Como solicitar a Inclusão de Item no Catálogo:
Para essa atividade são necessários dois operadores, sendo um com perfil de “Solicitante” e
outro com perfil de “Ordenador”.
Passo 1: Consultar o catálogo para verificar se o item já existe:
- No módulo “Catálogo de Itens”; menu “Catálogo” => “Catálogo de Itens”;
- Clicar no botão “Filtrar”;
- Digitar parte do nome do item no campo “Nome Modificador”: Como exemplo, o item a ser
adquirido será: capa encadernação A4. Sugestão: digitar “encaderna”:

- Clicar novamente em “Filtrar” e procurar o item desejado na lista:

Neste caso, não foi localizada “capa encadernação” com as especificações desejadas, assim é
necessária a inclusão do item.
Passo 2: Solicitar a inclusão de item no Catálogo:
- Módulo “Catálogo de Itens”:
- Menu “Catálogo” => “Nova Solicitação de Catalogação”;

Novamente o sistema apresentará a lista de itens que possuem o texto pesquisado. Neste
momento a busca ocorre tanto no “Nome Modificador” quanto nas “Especificações Técnicas”.
Há duas formas de iniciar a solicitação de catalogação:
a) Caso encontre algum item similar ao desejado, é possível clicar em “Sol.Item Similar ao
Selecionado”, para que o sistema já apresente os campos da especificação pré-preenchidos.
Assim o operador digita as alterações necessárias e encaminha a catalogação de um novo item.
Esta funcionalidade está disponível para itens criados a partir de padrões de especificação.
b) Caso não encontre item similar, o botão “Não Achei o que eu Queria” abre todos os campos
para digitação completa dos dados do novo item.

Solicitação a partir do botão “Sol.Item Similar ao Selecionado”:

Clique no item similar e em seguia em “Sol.Item Similar ao Selecionado”:

Será aberta a tela “Solicitação de Catalogação” para que dados sejam alterados, conforme
necessário. Após a digitação das alterações, clicar em Gravar:

Preencher os dados das abas: “Item Solicitado”; “Orçamentos (IN 001/2015)” e
“Anexos” (se necessário).
Explicação de preenchimento das abas consta logo a seguir no Passo 3.

Solicitação a partir do botão “Não Achei o que eu Queria”:

Para prosseguir, digitar o motivo de inclusão do item no catálogo, digitar o código CAPTCHA e
clicar em “Prosseguir”:
Obs.: Modelo de texto para “Motivo”:

Preencher os dados e clicar em “Gravar”:

Passo 3: Preencher os dados das abas: “Item Solicitado”; “Orçamentos (IN 001/2015)”
e “Anexos” (se necessário):
- Aba “Item Solicitado”:
Obs.: Modelo de texto para “Motivo”:

- Aba “Orçamentos” inserir orçamentos, conforme IN CELIC 001/2015:
Clicar em “Incluir” e/ou “Justificar” (Justificativas conforme observações abaixo):

Preencher “Parâmetro”, “Valor Unitário”, “Data de Emissão”, “Nome Fornecedor” e clicar no
ícone em formato de clips para anexar o documento de suporte do orçamento:

Clicar em “Procurar” para anexar documento suporte e em seguida clicar em “Gravar”. Após
“Gravar”, clicar em “Fechar”:

Clicar em “Gravar” novamente:

Observações “Justificar”: Se o item em questão necessitar de alguma
justificativa relacionada aos orçamentos ou à indicação de inexigibilidade,
clicar no botão correspondente, conforme abaixo:

Inserir tantos orçamentos quantos necessários, e após a inclusão de todas as informações a
aba apresentará a lista de orçamentos. Clicar em “Gravar” e em seguida em “Enviar”:

Após clicar em “Enviar” é necessário confirmar a informação contida na mensagem:

Indicar os dados da “Movimentação”:
O “Solicitante” envia a solicitação de catalogação ao “Ordenador” de sua própria Unidade
Organizacional, para conferência e posterior envio à Celic.

A Situação ficará “Enviada ao Ordenador”:

O ordenador acessa a Caixa de Entrada para apropriar-se da Solicitação.
Ainda no Módulo Catálogo de Itens, clicar em “Utilitários” e em seguida em “Caixa de
Entrada”:

Nas Tarefas do Setor, clicar no “ícone” Apropriar, conforme abaixo:

Clicar em “OK”:

A solicitação passará a figurar em “Minhas Tarefas”:

Ordenador precisa abrir, conferir a solicitação e clicar em “Aprovar”:

Preencher a “Movimentação”:

Então a situação da solicitação ficará “Enviada ao Catalogador”.

Aguardar a análise por parte da Equipe de Catalogação da CELIC. Em determinados casos,
dependendo da especificidade do objeto a ser catalogado, esta etapa será realizada por
catalogadores pertencentes à órgão especialista. Ex. alguns bens de tecnologia da informação
são catalogados pelo CETIC.
3- Para acompanhar o andamento da solicitação:
Módulo Catálogo de Itens, Menu Consultas e Relatórios, Solicitações, Todas:
A lista pode ser ordenada pelo número da solicitação ou a solicitação específica pode ser
localizada ao clicar na ferramenta “Filtrar”.

Quando a Situação da Solicitação estiver como “Atendida”, o item passará a fazer parte do
catálogo de itens. O sistema enviará e-mails ao solicitante informando o atendimento da
solicitação. Para tanto, confira se seu e-mail está devidamente cadastrado junto ao
administrador do Sistema.

