
  
 

 

Catalogação e Padronização de 
Materiais de Consumo e Permanente 

Ferramenta indispensável para compor o sistema de gerenciamento e planejamento de 
contratações – acórdão TCU nº 2.655/2015 e IN MPOG 1/2018 

 

Apresentação 

Atualmente observa-se uma grande busca de técnicas e de conhecimentos voltados à 
gestão das aquisições públicas, objetivando que as mesmas agreguem valores aos 
negócios da organização, com níveis de riscos aceitáveis, padronização e 
sustentabilidade, e lastreado no Acórdão TCU n. 2622/2015 e IN 1/2018 do MPOG, 
dentre outros normativos. 

  

Objetivo 

Dotar o participante sobre os procedimentos metódicos e preciosos de catalogação de 
materiais permanentes e de consumo, com suporte nas políticas de contratações 
sustentáveis, modernas técnicas de gestão e utilizando ferramentas que direcionam à 
excelência na Governança. 

  

Público-alvo 

Diretores, gerentes e servidores que atuam, direta ou indiretamente, a Compras, 
Almoxarifado, Patrimônio, Material, além de profissionais do Controle Interno e Externo 
dos três Poderes nas esferas Federal e Estadual, bem como Municipal. 

Programa 

Enfoques Basilares 

 Capital 

 Patrimônio 



  
 

 

 Bem 

  

Administração de Materiais 

 Introdução histórica 

 Definição 

 Recursos Materiais 

 Recursos Financeiros 

 Recursos Administrativos 

 O planejamento e gerenciamento de contrações à luz da IN MPOG nº 1/2018 

 Controle de Estoque 

 Classificação de Material 

 Inspeção de Suprimentos 

 Padronização e Normalização 

 ABNT e seus padrões 

  

Material 

 Material de consumo/permanente e respectivos conceito 

 Parâmetros excludentes 

 Aquisição de material 

  

Catalogação de Materiais 

 Vantagens da Catalogação 

 Critérios de classificação de materiais 

 Codificação de Material 

 Codificação sob a luz do MCASP 

 Código de Barras 



  
 

 

 CATMAT e suas nuances 

 Federal Supply Classification 

 Gerenciamento dos cadastros 

 Identificação de material 

 Sistemas de Padrão Descritivo de Materiais e suas vantagens 

 Responsabilidades e procedimentos operacionais 

 Saneamento e sincronização de catálogos 

 Técnicas de identificação 

  

Legislações e Normas 

 Acórdão TCU Nº 2.655/2015 

 IN MPOG Nº 1/2018 

 IN SEDAP Nº 205/88 

 Lei Federal Nº 4.320/64 

 Macrofunção SIAFI 020332 

 Normas ABNT 

 Portaria Nº 448/2002 da STN 

  

Roteiro prático 

  

Exemplos de catalogação e padronização já aplicada no serviço público federal. 

 

 

 



  
 

 

Instrutor 

 

Paulo Rosso 

Consultor do Banco Mundial na área de catalogação e padronização de materiais de 
consumo e permanente. Gestor Patrimonial do PJF/JT/TRT21, e servidor do QPP 
desde 1993, atuando há 20 anos como Gestor e Presidente de Comissões de trabalho 
na área. CPPP – Certificate Program in Public Procurement pelo Banco Mundial 
(cursando). Professor convidado do curso de pós-graduação em Gestão Pública da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Professor/Tutor da Escola Superior do 
Ministério Público da União. Administrador, graduado pela UFRN, pós-graduado em 
Administração Judiciária pela Escola da Magistratura do Trabalho da Vigésima Primeira 
Região/Universidade Potiguar, conta com mais de 36 anos de experiência profissional 
na administração privada e pública. Como instrutor, quer por intermédio de empresas 
especializadas, quer por contratação direta, já ministrou cursos para Universidades 
Federais, Ministério Público Federal, Poder Judiciário Federal, Poder Judiciário 
estaduais, Escolas da Magistratura, Academias de Polícia Civil e Militar, Institutos 
Federais de Educação, Escolas de Governos, Ministério Público estaduais, dentre 
outros. 

 


