Bem-vindo ao CATMAS
Este manual contém as principais orientações para
inserir solicitação de compras com liberação de
compras.

Porque o item está suspenso para
compras ou bloqueado?
Item suspenso para compras é aquele que não pode ser utilizado para uma compra,
pois passou por padronização, está desatualizado ou só poder ser comprado mediante
prévia autorização do setor competente.
Caso, este item estiver em algum RP vigente, ele pode ser utilizado até o fim da sua
vigência, basta solicitar ao CATMAS o código de liberação de compras.
Empenho, pagamento e sua movimentação no estoque seguem normalmente, mesmo
com esta situação, não sendo necessária sua ativação.
O bloqueio de um item ativo pode ocorrer por vários motivos: determinação de
governo; especificidade de um órgão; necessidade de autorização prévia por comissão
(caso de veículos e informática).

O que é liberação de compras?
A liberação de compras é uma funcionalidade do Portal de Compras que gera um
código de desbloqueio que permite o órgão ou a unidade do órgão usar um item que
está na situação “suspenso para compras” ou bloqueado.

Como inserir solicitação de
compras com código de liberação?
1. Após o login, clique na aba PROCESSOS DE COMPRAS – SOLICITAÇÕES – CADASTRO
DE SOLICITAÇÕES.

2. Clique no botão vermelho INSERIR SOLICITAÇÃO.

3. Se for o caso, clicar em SELECIONAR PLANEJAMENTO DE PROCESSO DE COMPRA.

4. Após selecionar e confirmar o planejamento de compras, clique em SELECIONAR
LIBERAÇÃO DE COMPRAS.

5. Na janela de pesquisa, preencher o número do código da liberação informada pelo
CATMAS e clicar em BUSCAR.

OBS: CASO NÃO ENCONTRE O ITEM, TROCAR O NÃO PARA SIM.

6. Selecionar o código desejado e clicar no comando OK

7. Desta forma é possível associar o código do item desejado à autorização para
contratação.
Clique em SALVAR para dar continuidade aos procedimentos da solicitação.

