
TUTORIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO E CLASSE CORRESPONDENTE A UM ITEM DE MATERIAL OU 

SERVIÇO 

Conforme check-lists instituídos por meio das Resoluções Conjuntas 004/2015 e 007/2017, uma “Planilha 

detalhada de itens e custos do serviço/ do evento/ dos bens de forma unitária e global” deve ser apresentada 

no momento da celebração do convênio ou parceria.  

 

O preenchimento das colunas “Grupo de Material ou Serviço” e “Classe de Material ou Serviço” deverão 

obedecer a classificação dos itens de material e serviço adotada pelo “Catálogo de Materiais e serviços - 

CATMAS-MG”. Nesse sentido, o item a ser inserido na planilha deverá ser consultado no Portal de Compras de 

Minas Gerais (http://www.compras.mg.gov.br/) seguindo os passos deste tutorial. 

Para fins didáticos, utilizaremos como exemplo a consulta referente à busca pela classe e grupo de um 

Caminhão Pipa. 

Passo a passo 

PASSO 1 - Acesse: http://www.compras.mg.gov.br/ 

PASSO 2 - No canto superior direito, posicione o mouse sobre “Materiais e Serviços”.  

 

Uma lista suspensa será aberta. 

PASSO 3 - Clique em “Consulta a itens de materiais”.

 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/


Uma tabela de pesquisa será aberta. 

PASSO 4 - Na quinta linha, em “Situação do item de material”, selecione todas as quatro opções para marcá-

las. 

 

PASSO 5 - Na linha acima, “Item de material”, em “Especificação”, insira a palavra chave no campo “Com a(s) 

palavra(s)”. 

 

Vejamos o exemplo de busca pelo item Caminhão Pipa. Inseriremos a palavra chave “pipa”. 

 

PASSO 6 - Ao final da tabela, clique em “Buscar”. 

 

Uma lista de itens com a palavra procurada aparecerá na tabela. 



 

PASSO 7 - Selecione o item desejado. 

 

PASSO 8 - Vá para a parte inferior da tabela e clique em “Consultar Classe” 

 

Uma nova janela abrirá na tela.  

PASSO 9 - Verifique a classe e o grupo do item. 

 

No exemplo, o nome da classe do item consultado é: “VEICULOS MOTORIZADOS PARA TRANSPORTE DE 

CARGAS” e o grupo e “VEICULOS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGA” 

Esses são os nomes que deverão ser selecionados na Planilha detalhada de itens e custos, nas colunas “Classe 

de Material ou Serviço” e “Grupo de Material ou Serviço”: 



 

 

 

 

É importante lembrar que, para a busca referente a determinado serviço, no PASSO 3, ao invés de clicar em 

“Consulta a itens de materiais”, deve-se clicar em “Consulta a itens de serviços”: 

 


