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1-O QUE É O CATMAT? 

 

O Catálogo de Materiais (CATMAT) do Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais (SIASG) do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) é um sistema informatizado que permite a 

catalogação dos materiais destinados às atividades fins e meios da 

Administração Pública. As classes referentes a produtos de saúde e 

medicamentos estão sob a responsabilidade da Unidade Catalogadora do 

Ministério da Saúde (UC/MS). 

O principal objetivo do CATMAT é estabelecer e manter uma linguagem 

única e padronizada para identificação, codificação e descrição de materiais a 

serem adquiridos pelo Governo Federal, por meio do ComprasNet. Essa 

ferramenta é de uso obrigatório para todos os órgãos da Administração 

Pública Federal direta e de uso facultativo a todo e qualquer órgão público 

das demais esferas de governo. 

A Unidade Catalogadora do Ministério da Saúde, além de cadastrar os 

itens solicitados, tem como função identificar os materiais, classificá-los 

seguindo as normas técnicas brasileiras, as recomendações da ANVISA 

(Agência de Vigilância Sanitária) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e, onde não existirem padrões estabelecidos, criar novos padrões para os itens 

da área da saúde. 

Cada produto apresentado no catálogo está associado a um código BR 

(Brasil), uma sequência alfanumérica que facilita sua localização e 

identificação na lista geral do CATMAT, que, mediante sua especificação 

adequada, permite que as aquisições se tornem coerentes e homogêneas, 

garantindo a identificação fácil e segura de qualquer item de licitação. 

A descrição precisa do objeto é fundamental para facilitar a identificação 

do bem desde o momento da compra até o seu recebimento. 

Este manual irá mostrar o passo a passo para localizar o item desejado. 

Caso o solicitante não encontre o material nos parâmetros necessários, este deve 

se dirigir à Coordenação de Compras para solicitar inclusão no Catálogo de 

Materiais. Quando é feita a solicitação, o setor responsável pela inclusão 

aguarda o retorno através do SIASG (“tela preta”) que é registrado no número 
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do pedido pelo DLGS-Departamento de Logística e Serviços Gerais do MPDG-

Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão. 

INSTRUÇÕES: 

01-Acessar o link 

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Catmat/Conitemmat1.asp, o 

qual apresenta a tela abaixo. 
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02- Inserir a  palavra-chave no campo “Nome”, conforme exemplo abaixo. 

 

 

03- Clicar em “Pesquisar” 

 

 

04- Após a pesquisa, o Catálogo de Materiais retorna vários itens cadastrados com a palavra-

chave inserida. Desta lista, o solicitante irá selecionar o que melhor atende ou que possui os 

parâmetros desejados. 
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05- Após a listagem, o solicitante pode clicar em cima de um dos materiais descritos em 

sublinhado, que a descrição completa registrada no CATMAT será aberta em uma janela pequena, 

conforme imagem abaixo. 

 

 

06- O solicitante analisa a descrição e verifica se tem os parâmetros necessários. Caso não tenha, 

o demandante pode continuar refazendo a operação até encontrar o material desejado.  

07- Para materiais não listados, o procedimento é dirigir-se à Coordenação de Compras e solicitar 

a inclusão via SIDEC, que o pedido é analisado pelo MPOG, tendo retorno em tempo médio de 

05 dias úteis. 

 

Quaisquer dúvidas o solicitante pode entrar em contato com a Coordenação de Compras pelo 

email ccomp.proad@ifam.edu.br ou pelo telefone (92) 3306-0017. 
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REFERÊNCIAS: 

https://canalabertobrasil.com.br/mpog-cria-novo-status-de-item-para-tentar-limpar-catalogo-de-

materiais-siasg/ 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/banco-de-precos-em-

saude?layout=edit&id=8743 

ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2011/iels.ago.11/Iels155/U_IN-

MPOG-SLTI-2_160811.pdf   (IN 02/2011) 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/banco-de-precos-em-

saude?layout=edit&id=8743 


