESQUISA
Ao chegar à etapa 3, caso nao possua o código do item para pesquisar conforme orientado acima, você
pode usar outras campos para encontrar o item desejado.
A. Pesquisa por palavra ou frase: Digite palavras chave que possam estar na especificação do item
procurado. Caso deseje que a busca além de considerar a especificação, considere os sinônimos que
podem ter sido incluídos, basta marcar a caixinha indicada.

Você ainda pode filtrar, utilizando a situação do item.

 Os itens com situação ATIVO são os que podem ser utilizados em processos de compras.
 Os itens com situação SUSPENSO PARA COMPRA são apenas para movimentações no estoque,
patrimônio e empenho, exceto, quando se tem um código de liberação de compras.

B. Busca avançada: Ao ativar o botão de busca avançada, novas opções de filtro são ativadas.

Dentre os filtros, o mais indicado é o filtro por material, onde com o código ou digitando o nome do
material, se consegue pesquisar todos os itens daquele material. Este filtro também pode ser associado à
situação (ativo ou suspenso para compra).
1. Clique em filtrar por material para abrir a aba.

2. Digite o código do material ou uma palavra que remeta ao objeto ou serviço desejado

3. Selecione o material desejado

4. Clique no botão PESQUISAR

