
CADASTRAMENTO DE ITENS NO PGC 

Antes de iniciar o processo de cadastro dos itens, o usuário deve primeiro procurar todos os 

CATMATS dos materiais a serem cadastrados, agilizando o processo de cadastro, no link: 

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/, conforme imagem 

abaixo(Utilizar o catálogo de materiais do COMPRASNET que é muito melhor para buscar o 

CATMAT): 

 
Após já ter todos os CATMATS, Antes de entrar no sistema do PGC o usuário deverá acessar o 

sistema do comprasnet, em caso de primeiro acesso, para liberar sua senha. Devera fazer isso no 

link: https://hod.serpro.gov.br/a83016cv/  

 
CADASTRAMENTO DE ITENS NO PGC 

Após realizado o primeiro acesso, o usuário deve entrar no sistema por meio do link: 

https://pgc.planejamento.gov.br/login, conforme imagem abaixo: 

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/
https://hod.serpro.gov.br/a83016cv/
https://pgc.planejamento.gov.br/login


 
Após inserir o CPF e senha, selecionar a opção “PAC-UNCOMP”, conforme imagem abaixo: 

 
Após entrar no sistema o usuário deve selecionar a opção “plano anual 2021”, conforme imagem 

abaixo: 



 
Após realizar o referido no item anterior, o usuário deve criar um grupo para incluir os itens de 

sua solicitação, clicar em “gerenciar grupo”, conforme imagem abaixo: 

 
Após selecionar o referido no item anterior o usuário deve selecionar a opção “incluir grupo”, 

conforme a imagem abaixo: 



 
Após selecionar o referido no item anterior, o usuário deve inserir as informações do grupo e 

nomea-lo, conforme a imagem abaixo: 

 
Após criado o grupo, o usuário deverá cadastrar os itens. O usuário deve selecionar a opção 

“adicionar item”, conforme a imagem abaixo: 



 
Após realizar o referido no item anterior o usuário deve selecionar o tipo do item “Materiais, 

serviços, obras e serviços de engenharia”, conforme a imagem abaixo: 

 

 
Após selecionar o referido no item anterior o usuário deve preencher a descrição do item, 

conforme a imagem abaixo: 



 
Nestes campos, o usuário deve preencher todas as informações e selecionar a opção “selecionar” 

na linha “código do item”, conforme imagem abaixo: 

 
Após selecionar o referido no item anterior, o usuário deverá inserir o código do CATMAT, 

conforme exemplo da imagem abaixo: 



 
Após realizar o referido no item anterior, a descrição é automática, mas descrição sucinta do item 

é editável (caso o usuário precise inserir informações adicionais), conforme imagem abaixo: 

 
Após realizado o referido no item anterior, o usuário deve preencher os demais campos, 

conforme consta na planilha de cada usuário, em que constam a unidade de fornecimento (de 

acordo com o tipo de material), a quantidade a ser adquirida, a estimativa do valor, o grau de 

prioridade da contratação e todos os campos necessários. 



 
Após preencher todas as descrições do item o usuário deve preencher as informações gerenciais, 

o usuário deve deixar em branco as informações orçamentárias (pois são de competência do setor 

de orçamento) e preencher os demais campos, conforme a imagem abaixo: 

 
Após preenchidos todos o campos, o usuário deve salvar e continuar e assim proceder com todos 

os demais itens. 
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NÃO PREENCHER ESTE CAMPO 

SELECIONAR O GRUPO QUE O 

USUÁRIO CRIOU PARA INSERIR 

SEUS ITENS 


