
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES  
 

1. Coluna A - Tipo do Item: O item solicitado deve ser classificado em Material, Serviço,               
Obra, Serviço de Engenharia ou Solução de TIC (Tecnologia da Informação); 

2. Coluna B - Subitem: Os itens devem ser classificados da seguinte forma:  
i. Material: Permanente ou Consumo; 
ii. Serviço: Não Continuado, Continuado ou Prazo Indeterminado; 
iii. Solução de TIC: Materiais de TIC ou Serviços de TIC. 

3. Coluna C - Código CATMAT/CATSER: Esse código deve ser localizado no Catálogo            
CATMAT/CATSER. 
 
Para essa consulta é necessário acessar o catálogo CATMAT/CATSER por meio do            
link https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/ : 
 

● Digitar o item desejado e clicar em pesquisar: 

 
● Logo após serão apresentadas as opções, para ajudar na localização pode            

ser utilizado os filtros que estão localizados no lado esquerdo: 
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● Logo após clicar na seta para expandir: 

 
4. Coluna D - Grupo: Essa informação encontra-se no catálogo CATMAT/CATSER e           

deve ser preenchida conforme o mesmo: 
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5. Coluna E - Descrição: Essa informação encontra-se no catálogo CATMAT/CATSER          

e deve ser preenchida conforme o mesmo: 

 
6. Coluna F - Unidade de Fornecimento: Essa informação encontra-se no catálogo           

CATMAT/CATSER e deve ser preenchida conforme o mesmo de acordo com a            
demanda: 
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7. Coluna G - Quantidade: o quantitativo estimado para o período de 1 ano; 
8. Coluna H - Estimativa de valor unitário: essa estimativa de valor é para apenas um               

item, deve-se atentar para a unidade de fornecimento indicada no item 6 (coluna F).              
Para o preenchimento deste item sugere-se que sejam realizadas pesquisas na           
internet e/ou junto a fornecedores; 

9. Coluna I - Grau de prioridade da contratação:  
i. Baixa; 
ii. Média; 
iii. Alta: classificar como “alta” apenas os itens sem os quais a unidade            

fica inviabilizada de exercer suas atividades. 
10. Coluna J - Data desejada para contratação: definir a data desejada para            

contratação, lembrando que o planejamento será executado em 2022; 
11. Coluna K - Vínculo com outro item: caso o item que está sendo solicitado requeira a                

solicitação de outro em conjunto para que surta os efeitos desejados, deve indicar o              
código do item que deve ser adquirido em conjunto; 

12. Colunas L, M, N, O, P - Justificativa: Conforme previsto na Súmula 177 do TCU, a                
justificativa há de ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas           
genéricas, incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da          
Administração. Sendo assim, procure demonstrar na justificativa a relação do          
item/serviço solicitado com a atividade específica desenvolvida pela unidade         
solicitante; 

13. Coluna Q - Unidade responsável: indicar a unidade solicitante; 
14. Coluna R - Indicar se a demanda inserida trata de uma renovação de contrato ou               

não. 
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