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Prezado Servidor,  

 

Para facilitar ainda mais a recuperação e visualização das informações dos materiais/serviços 

assim como dos itens de materiais/serviços do Catálogo de Materiais e Serviços, algumas 

melhorias foram feitas na estrutura de consultas e relatórios do sistema, conforme descrito a seguir: 

 

Alterações “Consulta a materiais/serviços” e “Consulta a itens de materiais/serviços” 

 

As consultas do CATMAS “Consulta a materiais”, “Consulta a serviços”, “Consulta a itens de 

material“ e “Consulta a itens de serviços” foram alteradas visando criar o conceito de 

“PESQUISA BÁSICA” e “PESQUISA AVANÇADA”.  

 

Na “Pesquisa básica” das consultas “Consulta a materiais” e “Consulta a serviços”, o usuário 

poderá efetuar a busca através do “código” e/ou “nome” do material/serviço, através da “situação” 

do material/serviço, através do “código” e/ou “nome” do elemento-item de despesa do 

material/serviço. 
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“Pesquisa básica” – Consulta a materiais 

 

 

“Pesquisa básica” – Consulta a serviços 

 

 



Na “Pesquisa avançada” das consultas “Consulta a materiais” e “Consulta a serviços”, além 

dos campos existentes na pesquisa básica, usuário poderá efetuar a busca através do “código” 

e/ou “especificação” de um item de material/serviço, através do “código” e/ou nome do grupo do 

material/serviço, através do “código” e/ou “nome” da classe do material/serviço. 

 

“Pesquisa avançada” – Consulta a materiais 

 

 



 

“Pesquisa avançada” – Consulta a serviços 

 

 



Na “Pesquisa básica” das consultas “Consulta a itens de materiais” e “Consulta a itens de 

serviço”, o usuário poderá efetuar a busca através do “código” e/ou “especificação” do item de 

material/serviço, através da “situação” do item de material/serviço, através do “código” e/ou “nome” 

do elemento-item de despesa do material/serviço. 

 

Especificamente para a “Consulta a itens de materiais”, o usuário poderá efetuar a busca a 

através do “código” do material, através das “características básicas” do material e se o item de 

material possui especificação “OK” para registro de preços. 

 

“Pesquisa básica” – Consulta a itens de materiais 

 

 

“Pesquisa básica” – Consulta a itens de serviço 

 



Na “Pesquisa avançada” das consultas “Consulta a itens de materiais” e “Consulta a itens de 

serviço”, além dos campos existentes na pesquisa básica, usuário poderá efetuar a busca, 

através do “código” e/ou nome do grupo do material/serviço, através do “código” e/ou “nome” da 

classe do material/serviço, através do “código” e/ou “nome” da linha de fornecimento do 

material/serviço, através da “natureza de despesa” do material/serviço. 

 

Especificamente para a “Consulta a itens de materiais”, o usuário poderá efetuar a busca filtrando 

por itens de materiais agrupável ou não e se deseja listar no resultado da consulta os itens de 

materiais similares. 

 

“Pesquisa avançada” – Consulta a itens de materiais 

 

 



 

Pesquisa avançada” – Consulta a itens de serviço 

 



 

Alterações nos Relatórios 

 

Os relatórios foram reestruturados visando melhorar a disposição das informações, assim, gerando 

documentos menos extensos e que facilitem a visualização das informações recuperadas do 

sistema.  

 

Os links a seguir remetem, respectivamente, a um exemplo de cada tipo de relatório. 

 

 Relatório de material; 

 Relatório de serviços; 

 Relatório de materiais recuperados; 

 Relatório de serviços recuperados; 

 Relatório de item de material; 

 Relatório de item de serviço; 

 Relatório de itens de material recuperados; 

 Relatório de itens de serviços recuperados 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2010/relatorios_lote_13/relatoriomaterial.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2010/relatorios_lote_13/relatorioservico.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2010/relatorios_lote_13/relatoriodemateriaisrecuperados.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2010/relatorios_lote_13/relatoriodeitensdeservicorecuperados.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2010/relatorios_lote_13/relatorioitemmaterial.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2010/relatorios_lote_13/relatorioitemservico.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2010/relatorios_lote_13/relatorioitensmaterialrecuperados.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2010/relatorios_lote_13/relatorioservicosrecuperados.pdf

