
Manual de Busca
CATMAT/CATSER



Apresentação

Este manual foi desenvolvido pela Equipe da Coordenadoria de Licitações, composta pelas servidoras Paula Zonatto, Camila Vanessa
Dobrovolski Ibrahim e Andreia Regina Mallmann Carneiro.

A intenção é auxiliar os servidores do IFRS – Campus Bento Gonçalves a buscarem, de forma autônoma, os códigos que melhor se
enquadram nas descrições dos objetos que venham a ser adquiridos.

O manual é auto-explicativo e bastante didático, todavia, a Equipe da Coordenadoria de Licitações está à disposição para esclarecer
possíveis dúvidas e auxiliar na busca pelo melhor código.
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Para iniciar a busca pelo código CATMAT/CATSER, você deve seguir os passos listados abaixo:

1. Acessar: https://www.gov.br/compras/pt-br  :  
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2. Clicar na opção Busca Catmat/Catser:
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3. Você pode assistir o vídeo tutorial que explica como é feita a busca do CATMAT/CATSER, e depois clicar na opção “Clique para
acessar a ferramenta de busca”.
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4. Digitar no campo em branco a palavra do material ou serviço que você deseja adquirir.  Ex: “semente”. Abaixo, vai aparecer algumas
opções de filtros, nos quais você pode clicar para refinar a busca pelo material/serviço.
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5. Caso você já tenha um CATMAT/CATSER antigo, você pode clicar em “pesquisa avançada”, que vai abrir a opção pra você inserir o
código e pesquisar por ele. Se for ativo, vai aparecer o material/serviço ao qual ele se refere. Senão, ele está inativo e não pode mais
ser usado, devendo buscar outro código para o material/serviço.
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6. Depois de filtrar a busca, vai aparecer uma relação de materiais/serviços com a descrição completa, bem como com seus respectivos
códigos. Se clicar na flecha apontada para o lado direito, vai abrir as unidades de fornecimento daquele material/serviço. Se a
unidade de fornecimento que você deseja comprar está especificada naquele código, pronto, você achou o código. Caso contrário,
deve continuar a pesquisar nos outros códigos ou com outra nomenclatura.
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Exemplo de Unidades de fornecimento para o respectivo código.

7. Você encontrou CATMAT/CATSER mais adequado ao objeto a ser licitado.
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