
Bem-vindo ao CATMAS 
Este manual contém as principais orientações para 

o preenchimento do cadastro de propostas de 
materiais. 

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. 

Proposta de item de material. 
1. Para inserir uma proposta de item de material, basta selecionar o submenu 

“consulta a proposta de itens de materiais ou itens de serviços” e depois clicar no 

círculo azul e escolher a opção PIM (Proposta de Item de Material). 

 

                                                                                       



2. Ao selecionar o tipo de proposta, um formulário em formato de abas será aberto.  

Note que apenas a aba IDENTIFICAÇÃO está habilitada e não há ainda código para a proposta. 

 
 

3. APENAS OS CAMPOS COM (*) SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.  

Enquanto todos os campos obrigatórios não forem preenchidos, o botão de SALVAR não será 

habilitado e não habilitará a próxima aba. 

 

 

 

 



4. Ao selecionar o material em que será feita a proposta de criaçao de um novo item, 

aparece uma mensagem pedindo a confirmação que você pesquisou os itens já 

existentes e realmente precisa da criação de um item novo. 

 

 

5. Ao clicar em VISUALIZAR ITENS EXISTENTES uma aba com os itens ativos é aberta 

para realizar a consulta. 

 

 

 

6. Após verificar os itens existentes e confirmar a visualização, um campo para 

justificar a proposta é aberto. Justifique. 

 

 

7. Termine de preencher todos os campos obrigatórios. 



8. Finalidade: seleciona-se para qual fim este item será adquirido, e é definida pelo 

próprio demandante, de acordo com as características do que será adquirido e é 

inserida no momento de cadastrar uma proposta de item de material no CATMAS. 

 

 

9. Material sustentável: 

 

 

10. Após o término do preenchimento de todos os campos obrigatórios, clique no botão de 

SALVAR. Perceba o balão com a mensagem de sucesso. Ele aparecerá em todas as telas salvas 

no Portal. 

 

  

 

11. Retorne para o início da página e note que outras abas foram habilitadas e o código da 

proposta já foi fornecido. Anote-o, pois ele é o meio mais rápido de pesquisar sobre sua 

proposta. 

 

 



12. Clique na aba CARACTERÍSTICAS desça para a parte inferior da página e clique no botão 

ALTERAR. 

 

 

 

13. Preencha todos os campos de VALOR (é a resposta da característica, ou seja, a 

especificação desejada). 

ESCREVA EM LETRA MAIÚSCULA E SEM ACENTUAÇÃO. 

 

 

14. Caso o item possua uma especificação que não esteja contemplada com todos os 

valores preenchidos acima, utilize o próximo campo para completar sua especificação.  

 

 

15. No próximo campo é possível encaminhar prospecto de fabricante, manual do 

usuário, bula e/ou imagens que auxiliem na consulta da especificação do objeto 

proposto que será realizada pelos técnicos do CATMAS.  

 

 



ESPECIFICAÇÃO LONGA também deve ser anexada neste campo. 

O formulário padrão está disponível para download neste link: 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/Novo

_CATMAS/modelo-de-especificacao-longa-geral.docx 

 

16. As próximas abas não são de preenchimento obrigatório, altere informações nelas apenas 

se quiser sugerir aquelas informações para o CATMAS. 

 

17. Retorne para a aba IDENTIFICAÇÃO e revise todos os campos preeenchidos. Caso haja 

algum erro, eles ainda podem ser alterados. 

 

 

17. Note que no final da página o botão ENCAMINHAR PROPOSTA PARA ANÁLISE apareceu. Se 

estiver tudo correto clique em encaminhar proposta para análise. 

 

 Enquanto você não encaminhar a proposta, esta poderá ser alterada quantas vezes forem 

necessárias, sendo possível retornar a todas as telas. 

 

18. Ao encaminhar, uma janela se abre para preencher os dados do solicitante. Caso não seja o 

responsável e esteja somente fazendo o pedido, basta selecionar que existe outro responsável 

pela solicitação da proposta. O responsável é aquela pessoa que entende sobre o objeto ou 

serviço proposto.  

 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/Novo_CATMAS/modelo-de-especificacao-longa-geral.docx
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2018/SEPLAG/Novo_CATMAS/modelo-de-especificacao-longa-geral.docx


 

 

19. Clique em ENCAMINHAR e se tudo estiver correto, a mensagem abaixo irá aparecer. 

 

 

20. O Portal retorna para o fim da aba IDENTIFICAÇÃO e habilita o botão de desativar. 

   

 

21. Se clicar em desativar, o Portal solicita uma justificativa. 

 



 

22. Ao rolar a página para o topo,  atente-se à mudança de situação da proposta, de gerada 

para aguardando análise. 

 

 

27. Pronto! Sua proposta está aguardando análise do CATMAS, que tem três dias úteis para 

responder. Caso seja necessário realizar alguma correção/alteração, a proposta retorna para 

você, que receberá uma notificação por e-mail, e assim que realizar as mudanças solicitadas, a 

proposta deve ser reencaminhada para análise e o CATMAS tem dois dias úteis para esta 

reanalise.  


