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1. INTRODUÇÃO 

Em 2017, a Fundação Universidade de Brasília – FUB firmou um Acordo de 

Cooperação junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN para a 

utilização dos seus Sistemas Integrados de Gestão, os quais contemplam o Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC, Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, Administração e Comunicação – ADMIN e 

o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA.  

O Sistema objeto do nosso estudo é o SIPAC que oferece operações fundamentais 

para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos da 

FUB, sendo, portanto, atuante nas atividades meio dessa instituição. O sistema SIPAC 

integra totalmente a área administrativa desde a requisição (material, prestação de 

serviço, suprimento de fundos, diárias, passagens, hospedagem, material 

informacional, manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento distribuído 

internamente. Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e 

gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção 

das atas de registros de preços, patrimônio, contratos, convênios, obras, manutenção 

do campus, faturas, bolsas e pagamento de bolsas, abastecimento e gastos com 

veículos, memorandos eletrônicos, tramitação de processos dentre outras 

funcionalidades. Por tudo isso, esse sistema representa grande avanço para a 

administração universitária, uma vez que permite o controle refinado dos 

procedimentos administrativos, vinculando, inclusive, ao orçamento distribuído no 

âmbito interno.  

O SIPAC é composto por módulos, portais e pontos de acesso aos demais sistemas. 

Atualmente, são vinte módulos, sendo dois deles pontos de acesso aos demais 

sistemas, e cinco portais.  
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O SIPAC informatiza os fluxos da área administrativa através da informatização de 

todo o orçamento distribuído no âmbito interno e das requisições que demandam este 

orçamento (Material, Passagens, Diárias, Suprimento de Fundos, Auxílio Financeiro, 

prestações de serviço pessoa física e jurídica, etc.). Informatiza também os 

almoxarifados (centrais e setoriais), todo o controle patrimonial, as compras e 

licitações, o controle de atas e pedidos em registros de preços, o acompanhamento de 

entrega de empenhos (liquidação), o controle de obras e manutenções de bens 

imóveis, a aquisição de livros pela biblioteca, as faturas de água e energia, o controle 

dos contratos e convênios celebrados, o fluxo de processos e documentos eletrônicos, 

o registro e pagamento de bolsistas, o acompanhamento das despesas com automóveis 

e combustíveis. O SIPAC também disponibiliza portais de informações para a reitora, 

os decanos, para a auditoria interna e para a fundação.  

Vamos estudar nesse manual o Portal Administrativo, mais especificamente as 

requisições de material ao Almoxarifado e o catálogo de materiais. Para acessar o 

módulo Portal Administrativo siga o caminho indicado abaixo:  

 

 

A tela acima demonstra todos os módulos do SIPAC. 
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Tela de abertura do Portal Administrativo: 

 

2. CADASTRO SIG/UNB  

Para ter acesso ao SIPAC é necessário realizar o auto cadastro. Para o treinamento deverá 

ser realizado o cadastro no ambiente de treinamento – sigtreinamento.unb.br. Para o 

ambiente de produção utilizar o endereço – sig.unb.br. 

Segue o passo a passo para o auto cadastro.  

http://www.sigtreinamento.unb.br/
http://www.sigtreinamento.unb.br/
http://www.sigtreinamento.unb.br/
mailto:sig.unb.br
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Acima é a tela de entrada do sistema, para realizar o cadastro clique no item SIPAC e 

depois em Cadastre-se.  

Preencha corretamente todas as informações, sem abreviar e clique em cadastrar.  
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OBSERVAÇÃO 1: USAR COMO LOGIN O CPF SEM PONTO E TRAÇO E 

CADASTRAR NO SISTEMA O E-MAIL INSTITUCIONAL.  

OBSERVAÇÃO 2: A UNIDADE DE LOTAÇÃO DEVERÁ SER A MESMA 

UTILIZADA NO SIAPE (Se estiver com dúvida verificar o portal da 

transparência)!  

Após o cadastro aparecerá a seguinte tela solicitando a confirmação dos dados 

cadastrados:  

  

Clicar em Confirmar.  

Será enviado, para o e-mail cadastrado, e-mail para validar o cadastro.  
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Para finalizar entre no e-mail e valide o cadastro, ao finalizar o cadastro entrar em contato 

com o Almoxarifado Central através do e-mail: almsipac@unb.br informando o nome 

completo, matrícula FUB e CPF para ativar as permissões do perfil no ambiente de 

produção.  

No YouTube há vídeos exemplificativos de vários procedimentos do SIG/UFRN.  

Segue link para acessar os vídeos: 

https://www.youtube.com/user/sistemasufrn/videos .  

3. CADASTRAR REQUISIÇÃO DE MATERIAL 

Esse procedimento destina-se ao cadastro de requisição de material referente aos 

materiais mantidos em estoque. Lembrando que as solicitações deverão obedecer ao 

calendário para entrega anteriormente divulgado. Os materiais continuarão a serem 

entregues quinzenalmente e a água semanalmente, de acordo com os grupos de 

atendimento previamente definidos. 

mailto:almsipac@unb.br
https://www.youtube.com/user/sistemasufrn/videos
https://www.youtube.com/user/sistemasufrn/videos
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Para realizar esta operação, acesse o: SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → 

Requisições → Material/Serviço → Almoxarifado → Cadastrar Requisição. 

 

A seguinte página será exibida: 
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 A tela acima permite selecionar os almoxarifados cadastrados no sistema. Você deverá 

selecionar o almoxarifado que possui o material a ser requisitado. Exemplificaremos   

nossa ação com o CENTRAL.  

Caso desista da operação, clique em CANCELAR, aparecerá uma janela para 

confirmação da ação. 

Ao selecionar CENTRAL, a seguinte tela será exibida: 

 

        O usuário poderá realizar a busca inserindo o código do material ou inserindo a 

denominação. Lembrem de marcar a opção LISTAR APENAS OS MATERIAIS EM 

ESTOQUE? E clique em BUSCAR MATERIAL. Dessa forma serão apresentados 

somente os materiais mantidos em estoque e que possuem a denominação indicada. 

           A próxima tela será exibida: 
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Nesse caso, como só possuímos um tipo de açúcar cadastrado no sistema, apareceu 

somente um item. Nessa tela temos várias informações:  

       - Código do cadastro do material no sistema; 

       - Descrição do item. Observem que é açúcar cristal com 5 kg; 

     - Unidade em que é fornecido o material. Nesse caso, PACOTE com 5 kg; 

     - Valor de cada pacote. 

 clicando nesse ícone será exibido toda a especificação do 

material. 

 clique nesse ícone para aparecer a tela anterior. 

 se atentem com a indicação se o material possui saldo em estoque 

ou não. Aparecendo o material na cor vermelha indica que o material está em falta no estoque 

e não poderá ser solicitado. 

Clique no ícone  para selecionar o material que desejar. O sistema exibirá a seguinte tela: 
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          Sempre que aparecer a estrela azul, é obrigatório o 

preenchimento do campo. 

         Insira a quantidade do material que deseja receber. O campo OBSERVAÇÃO poderá 

ser utilizado caso deseje justificar o item ou a quantidade solicitada. Nesse campo, no canto 

inferior direito, se você clicar, segurar e arrastar o campo expande. Clique em INCLUIR para 

prosseguir com a operação. O sistema recarregará a tela de busca da seguinte maneira: 
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Para alterar a Quantidade do material selecionado, clique no ícone . O sistema liberará 

o espaço Quantidade para alteração na própria tela. Clique no mesmo ícone para 

confirmar a operação.  

Caso deseje remover o material, clique no ícone . A seguinte caixa de diálogo será 

apresentada: 

 

        Confirme a operação clicando em OK. 

Se desejar incluir mais itens nessa requisição repita a mesma operação utilizada para 

inserir o material em tela. 
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Para dar prosseguimento à operação, clique em CONTINUAR. O sistema exibirá a 

seguinte tela: 

 

     Nessa tela insira o LOCAL que o material deverá ser entregue e mais alguma 

observação que julgar pertinente referente a localização. 

AS REQUISIÇÕES DE MATERIAL E ÁGUA DEVERÃO 

CONTINUAR SENDO REGISTRADAS NO SISTEMA 

SEPARADAMENTE.  

Clicando no ícone GRAVAR -  a requisição ficará disponível na unidade do servidor, 

não sendo enviada, permitindo alterações no momento que desejar. Conforme 

demonstrado na tela abaixo: 
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Clique no link   para acessar a requisição cadastrada. A seguinte tela será 

exibida: 
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Para fechar esta tela, clique em FECHAR. Para visualizar detalhes dos itens da 

requisição, clique no ícone . O sistema exibirá a seguinte janela: 
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4. ACOMPANHAR REQUISIÇÕES ENVIADAS 

 

A requisição gravada ficará disponível para acompanhamento. Clique no PORTAL 

ADMINISTRATIVO – na aba REQUISIÇÕES, abrirá a seguinte tela: 
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5. MODIFICAR REQUISIÇÃO 

 

Caso deseje modificar a requisição que foi somente gravada, acesse o: SIPAC → 

Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Almoxarifado 

→ Modificar Requisição. 

 

A seguinte tela será exibida: 
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Nesse caso, clique na caixa NÃO CONSIDERAR GRUPO DE MATERIAL que 

aparecerá todos os materiais da requisição. Clique em CONTINUAR para prosseguir 

com ação. A tela abaixo será exibida: 

 

Agora você poderá: 

 inserir mais itens mais itens preenchendo o campo DENOMINAÇÃO; 

excluir a requisição clicando em  

alterar o quantitativo solicitado clicando em  

Clicando em CONTINUAR aparecerá a seguinte tela: 
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Caso deseje gravar e encaminhar a requisição para autorização, o usuário deverá clicar 

em GRAVAR E ENVIAR. A seguinte tela será exibida: 
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Caso a unidade não tenha orçamento a tela ACIMA será exibida, para solicitar 

autorização orçamentária parcial ou total, em que outra unidade arque com as despesas 

da requisição enviada. Clicando em SOLICITAR AUTORIZAÇÃO a tela abaixo 

será carregada: 

 

O requisitante deverá indicar no campo UNIDADE PARA AUTORIZAÇÃO a 

unidade que irá autorizar a liberação de crédito para aquisição. Ao inserir as letras 

iniciais da unidade, o sistema exibirá uma lista de nomes para facilitar a busca do 

usuário. O sistema somente aceitará a indicação de unidade diferente do requisitante. 

Essa opção somente servirá para os setores em que o recurso é centralizado, mas que 

é permitido as coordenações ou departamentos realizarem pedidos no sistema. A 

unidade de autorização é aquela hierarquicamente superior da unidade requisitante. 

Clicando em SOLICITAR AUTORIZAÇÃO a tela abaixo será exibida: 
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Nesse momento a requisição está pendente de autorização e somente será enviada 

ao Almoxarifado Central quando o gestor orçamentário da unidade de custo e o 

autorizador de requisição de material da unidade requisitante realizarem as 

devidas autorizações. 

Caso a unidade tenha orçamento a seguinte tela aparecerá: 
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Nesse caso clique em ORÇAMENTO DA UNIDADE e a seguinte tela aparecerá: 

 

Clique no ícone:  para selecionar o saldo da célula orçamentária que será utilizada 

para o débito (uma lista de fonte de recurso poderá ser apresentada nessa hora): 
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Nesse momento a requisição está aguardando a autorização do chefe da unidade ou 

do servidor com a permissão de Autorizador de Requisição da Unidade para ser 

enviada ao Almoxarifado Central. 

Para consultar os dados da requisição, o usuário deverá clicar no ícone . O sistema 

apresentará uma tela semelhante a apresentada acima, quando o usuário acessa a 

requisição cadastrada. 

Caso deseje realizar uma nova autorização orçamentária, clique no link 

. Para cadastrar uma nova requisição utilizando o mesmo 

almoxarifado, clique no ícone , ou se desejar cadastrar 

uma nova requisição utilizando outro almoxarifado, o usuário deverá clicar no ícone 

. 
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6. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/MATERIAL 

 

As requisições pendentes de autorização orçamentária serão encaminhadas para o Gestor de 

Orçamento da Unidade. Para autorizar o orçamento, o usuário deverá ter o papel de GESTOR 

DO ORÇAMENTO UNIDADE. Esta funcionalidade permitirá aos servidores responsáveis 

pelo orçamento das unidades realizarem a autorização do orçamento das requisições. Para 

autorizar a requisição de material o usuário deverá ter os papéis de: DIRETOR DA UNIDADE 

e/ou AUTORIZADOR DE REQUISIÇÃO DA UNIDADE. 

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIPAC → Portal Administrativo → 

Requisições → Autorizações → Orçamentária. 

 

 

Clique no ícone  para dar prosseguimento à autorização. O sistema exibirá a 

seguinte tela: 
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Na tela Informações da Autorização, para autorizar a requisição, clique em Autorizar. 

O sistema carregará a seguinte tela: 

 

Para dar continuidade à autorização da requisição, será necessário encontrar uma 

célula orçamentária com saldo suficiente para efetivação do débito orçamentário. No 
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campo Natureza de Despesa coloque 0 (zero) e clique em Buscar Célula, selecione a 

célula orçamentária. Nesse momento a requisição ficará pendente da autorização do 

chefe da unidade para ser encaminhada ao Almoxarifado Central. 

 No caso das unidades que possuem orçamento, a requisição irá direto para autorização 

do chefe da unidade ou do servidor com a permissão. Nesse caso o usuário terá que 

acessar: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → 

Autorizar Requisição. 

O autorizador receberá um e-mail automaticamente com a seguinte descrição:  

Caro(a) Fulano de Tal,  
 

A requisição de material abaixo foi cadastrada e precisa da sua autorização para prosseguir com o 
fluxo.  
 
Para realizar a autorização acesse SIPAC -> Portal Administrativo -> Requisições -> Material -> 
Autorizar Requisição  
 
Dados da Requisição:  

Requisição: 82/2018  
Tipo da Requisição: MATERIAL  
Status: PENDENTE AUTORIZAÇÃO CHEFIA  
##GRUPO_MATERIAL##  
Unidade de Custo: FAC COMUNICAÇÃO (11.01.01.03)  
Unidade Requisitante: FAC COMUNICAÇÃO (11.01.01.03)  
Usuário Requisitante: usuarioc - USUARIOC  
Destino da Requisição: Central  

Data de Cadastro: 23/05/2018  
Valor da Requisição: R$ 6,67  
Observações: treinamento  
 
 
Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema. Não precisa ser respondida. 
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A seguinte tela será carregada pelo sistema: 

 

Na tela acima o responsável pela unidade poderá: 

- Visualizar a requisição – para verificar o que está sendo pedido 
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- Retornar à requisição ao demandante solicitando alguma explicação 

- Poderá negar a requisição e assim a unidade não receberia o material 

- Autorizar a requisição para atendimento. 

Exemplificando uma autorização a seguinte tela será exibida: 

 

Nessa tela, inserindo a senha no campo obrigatório e clicando em AUTORIZAR, 

aparecerá uma janela para confirmação da ação. Ao confirmar, a requisição poderá 

ser visualizada pelo Almoxarifado Central e será atendida.  

7. DEVOLUÇÃO DE MATERIAL 

 

É possível no SIPAC realizar a devolução de materiais das requisições atendidas pelo o 

Almoxarifado Central. Nesse caso, o recurso retornará à unidade, após o recebimento do 

material e atendimento da solicitação pelo Almoxarifado. Regras e procedimentos quanto a 
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essa nova funcionalidade serão posteriormente definidas pelo setor de Almoxarifado e 

divulgadas para toda a comunidade. 

Para acessar essa funcionalidade: SIPAC → Portal Administrativo → Material/Serviço → 

Almoxarifado → Devolução → Cadastrar Requisição. 

 

Ao clicar em CADASTRAR REQUISIÇÃO a seguinte tela será exibida: 
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O usuário poderá realizar a pesquisa indicando o número e ano da requisição ou inserindo o 

material pretendido para devolução. Após o preenchimento, clique em BUSCAR. 

 

Clicando no ícone  a tela seguinte será carregada e o usuário poderá preencher a quantidade 

do item que deseja realizar a devolução. 
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Clicando na opção GRAVAR a requisição não será enviada ao Almoxarifado e poderá ser 

editada a qualquer tempo. 

Clicando em GRAVAR E ENVIAR a requisição será enviada ao Almoxarifado e ficará 

aguardando atendimento. 

O andamento das requisições devolvidas poderá ser acompanhado pelo SIPAC → Portal 

Administrativo → Material/Serviço → Almoxarifado → Devolução → Acompanhar 

Requisições. 

 

8. CONSULTA DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 

 

Esta funcionalidade permitirá ao usuário verificar a disponibilidade de estoque de um material 

cadastrado, bem como consultar materiais que não estão no estoque, mas em um registro de 

preço vigente (dentro da validade da ata) ou materiais em um processo de compras em 

andamento. 
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Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIPAC → Portal Administrativo → 

Requisições → Material/Serviço → Consultar Disponibilidade em Estoque. Conforme tela abaixo: 

 

A seguinte tela será exibida: 

 

O usuário deverá informar pelo menos um dos critérios descritos abaixo: 

▪ Código: Número do código do material a ser pesquisado; 

▪ Começando com: Informe o nome inicial do material desejado; 

▪ Denominação contém: Informe parte da nomenclatura do material desejado; 

▪ Especificação contém: Informe parte da especificação do material desejado; 

▪ Grupo de Material: Selecione o grupo a que o material se refere; 

▪ Listar apenas materiais em estoque: Selecione esta opção, caso deseje listar apenas 

materiais em estoque; 
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▪ Formato Relatório: Selecione esta opção, caso deseje que o resultado da busca seja 

exibido em formato de relatório; 

▪ Exibir Especificação: Selecione esta opção, caso deseje que as especificações do material 

sejam exibidas no resultado da busca; 

▪ Apenas materiais em Sistemas Registro de Preço (Pregões Abertos): Caso selecionado, 

serão exibidos somente materiais relacionados em pregões abertos; 

▪ Apenas materiais em Processos de Compras em Andamento: Caso selecionado, somente 

materiais com processo de compra em andamento serão exibidos. 

 

Para prosseguir com a operação, clique em Buscar. 

 

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será 

exibida pelo sistema. 

Para retornar para o menu principal do módulo Portal Administrativo, clique no 

link  

 

Caso o usuário deseje visualizar a lista completa dos materiais que se encontram disponíveis 

no estoque deverá realizar a seguinte operação: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições 

→ Material/Serviço → Catálogo → Consultar Material. 

 

A seguinte tela será exibida: 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material:consultar_disponibilidade_em_estoque&media=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material:screenshot597.png
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Deixar marcado apenas Opções Avançadas → Listar apenas materiais em estoque. Para 

prosseguir com a operação clique em Buscar. A tela abaixo será exibida: 
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9. RELATÓRIO DE DESPESA COM ALMOXARIFADO CENTRAL 

 

Esta funcionalidade permite consultar os gastos da unidade em um determinado almoxarifado 

pertencente a Instituição, permitindo a análise e controle dos recursos. 

Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Outros → Consultas → 

Despesas → Almoxarifado. 

O sistema exibirá a seguinte página: 

 

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na caixa de diálogo 

exibida. 

Para retornar à página inicial do módulo, clique em . 

Nesta tela, insira as datas referentes ao Período da consulta, se preferir clique no ícone  e 

utilize o calendário disponibilizado pelo sistema. Logo após, informe a Unidade pela qual 

deseja gerar o relatório, para isso, insira o código ou selecione o nome da unidade dentre as 

opções relacionadas, o usuário poderá ainda realizar a consulta através do mecanismo de 

busca localizado ao lado do campo. A unidade escolhida deve ser a de lotação do usuário. Por 

fim, selecione dentre as opções disponíveis, o Almoxarifado desejado. Os almoxarifados 

listados são aqueles em que a unidade do usuário pode solicitar. 

Ao gerar o relatório, o usuário poderá Considerar por Unidade Requisitante: (Padrão por 

Unidade de Custo), para isso, assinale o campo correspondente a esta opção. Nesse caso 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:consultas:despesas:almoxarifado&media=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:consultas:despesas:portal.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:consultas:despesas:almoxarifado&media=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:consultas:despesas:calendario.png
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específico do Instituto de Ciências Exatas, clicando nessa opção, apareceria as despesas 

relacionadas aos departamentos subordinados: Matemática, Estatística e Ciências da 

Computação. 

Após definir os dados, clique em Gerar Relatório. A seguinte página será gerada: 

 

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. 

Caso deseje realizar a impressão do relatório, clique em . 

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . 

 

10. CATÁLOGO DE MATERIAL 

 

Todos os materiais, equipamentos e serviços da FUB deverão estar/ser cadastrados no 

SIPAC (Catálogo de Material) para, posteriormente, serem requisitados junto ao 

Almoxarifado Central ou através de processos de compra executados pela DCO e demais 

unidades descentralizadas de compras. 

Para acessar o Catálogo de Materiais realize a operação - SIPAC → Módulos → Portal 

Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Catálogo. Aqui o usuário poderá: 

Consultar material, Solicitar cadastro, Acompanhar e Listar as solicitações. 

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:consultas:despesas:almoxarifado&media=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:consultas:despesas:imprimir.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:consultas:despesas:almoxarifado&media=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:consultas:despesas:portal_adm.png
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Clicando em SOLICITAR CADASTRO, a seguinte tela será exibida: 

 

Antes de seguir para a solicitação de cadastramento, é necessário realizar uma busca 

no sistema, para verificar se de fato o material não possui registro. Para otimizar a 
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busca, clique em DENOMINAÇÃO inserir o NOME e seu MODIFICADOR, usando 

o símbolo % entre as palavras e sem espaço, como na tela a seguir. Quanto mais 

características modificadoras forem informadas, melhor será a pesquisa, pois o 

sistema filtrará a busca. 

 

Se houvesse material cadastrado com esse nome iria aparecer uma lista para 

verificação. Nesse caso, o sistema retornou afirmando que não possui resultado para 

essa especificação. Logo, clicando em SOLICITAR CADASTRO DE MATERIAL, 

a seguinte tela será exibida: 
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No caso exemplificativo trata-se de material de consumo. 

 

Clicando no material de consumo irá aparecer os grupos de materiais. O grupo de 

material é formado pela Natureza da Despesa + Sub - elemento ao qual pertence o 

material, equipamento ou serviço, o qual é dividido em Material de Consumo, 

Material Permanente e Serviços. Para saber a qual grupo de material pertence o objeto 

que se deseja cadastrar, há que se consultar o “Plano de Contas do SIAFI” para cada 

finalidade específica. Antes de prosseguir com a ação devemos selecionar o grupo que 

o material pertence. Nesse caso, trata-se do grupo 3016 – MATERIAL DE 

EXPEDIENTE. 
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Nessa tela devemos preencher: 

Denominação: Todas as letras maiúsculas, sem conectivo, entre vírgulas. Nome 

principal seguido de palavras que o caracterizem. 

Selecionar a unidade dentre as opções do sistema 

Valor estimado – preço médio das cotações 

Especificação: informar todas as especificações técnicas do produto em processo de 

cadastramento. 
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Link: Inserir o CATMAT. 

Clique em SOLICITAR CADASTRO. O sistema carregará a tela abaixo: 

 

Para consulta e acompanhamento das solicitações clique em PORTAL 

ADMINISTRATIVO 
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Elaborado por Karina Coelho Barbosa – Coordenadora do Almoxarifado Central 

Atualizado em Junho/2018. 
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