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Resumo 

A necessidade da implantação de um Catálogo de Materiais e Serviços sempre foi uma grande 
preocupação de todos gestores e técnicos envolvidos nos processos de compras. Além disso a 
Modernização do Macroprocesso de Compras do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul é o 
grande objetivo do governo atual, até porque os setores inclusos neste processo, buscam atender as 
demandas existentes, para que desta forma, toda e qualquer análise feita baseando-se nos princípios da 
transparência seja uma meta a ser alcançada.  
Neste contexto, e a partir do mesmo, é que houve a necessidade de se ter uma ferramenta eficaz e ágil 
que desse condições favoráveis a todos os envolvidos, daí que surgiu o tão esperado Catalogo de 
Materiais e Serviços.  
Depois de uma análise detalhada de toda a realidade que envolve os procedimentos de aquisição de 
materiais e serviços, chegou-se a conclusão que precisava urgentemente de uma mudança, de uma 
transformação em todo este processo, pois os setores por ele contemplados, passaram e estavam 
passando por dificuldades que poderiam ser minimizadas em sua grande maioria.  
Vale ressaltar que o surgimento deste Catálogo de Materiais e Serviços é um processo que vem sendo 
estudado há muito tempo e também o mesmo fora baseado em inúmeras pesquisas, reuniões, planilhas, 
até se chegar ao consenso do que realmente iria ao encontro das necessidades recorrentes em todos 
esses setores, desde os menos demandantes até os que são os responsáveis diretos pela aquisição de 
algum material ou serviço.   
Sendo assim, a padronização desenvolve um papel de suma importância para este Catalogo de 
Materiais e Serviços, pois sua implantação se faz necessária e será imprescindível para auxiliar no 
bom andamento do trabalho a ser realizado. 
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1 Introdução 

Face a atual realidade diagnosticada não apenas no estado de Mato Grosso do Sul mas 
também em todo o país, e as dificuldades enfrentadas para que se encontre uma uniformização 
na busca de uma excelência no setor de compras e também a disponibilidade dos materiais 
específicos para cada setor, faz-se necessária a implantação de um novo Catálogo de 
Materiais e Serviços, uma ferramenta imprescindível para auxiliar os mais diversificados 
setores do Governo de Mato Grosso do Sul. 

Os serviços oferecidos pelo Estado devem sempre ser avaliados não apenas pela 
população, mas também pelos servidores. A constante melhoria de tais serviços traz 
benefícios a todos os envolvidos e deve-se sempre buscar soluções para melhorar e agilizar 
procedimentos rotineiros, aumentando a qualidade do atendimento interno e, 
consequentemente, externo. 

Um dos principais problemas identificados pelos órgãos que fazem parte deste 
processo, foi sem dúvida nenhuma a dificuldade para buscar itens já cadastrados; base de 
cadastro com especificações desatualizadas e classificação de itens sem padronização. 

Para solucionar tais problemas, foi desenvolvido um sistema uniforme de 
identificação, codificação e catalogação para todos os materiais movimentados, criado a partir 
da Federal Supply Classification, classificação mundial de padronização criada e 
desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Os materiais são 
todos divididos por grupos de família, de acordo com suas características e demandas. 

Esta nova padronização traz mecanismos para pesquisas mais ágeis e eficientes, 
processos de criação intuitivos e padronização e normalização dos itens. Além disso, o Estado 
passa a trabalhar com indicativos e restrições para políticas de compras, com classificações 
específicas de sustentabilidade, agricultura familiar, entre outros; trazendo melhorias para a 
sociedade como um todo. 

Citando Carvalho (1994), “para que a qualidade seja implantada na 

administração pública é necessário rever e reavaliar os pressupostos já 

existentes, quebrando paradigmas”.  

 
Sendo assim, o Estado de Mato Grosso do Sul reavaliou os principais problemas entre 

órgão solicitante e superintendência de licitação para suas compras e conclui-se que grande 
parte dos desafios já começam no início do pedido, ainda na fase de especificação de itens. 

A aplicabilidade do novo catálogo vem ao encontro das necessidades prementes que 
atualmente são encontradas em todos os setores governamentais, sendo que esta realidade 
também serve de base não só para as gestões públicas, mas bem como para as privadas. 

A implementação deste documento denominado Catálogo de Materiais e Serviços já é 
aguardada há muito tempo por todos os colaboradores que estão arrolados a este processo, 
pois será de grande valia para a adequação necessária da eficácia dos trabalhos realizados. 

Sabe-se que a forma que a aquisição de materiais e serviços vem sendo feita 
atualmente está causando uma série de transtornos a todos os envolvidos, fazendo com que os 
resultados não estejam completamente satisfatórios, o que tem acarretado uma série de 
problemas para todos que fazem parte direta ou indiretamente deste processo.  

Dentre as maiores dificuldades que tem ocorrido, podemos destacar algumas:  

1. A dificuldade de saber com precisão qual material será necessário adquirir; 
2. A dificuldade na elaboração de uma compra mais segura, pois para a aquisição 

de uma peça quer seja ela um preço acessível ou não, a sua compra tem gerado 
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uma série de dúvidas no tocante as suas especificidades, dificultando não 
apenas para a equipe de padronização, mas também seus fornecedores.  

Pode até não parecer, mas a decisão na escolha dessas contratações ou aquisições 
acima relatadas, inferem-se às mesmas um grau elevado de importância, sendo que este pode 
causar impacto significativo em todo o processo.  

É exatamente nesse momento que diversas considerações devem ser realizadas pelo 
responsável de tomar esta decisão. Vejamos alguns dos tópicos a serem levados em 
consideração:  

− - Em primeiro lugar, deve ser avaliada a real necessidade da aquisição deste 
produto ou serviço a ser realizado, com uma análise crítica por todos os 
envolvidos; 

− - Em segundo plano, está o fato de que esta decisão deve ser estritamente baseada 
observando-se, primeiramente, as circunstâncias sobre as quais esse produto se faz 
necessário. Depois, analisando criteriosamente se não há nenhum produto em um 
determinado setor que possa ser utilizado em substituição ao que fora adquirido. 

− - Em terceiro lugar, mas não menos importante, deve ser feita uma análise 
criteriosa levando em consideração a longevidade deste produto ou serviço. É 
aconselhável até mesmo fazer um gráfico para saber sua vida útil e sua possível 
necessidade em relação ao tempo de uso do mesmo.  

Pode parecer um trabalho árduo debruçado sobre a responsabilidade dos agentes 
compradores e fornecedores, porém há que se trabalhar em equipe, falando uma mesma língua 
em prol de um sucesso mútuo.  

É claro que isso deve ser um processo ágil e decisivo para que vire rotina para todos 
servidores envolvidos e ajude a sanar a burocracia atualmente existente. 

Se faz necessário, neste momento, uma observação criteriosa no que realmente será 
benéfico em todo este processo para que, desta forma, nenhum setor seja prejudicado, pois 
agregando-se tempo e eficácia, o resultado será extremamente satisfatório para todos os 
setores arrolados a este processo.  

Um item a ser levado em consideração e de grande relevância para a adequação deste 
processo, é a correlação com as classificações orçamentárias. Por fim, é necessário citar os 
mecanismos de governança para a criação de manutenção de elementos do catálogo: controle 
de fluxo de trabalho, versionamento, histórico e melhoria contínua. 

2 Objetivos Gerais 

Eficiência é o grande objetivo que permeia a atual gestão.Com um Catálogo de 
Materiais e Serviços devidamente padronizado, a desburocratização se torna uma palavra 
chave que servirá como norte para todos os trabalhos do governo do Estado de Mato Grosso 
do Sul. Sendo assim, pode-se dizer que o atual Catálogo de Materiais e Serviços traz em sua 
essência a agilidade dos processos de aquisição dos produtos e serviços necessários para o 
bom andamento dos trabalhos realizados. 

Desta maneira, todos os setores serão extremamente beneficiados com a aplicabilidade 
do novo Catálogo de Materiais e Serviços pois um dos tópicos que mais se destacam é a 
praticidade que o mesmo oferece, garantindo pesquisas mais ágeis e eficientes. Outro ponto 
que deve ser destacado é o processo de criação mais intuitivo e que orienta a qualidade das 
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especificações (detalhamento de elementos essenciais a correta identificação do que se quer 
comprar). 

Sendo assim, busca-se facilitar a aquisição e bem como a demanda dos setores 
governamentais, para que os mesmos tenham um norte quando da necessidade de algum 
material que seja solicitado. 

2.1 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste projeto são, primeiramente, minimizar as dúvidas 
recorrentes a todos os envolvidos no processo, desde a indução de algum fornecedor, como 
também dificuldades com os órgãos solicitantes ou a coordenadoria de padronização. Outros 
objetivos seriam a vedação do direcionamento/restrição da competição; a melhoria da 
padronização e normalização dos itens e, consequentemente, minimizar duplicidades. 

3 Contexto das compras governamentais no estado de Mato Grosso do Sul 

3.1 Situação encontrada do banco de dados de materiais e serviços – ano 2015 

Quando em 2015 iniciou-se a gestão do então Governador Reinaldo Azambuja no 
governo do estado de Mato Grosso do Sul, e sob a liderança do secretário de estado da 
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização - SAD, Carlos Alberto de Assis, e 
do Secretário Adjunto Édio de Sousa Viegas, deu-se início ao projeto de modernização do 
macroprocesso de compras do estado. Inicialmente foi realizado um diagnóstico de todos os 
processos existentes, desde o pedido das compras até a contratação do produto (bens materiais 
ou serviços), por meio de uma metodologia ainda em teste de gestão de processos. Foram 
desenhados mais de 50 fluxos que traduziam como os servidores executavam as compras em 
suas unidades e também como a unidade central operacionalizava estas compras. Dentre os 
diversos gargalos encontrados na elaboração do diagnóstico (fluxos as is), um gargalo de 
processo que chamou a atenção de forma especial dos técnicos envolvidos, foi a forma de 
padronização de itens, existia um banco de dados com cerca de 50.000 (cinquenta mil) itens 
registrados, no decorrer dos últimos doze anos não se pensou em uma sistemática de inclusão 
de itens no sistema gestor de compras da central de compras, o que resultou em um banco 
totalmente desatualizado, com uma quantidade incontrolável de itens especificados e 
especificações inconsistentes que prejudicavam a elaboração dos termos de referências, a 
cotação dos preços dos itens e principalmente, prejudicava a implantação de uma metodologia 
de planejamento de compras. 

3.2 Avanços com o novo Catálogo de Materiais e Serviços – ano 2016 

Logo no início de 2016 a SAD enviou técnicos da Central de Compras e da Assessoria 
de Gestão Estratégica e Desburocratização para conhecer os processos de padronização e o 
catálogo de materiais do Governo Federal, em Brasília e do Estado do Rio de Janeiro, na 
capital, Rio de Janeiro. 

Ao conhecer as práticas destas unidades federativas, e ainda, ao estudar a aplicação da 
metodologia da Federal Suply Classification em Minas Gerais, concluiu-se que o estado de 
Mato Grosso do Sul necessitava desabilitar todo o banco de dados existente e modelar uma 
metodologia de padronização de materiais que normatizasse as especificações. Foi então 
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desenhado um to be (modelo de processo futuro) para a padronização de itens, em conjunto 
com os técnicos das áreas de compras, e os servidores especialistas da central de compras. 
Iniciou-se o desenvolvimento de um módulo de sistema eletrônico, com a metodologia 
supracitada, mas com um olhar para a realidade e a cultura de Mato Grosso do Sul. 

Neste novo módulo, ficou evidente a necessidade de sanar as dificuldades encontradas, 
que eram principalmente a dificuldade na pesquisa dos órgãos ao buscar um item cadastrado; 
dificuldade na padronização dos itens; base de cadastro com especificações desatualizadas e, 
por fim, classificação de itens sem padronização.  

O novo Catálogo de Materiais e Serviços além de sanar todas as dificuldades descritas 
anteriormente, proporciona diversas melhorias, sendo relevante citar pesquisas mais ágeis e 
eficientes; processo de criação intuitivo que oriente a qualidade das especificações; 
padronização e normalização dos itens, com redução de variedades e uniformização na 
identificação.  

Além disso, o novo módulo proporciona a associação de atributos utilizados por 
processos de negócio, sendo eles compras, estoque e patrimônio. O catálogo também facilita 
possíveis indicativos e restrições para políticas de compras, como sustentabilidade, agricultura 
familiar e compras centralizadas. Por último, é importante citar que a nova organização, 
estruturada em agrupamentos por similaridades, orienta na coerência dos elementos e facilita 
a recuperação de informações. 

Abaixo, na figura 1, encontra-se o fluxo to be modelado no ano de 2016 e em 
implementação neste primeiro semestre de 2017. Os próximos tópicos do presente artigo 
apresentam a metodologia de catalogação de itens, o enfoque em compras sustentáveis, a 
implicação desta ferramenta na cotação de preços e no planejamento de compras. 

 

 
Figura 1 – Fluxo da Coordenadoria de Pesquisa e Padronização de Materiais 

Conforme a figura do Fluxo da Coordenadoria de Pesquisa e Padronização de 
Materiais (CPP), a mesma abrange não só a função de padronização de Itens Materiais e 
Serviços, mas também realiza a cotação dos Materiais ou Serviços a serem adquiridos; além 
de ser responsável pela elaboração de justificativas caso o item possua menos de 3 cotações e 
gerar o mapa de preços para a abertura da ata de registro de preço. 

4 Metodologia  
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Os métodos aplicados foram exaustivamente trabalhados, objetivando a princípio a 
facilidade para que o servidor tenha uma ferramenta eficaz e confiável, pois atualmente há 
muita discrepância no tocante à solicitação e na aquisição dos materiais necessários para o 
bom andamento dos trabalhos realizados.  

O Catálogo de Materiais e Serviços fora criado para estabelecer uma metodologia 
clara e eficiente que normatize os procedimentos de especificação dos itens. 

Não obstante a toda esta realidade acima discriminada, vale ressaltar aqui também que 
quanto mais eficaz for esta ferramenta em toda a sua aplicabilidade, menos erros e também 
indícios dos mesmos ocorrerão, até porque os níveis de escolaridade de alguns setores 
perpassam pelo ensino médio. 

É importante ressaltar que este Catálogo de Materiais e Serviços fora desenvolvido 
considerando prioritariamente Catálogo de estado de Minas Gerais, obviamente que com as 
devidas adequações específicas para a realidade do Governo de Mato Grosso do Sul, 
adaptando a cultura, normas, costumes, etc, locais. 

O sistema utilizado no Catálogo é o Federal Supply Classification (FSC). O FSC é um 
sistema criado e desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América 
com objetivo de estabelecer e manter um sistema uniforme de identificação, codificação e 
catalogação para todos os materiais movimentados. 

Dentre os procedimentos básicos utilizados para a identificação correta dos bens ou 
serviços adquiridos no âmbito atual, serão estes os itens a serem analisados:  

1. Necessidade de aquisição ou prestação de serviços; 
2. Finalidade a que se presta o bem ou serviço; 
3. Qualidade mínima necessária. 

 Abaixo vamos relatar algumas informações básicas do sistema desenvolvido pela 
Marinha Americana na época da segunda Grande Guerra Mundial o Federal Supply 
Classification (FSC), com os seguintes objetivos, com as adequações e inserções necessárias 
para o perfeito funcionamento do nosso sistema a ser aplicado: 

1. Estabelecer uma linguagem comum de identificação de cada item de material; 
2. Fornecer apurada informação para identificar um item de Material; 
3. Correlacionar os dados necessários ao gerenciamento de identificação de item 

de material. 

Vamos relatar abaixo algumas das vantagens encontradas na implantação do sistema 
de FSC (Federal Supply Classification): 

1. Uniformização de nomenclatura para o mesmo material; 
2. Maior facilidade na pesquisa de mercado; 
3. Intercâmbio entre os itens, sendo que desta forma sejam minimizados os 

equívocos sempre recorrentes e maximizados a singularidade de cada item 
material; 

4. Efetivação da padronização dos itens de material; 
5. Maior eficácia na gerência do sistema de Material. 

Codificação e Cadastramento – Sistemas de Codificação  

• Da Codificação: 

Todos os materiais terão as suas especificidades conforme relatadas abaixo, sempre 
interrelacionando cada item aos seus códigos específicos:Código, Descrição, tipo, Status, 
Situação, Ações 

• Da Metodologia: 
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São três os métodos de codificação: 

o Método Numérico 
o Método Alfabético  
o Método Alfanumérico 

 
• Princípio Não Significativo 

Não guarda relacionamento lógico com o elemento que representa. 
Sua desvantagem é não permitir qualquer forma de identidade entre itens de material 

da mesma natureza. 
 

CONFIGURACONFIGURAÇÃÇÃO DE UM CO DE UM CÓÓDIGO DE MATERIAL (2.2)DIGO DE MATERIAL (2.2)

PAPEL XEROGRÁFICO
Opaco, liso branco, gramatura 75g/m2, formato A4(210 x 297mm).  Acondicionado em  pacote 
com 500 folhas.
Código: 7530-33-011-06 U/C – un

GRUPO  No DE IDENTIFICAÇÃO

7   5   3   0 - 3  3 - 0   1   1 - 0   6 CÓDIGO

CLASSE SUBCLASSE           DÍGITO VERIFICADOR (*)
(*) Calculado através dos sistemas informatizados 

Entendendo melhor : 
Grupo - 75 ( Artigos de Escritório e para Uso Escolar)
Classe - 7530 (Papelaria e Formulários)
Subclasse - 33 (Papéis para Copiadoras)
Nº de Identificação - 33-011-06
Código - 7530-33-011-06

 
 
Grupo e Classe (NC) (4 algarismos), subclasse quando existir a divisão (SC) (2 

algarismos) e número de identificação (NI) (5 algarismos). 
Exemplo: Codificar como o décimo primeiro item da subclasse Papeis para 

Copiadoras o “Papel xerográfico – Opaco, liso branco, gramatura 75g/m2, formato A4 
(210 x 297mm). Acondicionado em pacote com 500 folhas. U/C - UN.” 

a) (NC) – 7530 (Papelaria e Formulários) 
b) (SC) – 33 (Papeis para Copiadoras) 
c) (NI) – 011-06 

Logo, o Número de Estoque do Papel para Copiadora será: 7530.33.011-06 
À Codificação no Federal Supply Classification é numérica, composta de duas partes: 

1. Parte Significativa – Grupos, Classes e Subclasses – Gr, NC, SC 
2. Parte Não Significativa – número de identificação – NI. 

• Parte Significativa 

É composta por quatro algarismos, onde os 2 primeiros identificam o grupo e os dois 
últimos, em conjunto com os primeiros, identificam a classe a que pertence o bem. 
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Ex.: Grupo 75 – Artigos de Escritório e para uso Escolar 
Classes:  7510 – Artigos de Escritório e para Uso Escolar; 7520 – Utensílios de 

Escritório e para Uso Escolar e 7530 - Papelaria e Formulários 
Com a identificação do Grupo, Classe e Subclasse não se consegue a individualidade 

de um item de material, portanto, torna-se necessário criar em outro agrupamento de números 
não significativos, sendo que desta forma haverá uma maior confiabilidade e segurança na 
escolha de cada item.  

• Da Codificação de Serviços 

CONFIGURAÇÃO DE UM CÓDIGO DE SERVIÇO (2.2)

2.10.01.3.0001 - 95  - Agenciamento de Emprego

Ativ. Econômica (SMF) Seqüencial (CSU) Dígito Verificador(*)

(*) Calculado através dos sistemas informatizados

Onde: 2.– Significa Prestação de Serviços
10. – Significa Agenciamento Intermediário
01.3 – Significa Agenciamento de Emprego

Para efeito de cadastramento de códigos de serviços serão levados em consideração os 
códigos existentes na Listagem de Códigos de Atividades Econômicas da Secretaria Municipal de 
Fazenda, recebendo a codificação a ela correspondente.

 

5 O catálogo de materiais e serviços e suas integrações com outros módulos do 
macroprocesso de compras governamentais 

5.1 A integração entre o Catálogo de Materiais e Serviços e o Plano de Compras 
Governamentais 

Vale reforçar no presente artigo, a importância da especificação de itens na elaboração 
do plano de compras para licitações, principalmente para demandas de itens que serão 
adquiridos na modalidade pregão, pelo fato de que o recebimento de produtos frutos de 
certames licitatórios na modalidade pregão apresentam problemas quanto à qualidade no 
momento do seu recebimento devido a sua incompleta especificação. Entre os quesitos que o 
plano de compras governamentais precisa atender: a) quem é o demandante; b) quem é o 
responsável pela aquisição; c) o que adquirir; d) qual quantidade; e) qual o valor previsto e f) 
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quando comprar; o catálogo de materiais e serviços influencia diretamente no quesito letra c) 
o que adquirir.  

O desenvolvimento do catálogo resolve os pontos que levam as compras estaduais a 
apresentarem tal desconformidade quanto aos itens licitados, soluciona erros de especificação 
que retardam a eficiência das atividades administrativas e a prestação de serviços à população, 
ou seja, a integração direta do módulo de sistema eletrônico catálogo de materiais e serviços 
com o módulo eletrônico plano de compras, proporciona um plano com especificações de 
qualidade, normatizadas pela metodologia apresentada, o que configura um plano consistente, 
exequível, claro e qualitativamente definido em relação ao que comprar. 

5.2 A integração entre o Catálogo de Materiais e Serviços e o termo de referência 

Da mesma forma, para que todo o planejamento de compras seja realizado em sua 
máxima, os pedidos on line de compras dentro do calendário anual serão integrados com o 
módulo do catálogo de materiais e serviços, o maior gargalo encontrado no ano de 2015 foi a 
grande margem de erros na elaboração do termo de referência, as desconformidades entre as 
peças termo de referência e edital de licitação. Ao elaborar os pedidos de compras, as 
unidades gestoras, em um clique, incluirão em seus termos de referências a especificação 
registrada no módulo do catálogo de materiais, evitando as inconsistências no processo de 
aquisição, gerando qualidade à compra, deixando os “clientes”, unidades gestoras prestadoras 
de serviços finalísticos, satisfeitos com a aquisição, o que com certeza otimizará o serviço 
prestado ao cidadão. 

5.3 A integração entre o Catálogo de Materiais e Serviços e a cotação de preços 

Quando o assunto é a cotação de preços tem-se que observar cuidados e 
criteriosamente este item pois o mesmo é de suma importância, hajam vistas as informações 
nele agregadas, pois desta forma evitar-se-á despesas desnecessárias e decorrentes de alguma 
contratação pública, se houverem cotações discrepantes do real preço do mercado. 

É necessário também fazer uma análise, examinando a observância das propostas 
oriundas da licitação, verificando o preço justo que serve de base para a referência que a 
administração pública irá contratar, item este que deverá constar no edital inclusive todos os 
critérios de aceitação dos preços, tanto unitário, quanto o preço total de toda a aquisição. 

Assim sendo, cabe ao setor de pesquisa de preços garantir que seja analisado o valor 
médio existente no mercado o qual servira de base para uma pretensa contratação.  

Vale ressaltar as mais diversas funções de uma cotação de preços, dentre as quais 
podemos destacar: 

a) Garantir que todo material ou serviço tenha um preço justo que serva de base para 
uma posterior contratação e saber qual é esse preço é uma das funções cabíveis a 
cotação de preços; 

b) Constatar a existência ou não dos recursos suficientes para que as despesas 
decorrentes para contratação, sejam cobertas com toda a segurança; 

c) Definir o tipo de modalidade de compra visto que o mesmo influencia diretamente o 
preço da mesma;  

d) Prestar um auxilio e, sobretudo a transparência sobre a justificativa de preços numa 
contratação denominada direta; 

e) Identificar preços exorbitantes, os chamados sobrepreços inseridos nas planilhas de 
custos; 

f) Constatar se a proposta de preço atende a demanda pública; 
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g) Garantir os preços existentes no mercado pois cabe a este setor o impedimento de 
uma contratação que não esteja nos conformes dos preços ora praticados; 

h) Certificar a proposta mais cabível para aquela contratação, realizando uma seleção 
justa e imparcial; 

i) Promover a identificação de uma possível necessidade a ser realizada no tocante a 
negociação com algum fornecedor promovendo o auxílio ao gestor, baseando-se nos 
preços registrados em algum documento sendo esta tarefa realizada com a exigência 
de uma pesquisa continua; 

j) Servir de base no caso de haver necessidade de alguma provável alteração 
contratual; 

k) Subsidiar uma possível decisão no caso de algumas propostas apresentadas e sendo 
estas após análise profunda do responsável para a sua desclassificação, pois estas 
não estariam em conformidade com os pré-requisitos estabelecidos no edital. 

Portanto, o item cotação de preços, está diretamente inserido neste Catálogo de 
Materiais e Serviços por ser considerado de grande relevância para que a eficácia deste, 
alcance o seu grau máximo, demonstrado claramente uma alta confiabilidade e transparência 
em todo e qualquer processo licitatório.  

O item cotação de preços está diretamente inserido neste Catálogo de Materiais e 
Serviços por ser peça chave para uma cotação eficaz. Com itens devidamente especificados 
em uma compra, é possível uma comparação de preços entre os mesmos, e assim efetuar uma 
aquisição com o material ou serviço de uma alta confiabilidade e transparência e, além disso, 
adquirir o que é realmente necessário de fato. 

Nos dias atuais, os materiais e serviços são descritos no sistema SGC (Central de 
compras) como um texto corrido com especificações incompletas, erradas, confusas e até 
duplicadas, não estabelecendo critérios de padronização. Como consequência disto, passou a 
existir com frequência ocorrências de vários problemas nas licitações e aquisições dos bens. 

O Catálogo de Materiais e Serviços assegura as especificações dos itens, sendo assim, 
garante a qualidade na compra ao obrigar o registro dos tributos necessários e indispensáveis 
para se descrever materiais, traduzindo as necessidades das unidades para o mercado 
fornecedor. 

5.4 A integração entre o Catálogo de Materiais e Serviços e a gestão de materiais e 
serviços 

Muitos dos processos conduzidos pela área de gestão de materiais são considerados 
como dos mais transversais em uma organização. Ao considerar os setores, atores ou fatores 
organizacionais que, direta ou indiretamente, afetam ou são afetados pelas atividades da 
administração de materiais, dentre estes está a especificação dos itens, a especificação bem 
definida tem aplicabilidade direta na gestão de materiais na medida em que: 

• Direciona o controle da qualidade do item no ato do recebimento do produto; 
• Aponta as desconformidades entre o pedido e o recebido; 
• Orienta a forma de estoque, descarte, descontinuidade; 

Portanto o módulo de catálogo de materiais e serviços será integrado com o de gestão 
de materiais, para que haja no estado um eficaz controle dos produtos e avaliação dos 
fornecedores do governo do estado de matérias. Quanti maior a qualidade do fornecimento, 
maior a qualidade da prestação de serviços à população, que é o grande objetivo da 
administração pública.  
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6 Conhecendo os processos de compras públicas sustentáveis  

“A Terra tem o suficiente para todas as nossas necessidades, mas somente o 

necessário.” 

Mahatma Gandhi 
O desenvolvimento sustentável está presente em vários setores da economia e por isso 

é importante ajustar as demandas previstas nas compras governamentais, inseridas nos editais 
de licitação, para que o setor público consiga se encaixar nessa nova proposta; até porque uma 
grande parte da economia é movimentada por este setor. Sendo assim, cabe ao gestor público 
uma enorme parcela de responsabilidade pois é responsabilidade do mesmo definir as regras 
deste processo, sobretudo dando direito a livre concorrência de todos os envolvidos; muito 
embora aja vista a necessidade e o interesse da parte governamental sempre direcionar e 
buscar o melhor produto, melhor serviço, agregados sempre ao preço mais justo.  

É claro que o menor preço sempre foi e será uma importante preocupação e diretriz 
para todos, sobretudo dos setores governamentais, visto que estes trabalham com os recursos 
arrecadados dos cidadãos. Vale ressaltar que tais recursos são sempre escassos para tudo que é 
necessário realizar; porém sabe-se que nem sempre o melhor edital era aquele que almejava 
estritamente o preço mais acessível. 

A implantação e a implementação deste Catálogo de Materiais e Serviço será sem 
nenhum resquício de dúvida uma ferramenta de suma importância na transformação não só do 
processo licitatório, bem como a todos os setores da gestão pública onde a eficiência de 
promoção no desenvolvimento sustentável terá uma repercussão direta na eficácia deste 
processo. 

Tomando-se a iniciativa da aplicabilidade deste Catálogo de Materiais e Serviço, sabe-
se que alguns pequenos ajustes terão que ser implantados e também implementados e se 
tornarão grandes mudanças na busca do uso racional e sustentável de todos os recursos da 
nossa gestão pública.  

Essas novas atitudes recorrentes e advindas da implantação e implementação do 
Catálogo de Materiais e Serviços é um dos primeiros passos, que com toda certeza, poderão 
influenciar de forma decisiva e agindo positivamente no surgimento ou também nas 
transformações de um mercado que já vem buscando alguma oportunidade de negócio devido 
a sua transformação mercadológica. Vale ressaltar aqui que são muitas as opções e bem como 
inúmeros itens que podem fazer diferencial e, sobre tudo causar um impacto bem menos 
incisivo sobre o meio ambiente onde buscar-se-á incansavelmente o consumo de matéria 
prima agregado a economia de energia.  

Um item de suma importância que também é contemplado pelo Catalogo de Materiais 
e Serviços é o correto descarte dos produtos após a sua utilização onde, os que poderão ser 
reutilizados ou reciclados, terão um destino previamente direcionado, destacando também as 
lâmpadas, neste caso material toxico e bem como os de uso hospitalares, neste caso 
especifico, considerados biológicos. Pois não só a aquisição correta do produto a ser utilizado 
é levado em consideração por este Catálogo de Materiais e Serviços, mas sobretudo a forma 
correta e necessária de se manter a sustentabilidade como sendo parte fundamental de todo 
este processo.  

Todas essas questões acima discriminadas e relatadas serão consideradas em todo o 
processo das compras governamentais e, desta forma, terão um efeito cascata, incidindo 
diretamente sobre todos os fornecedores dessa cadeia, onde os mesmos terão que fazer ajustes 
e também investimentos consideráveis em busca de ser uma empresa onde a sustentabilidade 
é levada em consideração e mais do que isso, ser esta a grande preocupação e objetivo 
incansável dos mesmos.   
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A que se ter em mente e, este é o grande objetivo da implantação e implementação do 
Catalogo de Materiais e Serviços a redução considerável dos custos funcionais, evitando o 
risco de desperdício e também a aquisição consciente e estritamente necessária que atendera o 
setor especifico. 

“Desenvolvimento sustentável é mais do que nunca o desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. 

(Relatório Brundtland,1987) 
 

Este conceito de desenvolvimento sustentável, mesmo tendo sido amplamente 
discutido e disseminando em nossas últimas décadas, destacando o grande evento conhecido 
como Rio 92, deixou ainda uma brecha, pois não a uma clareza de sua aplicabilidade nos 
processos administrativos das gestões governamentais.   

Entende-se, a grosso modo falando, que a sustentabilidade é baseada no ato de garantir 
a disponibilidade dos recursos da terra para as gerações futuras, através de uma gestão 
funcional que tenha em seu conteúdo administrativo a proteção ambiental, agregada a justiça 
social em busca de uma desenvolvimento sadio da economia em todas as sociedades, mas é 
importante salientar também que não a penas reduzir a pressão sobre os recursos naturais nos 
garantira de forma igualitária oportunizar a todos os cidadãos a prosperidade de setores 
produtivos para que assim, desta forma as cidades e nações se sintam equilibradas com o 
desenvolvimento, atualmente e bem como num futuro longínquo. 

Todavia para que isso saia do papel, e se transforme numa realidade em toda a sua 
essência e aplicabilidade, se faz necessário o esforço ininterrupto e trabalhado em equipe, a 
busca pela qualidade dos serviços prestados de todas as ações dos órgãos governamentais, 
pois desempenham um papel preponderante quando o assunto é transparência das atitudes 
públicas.  

7 Nova cultura 

A conscientização dos servidores das áreas demandantes de que a fase interna da 
licitação é fundamental para o sucesso do procedimento de compra deve ser a primeira ação a 
ser realizada, pois, nem sempre se dá a essa fase o destaque e a importância merecida. No 
entanto, a falta de esmero na etapa de planejamento do processo, que muitas vezes ocorre por 
falta de tempo da área responsável para estudar e elaborar a descrição de forma adequada 
pode conduzir ao fracasso do certame ou ainda a aquisição de um bem ou a contratação de um 
serviço que não se adéqua ao realmente demandado.  

A mobilização da alta direção dos órgãos e entidades é indispensável para que os 
diversos atores se envolvam no processo e entendam a importância do trabalho a ser 
realizado. Desta forma, a sensibilização dos dirigentes é medida indispensável para promover 
essa alteração na rotina de trabalho e garantir o sucesso na elaboração e execução do 
planejamento, uma vez que, na maior parte dos casos, é demandada uma mudança cultural de 
toda a equipe.  

8 O papel da Logística dentro do processo de Aquisição de Materiais e Serviços 

No que refere-se a logística e sua importância e aplicabilidade na ambiência 
organizacional, vale observar o que diz respeito à criação de valor – valor para clientes e 
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fornecedores. O valor em logística é expresso em termos de tempo e lugar, onde trabalha-se 
efetivamente com a busca de minimizar o tempo e facilitar a localização, itens fundamentais 
de aplicação na logística.   

Numa gestão eficaz da logística, a mesma analisa pormenorizadamente cada atividade, 
em especifico, inserida sobremaneira na cadeia de suprimentos como contribuinte no processo 
de adição de valor ou de redução de custos, sendo este o grande objetivo da implantação do 
Catalogo de Materiais e Serviços.  

É do conhecimento de todos que a tendência é de que os custos com logística tenham 
um acréscimo substancial na composição das despesas com aquisições, isto ocorre devido ao 
fato em função da entrada em funcionamento do Pregão Eletrônico. 

9 Conclusão 

Nas gestões públicas o item qualidade sempre foi buscado de forma incansável pelos 
seus colaboradores onde a apresentação das necessidades dos trabalhos realizados fossem ao 
encontro da eficiente gestão para que desta forma, fosse buscada uma excelência na qualidade 
dos serviços prestados onde a peça chave, a qual seria a aplicabilidade do endomarketing na 
ambiência organizacional.  

O objetivo primordial que norteou este trabalho, fora de forma enfática, auxiliar os 
diversos setores inseridos no contexto da gestão governamental, onde este governo fique 
conhecido como um marco numa gestão pública que realmente tenha buscado em toda a sua 
essência, a eficácia preponderante de todos os serviços prestados, não medindo esforços 
quaisquer que fossem para atingir esta meta ora delimitada.  
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