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Agenda

Importância da padronização de materiais;

Situação atual da solicitação de materiais 

químicos e laboratoriais;

Novos procedimentos a serem adotados.



Importância da padronização de 

materiais



Importância da Padronização de 

Materiais

Maior agilidade no processo de compra dos materiais;

 Facilidade para solicitação dos materiais, uma vez que os 

mesmos já terão suas especificações técnicas detalhadas;

 Evita a duplicidade de itens;

 Permite identificar os materiais de forma clara;

Obter uniformidade nas compras realizadas pela instituição;

 Possibilita a aquisição de produtos com melhor qualidade e 

durabilidade.



Situação atual da solicitação de 

materiais químicos e laboratoriais



Etapas do processo de compra de 

materiais

 As solicitações de compra são encaminhadas pelas diversas 

unidades da UFSM para o DEMAPA;

 DEMAPA realiza a análise prévia das solicitações e realiza a 

montagem do processo, sendo um processo para materiais 

químicos e outro para materiais laboratoriais;

 Uma vez que todas as solicitações são recebidas é 

necessário que os itens iguais das diversas solicitações sejam 

englobados em um único item no processo;



 Dificuldades encontradas para realizar a união dos itens 

iguais: 

 Utilização de códigos reduzidos genéricos, que englobam todos os 

materiais químicos (33903011) e laboratoriais (33903035);

 Especificações diversificadas conforme o entendimento de cada 

unidade universitária;

 Diversidade de embalagens e unidades de fornecimento.

 Posteriormente a montagem do processo no SIE é 

necessário a sua publicação no Sistema Comprasnet.

Etapas do processo de compra de 

materiais













Publicações no Sistema Comprasnet

 O Sistema Comprasnet é o portal que gerencia todas as licitações 
do órgãos vinculadas à Administração Pública Federal;

 É acessado através do link: www.comprasgovernamentais.gov.br

 O Sistema Comprasnet possui um catálogo de materiais (CATMAT) 
e serviços (CATSERV) próprio, todos os materiais adquiridos pelas 
instituições federais devem possuir um item correlato no catálogo 
do Sistema Comprasnet;

 Atualmente tem se utilizado códigos genéricos deste sistema que 
permitem a alteração do descritivo, no entanto estes códigos tem 
sido inativados no sistema (ex: difractômetro)

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


Utilizando-se códigos genéricos todos os itens 

do processo ficam com o mesmo descritivo







Caso o material solicitado pela instituição não possua 

nenhum item correlato cadastrado no CATMAT ou CATSERV, 

a instituição deverá solicitar o seu cadastramento. Este 

processo poderá demorar alguns dias, em virtude do 

processamento pela unidade cadastradora no Ministério do 

Planejamento.

 Em virtude deste apontamento é necessário que a 

solicitação de catalogação de novos produtos seja 

realizada com antecedência.

Publicações no Sistema Comprasnet



Novos procedimentos a serem 

adotados



Novos procedimentos a serem adotados

 Só poderá ser realizada a solicitação de compra de materiais químicos e 

laboratoriais que esteja catalogados no SIE;

 As solicitações de compras que possuírem materiais não catalogados 

serão devolvidas para a unidade;

 Para materiais que ainda não constarem no catálogo de produtos do SIE, 
a solicitação de catalogação deverá ser uma etapa prévia para a 

solicitação de compra;

 Para consulta dos materiais catalogados será disponibilizado documento 

na página do DEMAPA ou a consulta poderá ser realizada no SIE;

 Os produtos químicos catalogados possuem o seu código reduzido 

iniciado pelo radical “QMC”, os materiais de laboratório pelo radical 

“LAB”.  



Consulta dos materiais catalogados no SIE

A consulta aos materiais padronizados e 

catalogados poderá ser realizada de duas 

maneiras:

Diretamente no SIE no momento da solicitação de 

compra;

Em documento disponibilizado no site do DEMAPA 

(www.ufsm.br/demapa), na aba “link úteis”, onde 

constará um documento com os materiais químicos e 

outro documento com os materiais laboratoriais.

Aplicação 5.4.3.91 do SIE - Catálogo de materiais por 

código reduzido. Ex: QMC% ou LAB%

http://www.ufsm.br/demapa


Consulta no localizador do SIE

Busca pelo código reduzido, deverá ser inserido 

diretamente o código existente e em letra maiúscula, 

por exemplo, QMC00420 ou LAB00321

Busca pelo pela descrição do produto, deverá ser 

inserido um termo existente na descrição resumida 

para realizar a consulta



Consulta no localizador do SIE

Inserindo termo para consulta 

Materiais químicos já cadastrados e 

que iniciam com o radical “QMC”



Consulta no localizador do SIE

Inserindo termo para consulta 

Materiais laboratoriais já cadastrados e 

que iniciam com o radical “LAB”



Planilha para consulta de materiais 

catalogados
Código 

Reduzido
DESCR_PRODUTO

Unidade de 

Fornecimento
Descrição Detalhada

QMC00001
Bálsamo do Canadá Sintético, CAS 8007-

47-4. Frasco com 100 mL
Frasco

Balsamo do Canadá sintético, transparente, incolor e de secagem rápida, 

número CAS 8007-47-4. Frasco com 100 mL.

QMC00002
Bálsamo do Canadá Sintético, CAS 8007-

47-4. Frasco com 1000 mL
Frasco

Balsamo do Canadá sintético, transparente, incolor e de secagem rápida, 

número CAS 8007-47-4.. Frasco com 1000 mL.

QMC00003
Tris Base ultrapura, >99,9%,  CAS 77-86-

1. Frasco com 100 g.
Frasco

Tris Base (Tris(hidroximetil)aminometano), ultrapura, fórmula molecular 

NH2C(CH2OH)3, peso molecular 121,14,número CAS 77-86-1, 

concentração mínima 99,9%. Frasco com 100 g.

QMC00004
Tris Base ultrapura, >99,9%,  CAS 77-86-

1. Frasco com 500 g.
Frasco

Tris Base (Tris(hidroximetil)aminometano), ultrapura, fórmula molecular 

NH2C(CH2OH)3, peso molecular 121,14,número CAS 77-86-1, 

concentração mínima 99,9%.  Frasco com 500 g.

QMC00005
Tris Base ultrapura, >99,9%,  CAS 77-86-

1. Frasco com 1000 g.
Frasco

Tris Base (Tris(hidroximetil)aminometano), ultrapura, fórmula molecular 

NH2C(CH2OH)3, peso molecular 121,14,número CAS 77-86-1, 

concentração mínima 99,9%.  Frasco com 1000 g.

QMC00006
Tris Base ultrapura, >99,9%,  CAS 77-86-

1. Frasco com 5 kg.
Frasco

Tris Base (Tris(hidroximetil)aminometano), ultrapura, fórmula molecular 

NH2C(CH2OH)3, peso molecular 121,14,número CAS 77-86-1, 

concentração mínima 99,9%.  Frasco com 5 kg.

QMC00007
Tris Base, P.A., ACS,  99,8%,  CAS 77-86-

1. Frasco com 100 g.
Frasco

Tris Base (Tris(hidroximetil)aminometano), P.A., ACS, fórmula molecular 

NH2C(CH2OH)3, peso molecular 121,14,número CAS 77-86-1, 

concentração mínima 99,8%. Frasco com 100 g.



Código 

Reduzido
DESCR_PRODUTO

Unidade de 

Fornecimento
Descrição Detalhada

LAB00418
Frasco Erlenmeyer de vidro, 10 mL, boca 

estreita e graduação permanente
Unidade

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 10 mL, com boca estreita e 

graduação permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, 

transparente e de baixa expansão, com alta resistência física e 

química, conforme ISO 1773. Preço por unidade.

LAB00419
Frasco Erlenmeyer de vidro, 25 mL, boca 

estreita e graduação permanente
Unidade

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 25 mL, com boca estreita e 

graduação permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, 

transparente e de baixa expansão, com alta resistência física e 

química, conforme ISO 1773. Preço por unidade.

LAB00420
Frasco Erlenmeyer de vidro, 50 mL, boca 

estreita e graduação permanente
Unidade

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, com boca estreita e 

graduação permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, 

transparente e de baixa expansão, com alta resistência física e 

química, conforme ISO 1773. Preço por unidade.

LAB00421
Frasco Erlenmeyer de vidro, 50 mL, boca 

larga e graduação permanente
Unidade

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, com boca larga e 

graduação permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, 

transparente e de baixa expansão, com alta resistência física e 

química, conforme ISO 1773. Preço por unidade.

LAB00422

Frasco Erlenmeyer de vidro, 50 mL, boca 

larga, com tampa de rosca e graduação 

permanente

Unidade

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, graduação 

permanente e boca larga com tampa de rosca. Fabricado com vidro 

borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansão, com alta 

resistência física e química, conforme ISO 1773. Preço por unidade.

Planilha para consulta de materiais 

catalogados



Como solicitar catalogação de material 

 1º Passo: Encaminhar e-mail para: catalogo@ufsm.br

fornecendo as seguintes informações:

 Dados do solicitante (nome, unidade, contato);

 Descrição resumida do produto (máximo 254 caracteres – deve 

identificar um produto único);

 Unidade de fornecimento do produto (lata, frasco, unidade, litro...);

 Descrição completa do produto (deverá conter todas as 

especificações técnicas do produto).

mailto:catalogo@ufsm.br


catalogo@ufsm.br

Cadastramento material Químico

Bom dia.

Favor cadastrar o seguinte material químico:

Descrição Resumida: Tris Base, P.A., ACS,  99,8%,  CAS 77-86-1. Frasco com 500 g.

Unidade de Fornecimento: Frasco

Descrição Completa: Tris Base (Tris(hidroximetil)aminometano), P.A., ACS, fórmula 

molecular NH2C(CH2OH)3, peso molecular 121,14, número CAS 77-86-1, 

concentração mínima 99,8%. Frasco com 500 g. 

Contato: Fulano de tal – Setor XXXX – Ramal XXXX



 2º Passo: Será realizada análise prévia pelo DEMAPA para verificar se 

constam todas as informações necessárias para catalogação;

 Caso não possua: o e-mail será retornado para unidade solicitando maiores 

informações;

 Caso possua: será encaminhado para que a comissão verifique se o material 

já está catalogado, no caso de inexistir o produto, o mesmo será 

padronizado, será verificada a existência do código CATMAT e a informações 

serão repassadas para o DEMAPA;

 3º Passo: DEMAPA realiza a catalogação do material e informa para 
unidade o código gerado no SIE e a possibilidade de solicitação do 
material.

Como solicitar catalogação de material 



Obrigado.

Contato para maiores informações:

Departamento de Material e Patrimônio (DEMAPA)

Sala 666 – 6º Andar – Prédio da Reitoria

Ramal: 8189 (Fernando) / 8670 (Alessandra)

E-mail: catalogo@ufsm.br


