
1. Orientações para cadastro de código de materiais

O cadastro de novos itens é possível e simples, desde que a descrição esteja de
acordo com os padrões do catálogo. E a solicitação deve ser realizada com antecedência.

Será utilizado como exemplo o cadastro realizado para a aquisição de um poste de
fibra de vidro.

Primeiramente,  deve  ser  realizada  a  pesquisa  no  catálogo  do  ComprasNet
(https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca) e encontrar um item semelhante.

O importante  é  encontrar  o  nome do material  correto,  pois  é ele  que define  as
possíveis características do material.

Na coluna à esquerda há as características do material. São essas características
que  devem  ser  informadas  no  cadastro  (somente  essas).  Nenhuma  outra  informação
complementar deve ser cadastrada,  isso vai  no edital.  Não há necessidade de informar
todas as características, apenas as que o solicitante souber.



Deve-se observar os padrões de cada característica. Por exemplo: se as opções de
características já cadastradas estão em “milímetros”, deve ser informada a característica em
“milímetros”. Se a característica for em “Kg”, não pode ser informada em “g”, deve manter o
padrão que é “Kg”.

Segue um exemplo detalhado:
O Campus precisava de um poste de fibra de vidro de 7,5 metros, mas nenhum item

cadastrado se enquadrava nisso. Para o cadastro foi necessário verificar característica por
característica e ver se tínhamos a informação.

UNIDADE DE FORNECIMENTO:
No exemplo em questão é “Unidade”

Tipo:
No exemplo em questão não se aplica.

Comprimento:
No momento de solicitação de cadastro não tinha a opção de 7,5 M. Mas após a

inclusão do item esta opção passou a aparecer.



E assim foram analisadas todas as demais características:
 Resistência Nominal Poste: 90 DAN

 Diâmetro Topo: 160 MM

 Diâmetro Base: 370 MM

 Peso Total: Não foi informado

 Carga Ruptura: 180 DAN

 Espessura: Não foi informado

 Modelo: Não foi informado

 Flecha Carga Nominal: 600 (Máx) MM

 Flecha Residual: 37,5 (Máx. 1,4x Carga Nominal) MM

 Profundidade Engastamento: 1.350 MM

 Características Adicionais: Não foi informado

 Carga Nominal Trabalho: Não foi informado

 Peso Aproximado: Não foi informado

Ao final chegou-se a seguinte descrição:

Item: Poste Fibra De Vidro
Unidade de Fornecimento: Unidade
Características:

 Comprimento: 7,5 M

 Resistência Nominal Poste: 90 DAN

 Diâmetro Topo: 160 MM

 Diâmetro Base: 370 MM

 Carga Ruptura: 180 DAN

 Flecha Carga Nominal: 600 (Máx) MM

 Flecha Residual: 37,5 (Máx. 1,4x Carga Nominal) MM

 Profundidade Engastamento: 1.350 MM

É  neste  padrão  que  as  informações  do  item  devem  ser  enviadas  ao  setor  de
compras do Campus para a solicitação do cadastro.



2. Pedido de cadastro no SIASG (setor de compras do Campus)

Entrar no sistema SIASG. 

Ambiente de produção.



Dar o comando: >IALPEDITEM
Ou navegar em: dar f8,   SIDEC -> PEDIDO -> IALPEDITEM

Dar “Enter”.



Preencher DDD, Telefone,  Ramal,  e-mail,  Tipo e se é sustentável (geralmente é
“N”).

Em item, colocar o nome do PDM (não pode ser um nome aleatório). Deve ser o no
me exato do PDM, pois é este nome que os catalogadores utilizam para saber onde incluir o
item.

Em unidade de fornecimento, normalmente só precisa a SIGLA. Para saber a sigla
correta aperte “f1”.

Na tela que surgir, digite a sigla da unidade de fornecimento do item e de “Enter”.



Na próxima tela, selecione a unidade de fornecimento mais adequada. Se esta tela
não  surgir,  é  porque  a  sigla  digitada  anteriormente  está  incorreta,  então  teste  outras
possibilidades.

Ao selecionar a unidade de fornecimento, ela já é carregada para a tela do cadastro.
Após preencher os campos, de “Enter”.



Dar “f8” até a última tela, e selecione “outros”. De “Enter”.

Na próxima tela, insira todas as características do item.
Em “Aplicação/Justificativa”, insira uma aplicação genérica para o item.
Ao final, de “Enter”.



Confirme com “C”, e de “Enter”. 
Anote o número do pedido gerado (ou de print da tela).



3. Consultando um pedido de cadastro

Para verificar se um item foi cadastrado:
Dar o comando: >CONPEDITEM
Ou navegar em: dar f8,   SIDEC -> PEDIDO -> CONPEDITEM

Digitar  o número do pedido e dar  “Enter”. O campo “Período” deve ser apagado
antes.



Tecle “Enter” para avançar as telas.



Na terceira tela pode-se ver o número do item após inclusão no CatMat, em “Motivo
da Aceitação”. Neste caso, o código do item é 601518.



4. Pesquisar nome do PDM
 

É  possível  buscar  via  SIASG o  PDM que  mais  se  enquadra  para  o  item a  ser
cadastrado, para isso:

Dar o comando: >CONITEMMAT
Ou navegar em: CATMAT -> ITEM  -> CONITEMMAT

Na tela que surgir, dar “f1” com o cursor em “Nome Padrão”.



Vai  surgir  uma tela  onde  é  possível  realizar  uma pesquisa  com até  3  palavras
chaves. É importante escolher corretamente as palavras chaves, caso contrário a busca
pode não trazer nenhum resultado, ou, ao contrário, trazer muitos resultados, dificultando a
escolha.

Teclar “Enter” para realizar a pesquisa. Essa busca procura por todos os PDMs que
tem as características pesquisadas em seu nome ou na descrição de itens já cadastrados. 

No exemplo apresentado, a busca encontrou apenas um resultado. Então, é este o
nome que deve ser usado para cadastrar o item



Abaixo dois exemplos de pesquisa com palavras chaves incorretas. No primeiro não
foi  encontrado  o  PDM  desejado,  e  no  segundo  foi  encontrado  um  grande  número  de
resultados.




