
GUIA PASSO-A-PASSO PARA

OPERACIONALIZAÇÃO DO MÓDULO
CATÁLOGO NO COMPRAS MANAUS

MANUAL PARA CATALOGAÇÃO

DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PÚBLICO ALVO

CATALOGADOR

PREFEITURA DE MANAUS – PM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF 
UNIDADE GESTORA DE COMPRAS MUNICIPAIS – UGCM
DEPARTAMENTO DE PADRONIZAÇÃO E CONTRATOS – DEPAC
DIVISÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS – DIPMS

VERSÃO 2.0 – REV. 31/05/2017



PREFEITO 
ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
LOURIVAL LITAIFF PRAIA

UNIDADE GESTORA DE COMPRAS MUNICIPAIS – UGCM
LAY TACIANA BARBOSA DA SILVA

Copyright © Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação
                         e Controle Interno – SEMEF, 2017.
                          É permitida a reprodução total ou parcial desta publicação, desde que citada a fonte.

COORDENAÇÃO EDITORIAL 
Robson Silva • Elis Neves

ORGANIZAÇÃO DOS TEXTOS
Claúdio Anjos

DESIGN
André Martins

Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno. 

         MANUAL PARA CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS: Guia passo-a-passo para 
operacionalização do módulo catálogo no Compras Manaus – Catalogador. Secretaria 
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – Semef. – Manaus: 
Unidade Gestora de Compras Municipais , 2017.

         14 p.

         1. Manual passo-a-passo  2. Catálogo  3. Compras Manaus

UNIDADE GESTORA DE COMPRAS MUNICIPAIS – UGCM
Av. Brasil, n.º 2.971 – Compensa
CEP: 69036-110. Manaus, AM
Tel.: [92] 3215-4643
http://compras.manaus.am.gov.br/publico/



3UNIDADE GESTORA DE COMPRAS MUNICIPAIS – UGCM     ELABORAÇÃO

1. INICIANDO O SISTEMA

No navegador Internet Explorer, acesse o endereço compras.manaus.am.gov.br. Aparecerá 
a seguinte tela:

Figura 1: Página Inicial do sistema

Digite seu login e sua senha, clique em acessar, conforme Figura 1. O sistema solicitará ainda a 
chave de segurança, que foi enviada para o endereço de e-mail do usuário. Esse número deve-
rá ser digitado no campo indicado na Figura 2. Em seguida, clique em entrar.

Figura 2: Chave de Segurança

IMPORTANTE: O sistema COMPRAS MANAUS só funciona corretamente utilizando o navegador Internet Ex-
plorer. Nos demais navegadores, o sistema pode não funcionar corretamente.
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2. PEDIDOS DE CATALOGAÇÃO

Na barra de menu clique em 1  CATÁLOGO, em seguida, 2  AVALIAR PEDIDO DE CATALOGAÇÃO.

Figura 3: Avaliar pedido de catalogação

Selecione os campos 3  STATUS DO PEDIDO e 4  CATALOGADOR, conforme Figura 4, para 
visualizar as solicitações atribuídas ao seu usuário. Em seguida, clique em 5  CONSULTAR.

Figura 4: Selecionando pedidos para avaliação

Figura 5: Pedidos de catalogação

A seguir, abordaremos sobre o procedimento de cada status.
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2.1. ENVIADO

Um pedido com status ENVIADO é aquele que foi enviado pelo solicitante, mas que ainda 
não foi verificado, tampouco atribuído a um catalogador. Para fazer a atribuição, marque a 
caixa de seleção no campo 6  NÚM. PC, em seguida, clique em 7  CATALOGADOR.

Figura 6: Pedidos enviados

Escolha o catalogador que vai analisar o pedido e a prioridade de análise. Em seguida, clique 
em 8  GRAVAR. Após esse procedimento, o pedido passa para o status “análise” e fica atribu-
ído a um catalogador.

Figura 7: Atribuindo solicitação a um catalogador

2.2 ANÁLISE

Um pedido com esse status é aquele que está em processo de avaliação por parte do cata-
logador. Acesse a lista de pedido em análise (conforme foi ensinado na Figura 4), clique na 
descrição do item para abrir a seguinte tela:

6

7

8

IMPORTANTE: A função de atribuir o pedido a um determinado catalogador cabe ao gerente ou ao auditor 
da equipe de catalogação.
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Figura 8: Analisando a solicitação
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Na tela de edição do item, deverá ser selecionado o TIPO (material ou serviço), GRUPO, 
SUBGRUPO e CLASSE. No campo COMPLETA deverá ser digitada a descrição completa do 
item, após aprovada pela equipe de auditoria. Os campos NOME COMERCIAL e REFERÊN-
CIA (CONTATO/FORNECEDOR) já vêm preenchidos pelo solicitante, e deverão conter infor-
mações relevantes sobre o item. No campo ANEXO, podem conter documentos ou imagens 
que facilitem a identificação do item como PB, TR etc. No campo UNIDADE MEDIDA, certi-
fique-se de que o solicitante selecionou a unidade correta. Se estiver incorreta, selecione a 
unidade correspondente.

A tela também exibe o histórico de mensagens trocadas entre solicitante e catalogador 
(chat). Esse histórico também permite o acompanhamento de todos os status do pedido.

Para proceder com a análise, utilizam-se os seguintes botões:

RETORNAR: Cancela as alterações e retorna para a tela anterior.

MENSAGEM: Permite escrever e enviar uma mensagem para o solicitante. Essa mensa-
gem ficará visível no histórico.

CATÁLOGO: Direciona para a tela inicial, a fim de procurar o item no catálogo.

DEVOLVER: Devolve o pedido para o solicitante. Deve ser usado em caso de informa-
ções incompletas ou dúvidas por parte do catalogador.

NEGAR: É usado quando o item solicitado já existe no catálogo ou por razão devida-
mente justificada pelo catalogador.

GRAVAR ITEM: Salva as alterações e finaliza o pedido, incluindo o novo item no catálogo.

CANCELAR: É usado quando o pedido é enviado em duplicidade ou a pedido do próprio 
solicitante, devidamente justificado.

IMPORTANTE: A Classe será considerada o nome principal do item, sendo assim, a descrição deverá ser di-
gitada da vírgula em diante. Por exemplo, para o item com descrição “CANETA ESFEROGRÁFICA, Material 
Corpo e Tampa: plástico; Material Ponta: tungstênio; Carga: escrita média azul; Personalização: a ser 
definida”, deverá ser selecionada a classe “CANETA ESFEROGRÁFICA” e, no campo COMPLETA, digitada a 
seguinte descrição: “, Material Corpo e Tampa: plástico; Material Ponta: tungstênio; Carga: escrita média 
azul; Personalização: a ser definida”.
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2.3 DEVOLVIDO

Esse status ocorre quando o catalogador tem dúvidas quanto às características do item e o 
devolve para que o solicitante esclareça. Para devolver um pedido, basta clicar no botão  
DEVOLVER. Ao aparecer a caixa flutuante (Figura 9), digite a justificativa para a devolução e 
clique em 9  ATUALIZAR.

Figura 9: Justificativa para devolução

Após isso, o pedido poderá ser consultado na lista do status devolvido (conforme foi ensina-
do na Figura 4).

Figura 10: Pedidos devolvidos

Na lista de status devolvido (Figura 10), clique na descrição do item para visualizá-lo. A jus-
tificativa aparecerá no histórico de mensagens, conforme Figura 11.

Figura 11: Histórico de um pedido devolvido

É possível também enviar novas mensagens para o solicitante. Para isso, clique no botão 
MENSAGEM. Digite sua mensagem e clique em 10  ATUALIZAR.

Figura 12: Mensagem

9

10

IMPORTANTE: Caso o solicitante não reenvie em até 10 dias, o pedido será cancelado automaticamente.
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2.4. CANCELADO

O pedido poderá ser cancelado pelo catalogador caso seja enviado em duplicidade, a pedido do 
próprio solicitante, ou quando o PC completar 10 dias com status devolvido, neste caso o cance-
lamento é automático. Para cancelar um pedido, clique no botão  CANCELAR. Ao aparecer a 
caixa flutuante (Figura 13), digite a justificativa para o cancelamento e clique em 11  ATUALIZAR.

Figura 13: Justificativa para cancelamento

Figura 14: Pedidos cancelados

Na lista de status cancelado (Figura 14), clique na descrição do item para visualizar o histórico 
de mensagens. Nesse status, não será mais possível alterar descrição nem mandar mensagens.

Figura 15: Histórico de um pedido cancelado

2.5. NEGADO

O pedido poderá ser negado caso o item solicitado já exista no catálogo ou por razão devidamen-
te justificada pelo catalogador. Para negar um pedido, clique no botão  NEGAR. Ao aparecer a 
caixa flutuante (Figura 16), digite a justificativa para a negação e clique em 12  ATUALIZAR.

Figura 16: Justificativa para negação

11

12
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Figura 17: Pedidos negados

Na lista de status negado (Figura 17), clique na descrição do item para visualizar o histórico de 
mensagens. Nesse status, não será mais possível alterar descrição nem mandar mensagens.

Figura 18: Histórico de um pedido negado

2.6. FINALIZADO

Esse status significa que o item solicitado foi catalogado e gerado um novo ID (número de 
identificação). Antes de finalizar, certifique-se de que a descrição foi digitada corretamente e 
que ela atende as necessidades do solicitante. Um item só pode ser finalizado após o Padrão 
Descritivo de Materiais e Serviços – PDMS ser aprovado pela auditoria e a descrição aprova-
da pelo solicitante.

Para finalizar, clique no botão  GRAVAR ITEM. Ao aparecer a caixa flutuante (Figura 19), 
digite a justificativa para a aceitação e clique em 13  ATUALIZAR.

Figura 19: Justificativa para aceitação

Figura 20: Solicitações finalizadas

13
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Na lista de status finalizado, será possível visualizar o Novo ID do item cadastrado, conforme 
Figura 20. Para visualizar o histórico de mensagens, clique na descrição do item.

Figura 21: Histórico de mensagens de um item finalizado

3. REALIZANDO PESQUISA NO CATÁLOGO

Antes de cadastrar qualquer item de material ou serviço é preciso primeiro verificar se o 
mesmo já existe no sistema. Para isso, aponte o cursor do mouse sobre a guia 1  CATÁLOGO 
e clique na opção 2  CONSULTA DE ITENS.

Figura 22: Consulta de itens

A pesquisa pode ser feita de duas formas: pela Classificação do Material ou Serviço ou pelos 
Argumentos de Pesquisa. No entanto, é recomendável realizar a busca por meio dos Argu-
mentos de Pesquisa, pois retornará um resultado mais preciso.

Figura 23: Realizando pesquisa
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Selecione a natureza do item em 3  CATÁLOGO, o 4  TIPO DE PESQUISA e os 5  COMPLE-
MENTOS DE PESQUISA (Inicia com, contém a palavra, código externo, nome do subgrupo ou 
código ID). Em seguida, digite um, dois ou três 6  PARÂMETROS A PESQUISAR e clique em 

7  CONSULTAR, conforme Figura 23.

Figura 24: Resultado da busca

Caso alguma descrição constante no resultado da busca seja similar ao item que o solicitan-
te enviou, sugira o ID, por meio do botão devolver (conforme foi ensinado na Figura 9). Se 
nenhuma descrição atender à necessidade do solicitante, continue o processo de cataloga-
ção ensinado neste manual.

3.1. REVISÃO DE ITENS

Quando o solicitante enviar um pedido de revisão (em forma de pedido de catalogação), 
o catalogador deverá pesquisar o ID informado (utilizando o Tipo de Pesquisa “Código 
ID”) e analisa-lo a fim de determinar se sua descrição ainda pode ser utilizada, se não está 
obsoleta ou insuficiente. Caso a descrição do item revisado esteja apta para uso, marque 
sua 8  CAIXA DE SELEÇÃO e clique em 9   GRAVAR PERMISSÃO, conforme Figura 25. 
Observe que o código ID passará de VERMELHO para VERDE, conforme Figura 26. Após 
esse processo informar ao solicitante, por meio do botão negar (conforme foi ensinado na 
Figura 16), que o ID pode ser utilizado sem restrições.

Figura 25: Gravar permissão

8

9
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Figura 26: ID revisado

Caso a descrição do item revisado não esteja apta para uso, o ID não deve ser usado, e o ca-
talogador deverá cadastrar um novo item, seguindo com o processo normal de catalogação 
ensinado neste manual.

Para mais informações sobre os procedimentos descritos neste passo a passo 
entrar em contato com a Divisão de Padronização de Materiais e Serviços – 
DIPMS/UGCM:

SERVIDORES

ROBSON CARVALHO DA SILVA
JOCILEY BRAGA DA SILVA
CLAÚDIO ROBERTO FERREIRA DOS ANJOS JÚNIOR
ANDREIA VIEIRA DE SOUZA
IRACEMA CAMPOS CALDERARO
ELIANE DE JESUS E SILVA
KATLEY DA CRUZ BENTO
IVANEIDE VIEIRA

TELEFONES

(92) 3215-6390
(92) 3215-6307
(92) 8855-1080

ENDEREÇO ELETRÔNICO

catalogacao.ugcm@pmm.am.gov.br

ESTE MANUAL ESTÁ SUJEITO A REVISÃO E ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES




