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Apresentação
A descrição padronizada de produtos para a saúde é condição necessária para a realização 
de análises sobre preços. Decerto, sem a garantia de comparabilidade entre esses produtos, 
estudos que avaliam não apenas os preços praticados nas diferentes regiões como também 
os preços pagos pelas instituições de saúde são impossibilitados. Esses dados são funda-
mentais para a realização de avaliações e estudos econômicos sobre tecnologias em saúde, 
os quais têm por objetivo orientar a tomada de decisão por parte dos gestores. 

Face a essas razões, a descrição padronizada de itens de saúde do Catálogo de Materiais 
(Catmat) foi adotada em diversos sistemas de informação do Ministério da Saúde (MS), 
entre eles o Banco de Preços em Saúde (BPS), que está sob gestão do Departamento de 
Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (Desid). Além dele, outros também 
o adotaram, tal como o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus) e 
a Base Nacional da Assistência Farmacêutica, sob gestão do Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF). 

O objetivo principal desta publicação é o de oferecer aos usuários do Catálogo de Materiais 
do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Catmat/Siasg) os requisitos mí-
nimos para descrição padronizada de produtos para a saúde, tendo como base o arcabouço 
legal já existente, o qual constitui a base das especificações técnicas necessárias à elabora-
ção de Termos de Referência dos processos de aquisição.

A convicção é de que a promoção da eficiência do uso dos recursos, no que se refere às 
compras públicas, inicia-se pela descrição adequada dos produtos que serão licitados, e de 
que a informação dos preços pagos pelas instituições – que estão disponíveis em base de 
dados acessíveis, como o BPS – constitui ação primordial para a ampliação do acesso aos 
produtos para saúde, na medida em que torna possível ter mais eficiência com os recursos 
financeiros disponíveis. 

Espera-se que esta publicação possa cumprir seu papel como produto de cooperação téc-
nica, a fim de fomentar a eficiência no uso dos recursos a serviço da população brasileira e 
apoiar o trabalho de catalogação com base na legislação e nas normas vigentes.
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UC/MS-Catmat
A gestão e a operacionalização da catalogação geral encontravam-se centralizadas no Mi-
nistério da Economia (ME), órgão gestor do Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais (Siasg). No entanto, a Portaria n. 4, de 7 de julho de 2005, alterada pela Portaria n. 7, 
de 21 de junho de 2010, que estabelece procedimentos para adesão ao acesso e à utilização 
do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, autoriza unidades que adotarem 
os Subsistemas de Catálogos de Materiais e Serviços (Catmat/Catser) a atuar como unidades 
catalogadoras, conforme pode ser observado nos parágrafos 2º e 3º do art. 2º da mencio-
nada norma:

Art. 2º Os Participantes deverão indicar os servidores incumbidos de operacio-
nalizar e cadastrar dados nos Subsistemas do SIASG.

[...]

§ 2º Os Participantes que optarem pelos Subsistemas de Catálogos de Materiais 
e Serviços CATMAT/CATSER, poderão ser autorizados a atuar como Unidade 
Catalogadora para catalogar materiais ou serviços, específicos de sua área de 
atuação, observando a sistemática e os níveis de serviço estabelecidos pela 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI.

§ 3º O participante autorizado como Unidade Catalogadora deverá atender às 
solicitações de inclusão de materiais oriundas de todos os órgãos usuários do 
SIASG (BRASIL, 2010b).

Entende-se que a descentralização de atividades referentes à catalogação de determinadas 
classes permite melhor qualificação na atuação de catalogação, principalmente quando 
desempenhada por profissionais qualificados organizados em equipe multidisciplinar. Ga-
rante-se, ainda, maior eficiência no atendimento de demandas apresentadas pelos usuários 
do sistema.

Considerando-se o exposto, bem como a dificuldade encontrada pela equipe gestora do 
Catmat, à época no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog), em catalo-
gar itens de saúde, foi firmado acordo com o Ministério da Saúde para que passasse a ser 
responsável pela gestão desses itens no catálogo. Atualmente, a Unidade Catalogadora do 
Ministério da Saúde (UC/MS-Catmat) encontra-se vinculada ao Departamento de Economia 
da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (Desid), juntamente à gestão do Banco de Pre-
ços em Saúde (BPS), conforme o art. 9º, inciso VII, do Decreto n. 9.795, de 17 de maio de 
2019, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão 
e das funções de confiança do Ministério da Saúde: 

Sobre a Unidade Catalogadora do Catálogo 
 de Materiais do Ministério da Saúde –

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9795.htm#art8
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Art. 9º Ao Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvi-
mento compete:

[...]

VII – coordenar o Banco de Preços em Saúde e a Unidade Catalogadora do Ca-
tálogo de Materiais no Ministério da Saúde, a fim de subsidiar a aquisição de 
insumos e investimentos em ações e serviços de saúde (BRASIL, 2019).

A Unidade Catalogadora tem como função realizar todas as atividades de catalogação refe-
rente a itens de saúde, medicamentos e produtos químicos, bem como estabelecer padrões 
de descrição, além de realizar análises técnicas de produtos quanto a sua fabricação, compo-
sição, estrutura física e aplicação. Para desempenhar essas funções de forma profissional e 
eficiente, a UC/MS-Catmat é formada por equipe multidisciplinar qualificada na área da saú-
de. Também está entre suas atividades a correção de códigos com descritivos inadequados e 
a manutenção do catálogo, promovendo revisão de itens, e quando necessário, a inativação 
de itens obsoletos ou fora de padrão estabelecido.

A UC/MS-Catmat é responsável pela manutenção e inserção de itens no Catmat referentes 
aos seguintes grupos e classes:

Quadro 1 – Classes de responsabilidade da UC/MS-Catmat

GRUPO CLASSE

65

6505 – Drogas e medicamentos

6508 – Cosméticos e artigos de toucador de natureza medicinal

6509 – Drogas e produtos biológicos de uso veterinário

6510 – Materiais cirúrgicos para curativos

6515 – Instrumentos, equipamentos e suprimentos médicos e cirúrgicos

6520 – Instrumentos, equipamentos e suprimentos dentários

6525 – Equipamentos e suprimentos de raios-x de uso médico, dentário e veterinário

6530 – Mobiliário, equipamentos, utensílios e suprimentos hospitalares

6532 – Vestuário hospitalar e cirúrgico e itens correlatos de finalidades especiais

6540 – Equipamentos, instrumentos e suprimentos oftalmológicos

6545 – Jogos e conjuntos médicos

6550 – Substâncias para diagnóstico in vitro, reagentes, conjuntos e jogos para testes

66 6640 – Equipamentos e artigos de laboratório

68
6810 – Produtos químicos

6840 – Pesticidas e desinfetantes

89 8940 – Alimentos especiais dietéticos e preparados alimentícios

Fonte: Elaboração própria.
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A Unidade Catalogadora do Ministério da Saúde, além de cadastrar os itens solicitados pelos 
usuários do Siasg e também do Banco de Preços em Saúde, tem como função identificar os 
materiais, classificá-los seguindo as normas técnicas brasileiras, as recomendações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) e, onde 
não existirem padrões estabelecidos, criar novos padrões para os itens da área da saúde.
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Normas Gerais
A catalogação de materiais é um tema inerente à administração de materiais e gerência de 
suprimentos. Na Administração Pública, a gestão de materiais tem como objetivos apresen-
tar resultados de redução de custos, além de promover maior transparência, permitindo o 
controle social.

A catalogação de materiais não é um tema novo para a Administração Pública. Foi a partir da 
década de 1950, diante da necessidade de maior controle de materiais e com o desenvolvi-
mento de um sistema de catalogação pelo governo norte-americano, adotado pelo Sistema 
da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan), que as Forças Armadas brasileiras inicia-
ram os primeiros estudos acerca da matéria. Em 1968, criaram a Comissão Permanente de 
Catalogação de Material (CPCM), de forma a identificar, padronizar e catalogar materiais de 
uso comum das Forças Armadas; e, em 1982, foi criado o Sistema Militar de Catalogação 
(Sismicat) (BRASIL, 2020a).   

O manual do Sismicat apresenta um elenco de vantagens do processo de catalogação, in-
cluindo benefícios operacionais, econômicos, entre outros. Entre os principais, podem-se 
mencionar:

 N Elevada padronização de dados, abordando ampla variedade de tipos, tamanhos e 
empregos de itens no sistema de suprimento, possibilitando identificar sobressalen-
tes comuns a diversos equipamentos;

 N Permite amplo conhecimento dos recursos materiais em uso pelos participantes do 
Sistema, possibilitando racionalização de estoques e redução de custos através do 
compartilhamento;

 N A descrição precisa dos itens permite aos usuários encontrar prontamente tanto os 
sobressalentes para equipamentos que necessitem reposição, quanto àqueles neces-
sários para o recompletamento de estoque; 

 N O uso de uma linguagem comum compreendida por todos simplifica o diálogo técnico 
entre os usuários do sistema; 

 N Facilidade na coordenação entre órgãos de obtenção, possibilitando a composição 
mais eficiente de lotes econômicos de compra a partir da combinação de pedidos de 
vários usuários;

 N Melhoria no relacionamento governo-indústria, através do uso de um único sistema 
de identificação; 

Classificação de Materiais no Contexto 
da Administração Pública e de suas 
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 N Descrição de itens possibilitando aos projetistas busca e seleção de componentes ou 
equipamentos, a partir de suas características técnicas ou funcionais, mais eficiente-
mente do que em quaisquer catálogos comerciais;

 N A descrição precisa encontrada no sistema de abastecimento revela variedades, tipos 
e dimensões para itens de suprimento que facilitam o trabalho de padronização das 
agências responsáveis pelo desenvolvimento de Normas Técnicas; e

 N Amplo conhecimento da composição dos materiais através de descrições detalhadas, 
permitindo atividades de reciclagem com vista ao reaproveitamento de matéria-pri-
ma (BRASIL, 2003).

Num processo de classificação de materiais, o catálogo é o produto final, que, por sua vez, é 
um processo que tem como função tornar a gestão de materiais mais racional e evitar que os 
gestores tenham de lidar com um número ilimitado de itens de materiais muito semelhantes 
entre si. 

Fenili (2016) mostra os princípios (etapas) da classificação de materiais, os quais facilitam o 
entendimento sobre o tema:

Figura 1 – Etapas da classificação de materiais

Catalogação Especificaçãog g g g gSimplificação Padronização ClassificaçãoNormatização

Fonte: Fenili (2016).

 N Catalogação: arrolamento de todos os itens de material existentes em estoque, per-
mitindo uma ideia geral do conjunto; 

 N Simplificação: redução da diversidade de itens de material em estoque que se des-
tinam a um mesmo fim. Caso existam dois itens de material que são empregados 
para a mesma finalidade, com o mesmo resultado – indiferentemente, opta-se pela 
inclusão de apenas um deles no catálogo de materiais. A simplificação é uma etapa 
que antecede a padronização; 

 N Identificação (Especificação): descrição minuciosa do material, possibilitando sua in-
dividualização em uma linguagem familiar ao mercado; 

 N Normalização: estabelecimento de normas técnicas para os itens de material em si, 
ou para seu emprego com segurança. Pode-se dizer que a normalização de itens de 
material é necessária para a consecução da padronização em sua completude. Um 
exemplo de material a ser normalizado são os medicamentos – a bula é, nesse caso, 
o produto final da normalização. Para outros tipos de materiais, a entidade oficial de 
normalização no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Há de se 
ressaltar que nem todos os materiais carecem de normalização; 

 N Padronização: uniformização do emprego e do tipo do material. Facilita o diálogo com 
o mercado, facilita o controle, permite a intercambialidade de sobressalentes ou de-
mais materiais de consumo (peças, cartuchos de impressoras padronizadas, bobinas 
de fax etc.); e 

 N Codificação: atribuição de uma série de números e/ou letras a cada item de material, 
de forma que essa informação, compilada em um único código, represente as carac-
terísticas do item. Cada item terá, assim, um único código (FENILI, 2016).



11

Por intermédio da classificação de materiais, tem-se como resultado a otimização dos pro-
cessos relacionados à gestão de materiais. Na Administração Federal, um dos produtos desta 
sistemática é o Catálogo de Materiais.

O Catmat é um subsistema do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, con-
forme estabelecido na Portaria n. 16, de 27 de março de 2012 (alterada pela Portaria n. 31, 
de 18 de junho de 2012). Como explicitado no Portal de Compras do Governo Federal:

O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), instituído 
pelo art. 7º do Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, é o sistema informa-
tizado de apoio às atividades operacionais do Sistema de Serviços Gerais (SISG). 
Sua finalidade é integrar os órgãos da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional (BRASIL, 2020a).

O Siasg foi instituído pelo Decreto n. 1.094, de 23 de março de 1994, que se propôs a unificar 
em um único sistema, no âmbito dos usuários do Sistema de Serviços Gerais (Sisg), os catá-
logos de materiais e serviços, o de fornecedores e o registro de preços de bens e serviços.

Atualmente gerido pelo Ministério da Economia, é nesse sistema que são operacionalizadas 
as diversas atividades que envolvem a gestão de compras e contratos do governo federal. 
Por intermédio do Siasg, são realizadas as licitações, as contratações, a catalogação de mate-
riais e serviços, e o cadastro de fornecedores. O Siasg é considerado importante ferramenta 
para a eficiência do governo, que permite maior agilidade nas aquisições e nos controles de 
processos de contratação.

Considerando o exposto, na Administração Pública, observa-se uma forte relação da clas-
sificação de materiais com a gestão de compras e contratações públicas. De acordo com 
Fenili (2016), o catálogo devidamente simplificado e codificado é uma das principais ferra-
mentas de trabalho em compras públicas, já que pode ser entendido como uma “memória 
técnica vigente dos itens passíveis de aquisição pelo órgão ou entidade pública”. Dessa 
forma, o Catmat auxilia no estabelecimento de uma linguagem única e padronizada para 
identificação, codificação e descrição de materiais a serem adquiridos pelo governo federal.

Os princípios de classificação de materiais encontram fundamento na legislação aplicável às 
licitações, como pode ser verificado na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 14:

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena 
de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa (BRASIL, 
1993).

Complementado pelo inciso I do art. 15:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

I – Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; [...] (BRA-
SIL, 1993).

 A Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu o pregão, é clara em relação à definição 
do objeto da licitação:

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

[...]

II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas es-
pecificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição (BRASIL, 2002a).

Em consonância com o parágrafo 5º do art. 7º da mencionada lei, demonstra-se a importân-
cia da catalogação dos itens seguindo normas e procedimentos claros:

Art. 7º. [...]

§ 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento 
de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, 
previsto e discriminado no ato convocatório (BRASIL, 2002a).

Cosenza et al. (2007), mencionando Heinritz e Farrel, destacam as finalidades da elaboração 
de especificações padronizadas nas aquisições:

Uma das importantes finalidades do emprego de especificações nas compras, 
além de caracterizar o material é proporcionar um padrão uniforme de qualida-
de como base para a comparação de ofertas competitivas. Assim, a catalogação 
de materiais vai oferecer meios para a diminuição dos curtos do produto final, 
quer para atender aos processos produtivos industriais ou ao interesse público.

Ao tratar do princípio da padronização, Justen Filho (2002) tece considerações importantes 
sobre os procedimentos a serem adotados. Em seu entendimento, a padronização deve ter 
como pressupostos as licitações futuras e deve ser conduzida de modo adequado e por ato 
administrativo de autoridade competente. Caso necessário, devem ser ouvidas autoridades 
no assunto, inclusive com colaborações externas. 

Nesse sentido, a adequada catalogação de materiais em um sistema único tem importante 
papel para a eficiência do sistema de gestão de compras.  

De acordo com a Instrução Normativa n. 2, de 16 de agosto de 2011, o Catmat é utilizado 
para a catalogação dos materiais destinados às atividades dos entes da Administração Pú-
blica Federal participantes do Sisg. Abrange a identificação, a descrição e a classificação dos 
materiais conforme os critérios do Federal Supply Classification (FSC).

O FSG foi desenvolvido e adotado pela Secretaria de Defesa do Governo Americano para 
classificar os itens incluídos no Programa de Catalogação Federal dos Estados Unidos. Com 
uma estrutura simples e flexível, objetiva estabelecer um sistema uniforme de identificação 
e codificação de materiais. Paiva (2017) destaca as vantagens da implantação do FSC:

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; e  

5. Maior eficácia na gerência do sistema de Material.
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Atualmente, o FSC apresenta-se com 78 grupos, subdivididos em 645 classes. O título do 
grupo identifica a área de abrangência das classes do item. De acordo com o Cataloging 
HandBook (2003), são exemplos de grupos: 

• 29 – Engine Acessories (Acessórios para Motores). 

• 41 – Refrigeration, Air Conditioning, and Air Circulating Equipment (Equipamentos de 
Refrigeração, de Ar-Condicionado e de Circulação de Ar). 

• 51 – Hand Tools (Ferramentas Manuais). 

• 65 – Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies (Equipamentos e Supri-
mentos Médicos, Dentais e Veterinários). 

Em um segundo nível, cada classe reunirá os itens de forma relativamente homogênea, tan-
to por suas características físicas ou de desempenho. Em âmbito mais detalhado, cada classe 
inclui os itens descritos em suas diferentes apresentações de forma padronizada. 

O FSC tem uma estrutura de código de quatro dígitos, sendo que os dois primeiros números 
identificam o grupo e os dois seguintes identificam a classe dentro do grupo. Cada item é 
registrado com um código de nove dígitos, o National Item Identification Number (NIIN). O 
código do FSC, seguido dos nove dígitos do NIIN, identifica o National Stock Number (NSN)1. 

O sistema de catalogação é gerenciado pelo Departamento de Defesa Americano e aplica-se 
às Forças Armadas e às demais agências federais que aderirem ao sistema. Os procedimen-
tos para manutenção e utilização do FSC e do Sistema Federal de Informação em Logística 
(Federal Logistics Information System – FLIS) são regulados no Manual 4100.39 do Departa-
mento de Defesa do Governo dos Estados Unidos.

1 Nota da autora: National Item Identification Number (NIIN) pode ser traduzido como Número Nacional de Iden-
tificação do Item. O National Stock Number (NSN) pode ser entendido como o Número Nacional de Inventário. 

https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodm/410039m.pdf?ver=2019-06-04-090814-687
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Catmat
O Catálogo de Materiais (Catmat) é um subsistema do Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais (Siasg), conforme estabelecido na Portaria n. 16, de 27 de março de 2012 
(alterada pela Portaria n. 31, de 18 de junho de 2012). 

Considerando-se seu vínculo com o site de compras governamentais, o Catmat reúne a base 
de registros de materiais, bens, equipamentos, entre outros itens, que podem ser objeto de 
aquisição e contratação pelos usuários do Siasg. Nesse sentido, é necessário que o Catmat 
apresente uma linguagem única e padronizada para identificação, codificação e descrição de 
materiais a serem adquiridos pelo governo federal. 

Conforme ressaltado por Santos (2019), a organização dos dados reflete diretamente na 
qualidade de informação obtida no Siasg, principalmente no que tange ao cruzamento de 
informações sobre gastos públicos. Em sua opinião “tais dados deveriam permitir uma ras-
treabilidade com maior acurácia dos processos de compras, bem como estudos e análises 
em níveis estratégicos”.

Nesta esteira, ressalte-se que o Banco de Preços em Saúde (BPS) adota a padronização do 
Catmat, com objetivo de integrar os dados em uma linguagem unificada que venha a favore-
cer o acompanhamento do comportamento do mercado de medicamentos e produtos para 
saúde, comparação de preços como subsídios para compras públicas, de forma a aumentar 
a transparência na utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Registre-se que o esforço de padronização de dados é acompanhado com interesse pelos 
órgãos de controle. Em 2016, por intermédio do Acórdão n. 2.670/2016 – Plenário, resul-
tado de Levantamento de Auditoria, com objetivo de aprimoramento de conhecimentos 
relativos às bases de dados relacionadas a aquisições da Administração Pública Federal, foi 
recomendado à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão que tomasse providências em relação à padronização dos cadastros de materiais e 
serviços, padronizando, inclusive, unidades de fornecimento, “de forma a viabilizar a com-
paração de preços e a efetiva implementação do registro de preços praticados pela APF, 
conforme disposto no art. 15, incisos I e V, da Lei n. 8.666/1993”.

No Acórdão n. 1.324/2017 – Plenário, destaca-se a seguinte constatação da Corte de Contas, 
verificada em Relatório de Acompanhamento da sistematização das falhas identificadas pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) nos procedimentos de aquisição logísticas realizados por 
unidades militares da Região Sudeste, em 2014 e 2015: identificou-se certo grau de ambi-
guidade e imprecisão no Catmat devido à pluralidade de identificadores para um mesmo 
item de material, impondo limitações à comparação de preços de itens. A multiplicidade de 
descritores para um mesmo material compromete a confiabilidade da pesquisa de preços 

Catálogo de Materiais do Governo 
Federal Brasileiro –
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e, em consequência, a comparação de valores praticados. De forma esclarecedora, entre as 
verificações pode-se mencionar:

1.22. Com relação à segunda meta, a principal constatação relaciona-se à fra-
gilidade dos dados constantes do sistema Siasg, que constitui notável limitação 
à elaboração de uma rotina mecanizada de pesquisa e comparação de preços. 
Com efeito, como consignado nesse relatório, considerando a implementação 
atual do Siasg, mais especificamente dos módulos Catmat, Divulgação de Com-
pras e Comprasnet, uma comparação segura e confiável de preços entre itens 
de material é quase inviável, em vista da flexibilidade admitida pelo sistema no 
registro de informações fundamentais para o confronto de itens, como é o caso 
da descrição do material e a unidade de fornecimento do bem licitado, cam-
pos-chave para a seleção dos itens cujos preços serão comparados. A ausência 
de padronização ou uniformização dessas informações enseja a proliferação, 
no Siasg, de inúmeras variações de textos de descrição e de unidade de forne-
cimento para um mesmo item, ou mesmo a inclusão de termos genéricos no 
sistema, exigindo-se, assim, ações manuais – verificações visuais de diversos 
registros de compras, bem como de atas, editais e termos de referência –, o 
que constitui esforço incompatível com um procedimento automatizado que 
pretende alcançar certo grau de generalização (Acórdão 1324/2017 – Plenário, 
Relator: Walton Alencar Rodrigues, Data: 28/06/2017) (BRASIL, 2017a). 

Em sede do Acórdão n. 2.593/2017 – Plenário do TCU, que emitiu relatório de acompanha-
mento das contratações públicas operadas no Sistema Integrado de Defesa Civil (Sidec), no 
Siasg e no Comprasnet, utilizando procedimentos de auditoria contínua e aplicando técnicas 
de análises de dados, a fim de propiciar a construção de painel eletrônico de contratações 
(dashboard), foi emitida a seguinte recomendação ao então Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão:

9.1.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, depure a base de dados do painel 
de preços (http://paineldepreços.planejamento.gov.br) e, concomitantemente, 
crie mecanismos para padronizar os dados nele constantes e a inserção de 
novas informações, de forma minimizar as divergências observadas pela má 
alimentação desse sistema de informação e facilitar a comparação de preços 
praticados no âmbito da administração pública.” (Acórdão 2593/2017 – Plená-
rio, Relator: Benjamin Zymler, Data 22/11/2017) (BRASIL, 2017b).

Mais recentemente, ao analisar aquisições de insumos hospitalares e de contratação de 
serviços na Região Sudeste, realizadas por intermédio do Comprasnet, o TCU identificou a 
utilização de códigos genéricos, bem como o emprego inadequado de códigos do Catmat, 
em licitações realizadas por unidades federais da área de saúde. Entre os objetivos macros 
do acompanhamento, foi considerada a identificação de práticas irregulares que ensejem 
burlar a competitividade e causar prejuízo ao erário. 

No Acórdão n. 2.128/2018 – Plenário, de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, 
identificou-se que o emprego inadequado de códigos do Catmat pode traçar eventual ce-
nário de uso distorcido da categorização das aquisições capaz de prejudicar o uso do Siasg/
Comprasnet como fonte confiável de referencial de preços.

Tendo em vista o exposto, o acórdão recomendou à gestão do Portal de Compras Gover-
namentais que impossibilitasse a utilização de códigos genéricos para o cadastramento de 
insumos hospitalares. 
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Em atendimento às recomendações do TCU, vale destacar o empenho da Diretoria de Lo-
gística da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Está em curso a correção dos 
bancos de dados do Catmat e do Catálogo de Serviços (Catser), eliminando itens obsoletos 
e buscando melhor padronização das especificações. 

Em 2019, foi lançada a ferramenta de busca nos catálogos, facilitando a pesquisa de itens, 
com vistas a mitigar erros nas escolhas de itens para as licitações. Outra ação lançada com a 
ferramenta de busca foi a campanha Item Certo, com o objetivo de informar e estimular os 
usuários do Siasg a utilizarem os itens adequados. 

Figura 2 – Campanha Item Certo
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Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br.  Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br.
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Materiais
O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, criado como auxiliar do Sistema 
de Serviços Gerais, surgiu para viabilizar sua informatização e sua operacionalização. Integra 
e dota os órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional de instrumento de mo-
dernização em todos os níveis, em especial: o de fazer um catálogo unificado de materiais e 
serviços; o cadastramento unificado de fornecedores; e o registro de preços de bens e servi-
ços. A tecnologia é desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) 
e mantida pelo Ministério da Economia.

O catálogo unificado de materiais, Catmat, possui uma unidade de catalogação geral de itens 
situada no Ministério da Economia e uma Unidade Catalogadora no Ministério da Saúde (UC/
MS), esta sendo responsável por uma base de cerca de 51 mil itens. Todo material adquirido 
pelo governo federal é descrito e codificado no Catmat, sendo de uso obrigatório para todos 
os órgãos da Administração Pública Federal direta, e de uso facultativo a todo e qualquer 
órgão das três esferas do Poder.

A organização da informação no Catmat segue o padrão do Federal Supply Classification 
(FSC), que é o Sistema Federal de Classificação de itens de suprimento do Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos da América. Esta classificação agrupa os itens conforme as suas 
características descritoras e as que definem o seu uso. Esse agrupamento possui três níveis 
hierárquicos (Figura 3). 

Figura 3 – Relação hierárquica do Catmat

Fonte: Elaboração própria.

Organização Hierárquica 
do Catálogo de

Código BR

Nível III:
PDM/NC

Nível II:
Classe

Nível I:
Grupo
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O primeiro nível, o mais abrangente, é chamado grupo e engloba itens segundo a seme-
lhança de uso. Por exemplo, no caso da saúde, o grupo que abrange esses itens é o Grupo 
65 – Equipamentos e artigos para uso médico, dentário e veterinário. 

O segundo nível, intermediário, é denominado classe e reúne itens semelhantes tanto no uso 
quanto nas características que os descrevem. Novamente com o exemplo da saúde, a classe 
que contém todos os medicamentos é denominada Classe 6505 – Drogas e medicamentos. 
Outro exemplo é a Classe 6515 – Instrumentos, equipamentos e suprimentos médicos e 
cirúrgicos, que, como seu próprio nome diz, comporta itens como: agulhas hipodérmicas, 
seringas, entre outros.

Finalmente o terceiro nível, que é o mais restrito de classificação do Catmat, é o Padrão Des-
critivo de Materiais (PDM), que possui seu Código de Nome de Item, ou International Name 
Code (INC), composto por cinco algarismos. Este nível inclui as diferentes apresentações de 
um mesmo produto, por exemplo:

• Os medicamentos que possuem o fármaco omeprazol na sua composição estão agre-
gados num mesmo PDM (omeprazol) e INC (10216).

• Agulhas hipodérmicas estão contidas também num mesmo PDM (agulha hipodérmi-
ca) e INC (02171).

• As seringas também estão contidas em um único PDM (seringa) e INC (17428).

Ademais, o PDM é estruturado de forma a conter especificações para a criação dos Códigos 
BR, que é o produto final da catalogação e possui a descrição completa do item. Dessa ma-
neira, os PDMs são compostos de características e valores de características (Figura 4), e 
cada tipo de material apresentará determinada característica e seus respectivos valores de 
característica, de acordo com a especificidade mínima de cada material.

Figura 4 – Representação das características e valores de característica

PDM
(Padrão Descritivo de Material)

Nome do respectivo
PDM

PINÇA ODONTOLÓGICA

CARACTERÍSTICA

Característica 1

MATERIAL

Característica 2

TIPO

Característica 3

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS

VALOR DE
CARACTERÍSTICA

Valor de Característica 1

AÇO INOXIDÁVEL

Valor de Característica 2

PERRY

Valor de Característica 3

C/ CANALETA

BR0444523 - PINÇA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, PERRY, C/ CANALETA

 Fonte: Elaboração própria.
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Em conjunto, as características e os valores de características compõem o descritivo do 
código no Catmat. O código utilizado é alfanumérico, isto é, composto pelas letras BR e por 
sete algarismos. Além disso, o código é gerado pelo sistema de forma sequencial para iden-
tificação de cada item. Para a geração de um item, deve-se observar a organização do nível 
de informação explicado anteriormente. Assim, os medicamentos compostos pelo princípio 
ativo omeprazol, as agulhas hipodérmicas e as seringas são classificados no Catmat como 
representado na Figura 5:

Figura 5 – Exemplo de hierarquia de um código

BR0443115:
AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL
SILICONIZADO, 20 G X 1”, BISEL CURTO
TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP 
EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

BR0469168:
SERINGA, POLIPROPILENO, 1ML, ÊMBOLO DE 
BORRACHA, GRADUADA (ESCALA UI), 
NUMERADA, C/AGULHA FIXA CERCA 30 G X 6 
MM, ESTÉRIL, USO ÚNICO

GRUPO 65:
Equipamentos e ar�gos para uso 

médico, dentário e veterinário

CLASSE 6505:
Drogas e medicamentos

Padrão Descritivo de 
Material (PDM)/INC:
Omeprazol/10216

CLASSE 65:
Equipamentos e ar�gos para uso 

médico, dentário e veterinário

CLASSE 6515:
Instrumentos, equipamentos e 

suprimentos médicos e 
cirúrgicos

Padrão Descritivo de 
Material (PDM)/INC:
Agulha hipodérmica 

02171

BR0267712:
OMEPRAZOL, 20MG

BR0460950:
OMEPRAZOL, 20MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA

GRUPO 65: 
Equipamentos e ar�gos para uso 

médico, dentário e veterinário

CLASSE 6515:
Instrumentos, equipamentos 

e suprimentos médicos e 
cirúrgicos

Padrão Descritivo de 
Material (PDM)/INC:

Seringa/17428

Fonte: Elaboração própria.

Adicionalmente, a unidade de fornecimento é definida pela menor unidade de compra pos-
sível, sendo a medida de precificação na aquisição de itens, possibilitando a ampliação da 
concorrência e a padronização da informação de preços no Banco de Preços em Saúde e no 
Painel de Preços do Governo Federal, conforme art. 16 e art. 40, parágrafo 2º, inciso II, da Lei 
n. 8.666 de 21 de junho de 1993:

http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/economia-da-saude/banco-de-precos-em-saude
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/painel-de-precos
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Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou 
em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras 
feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identifi-
cação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome 
do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as 
compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.

[...]
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, 
o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 
dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para 
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

[...]

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

[...]

II – orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 

[...] (BRASIL, 1993).

Dessa forma, a indicação de embalagens secundárias (como caixas com 50 sachês, frasco 
com 30 comprimidos, entre outras) pode eliminar possíveis concorrentes e, consequente-
mente, não é incluída. Portanto, a unidade de fornecimento é a própria embalagem primá-
ria, definida pelos frascos, ampolas, bisnagas e assim por diante, seguida pelo volume ou 
peso, de acordo com a apresentação do item, conforme exemplo demonstrado na Figura 6. 

Figura 6 – Exemplo de diferentes unidades de fornecimento para um mesmo item

PDM
(Padrão Descritivo

de Material)

Nome do respectivo
PDM

ENOXOPARANINA

CARACTERÍSTICA

Característica 1

CONCENTRAÇÃO

Característica 2

FORMA FARMACÊUTICA

Característica 3

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1

VALOR DE
CARACTERÍSTICA

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

Valor de Característica 1

100 MG/ML

Valor de Característica 2

SOLUÇÃO INJETÁVEL

Valor de Característica 3

SERINGA PREENCHIDA

BR0448982 - ENOXAPARINA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA

SERINGA 0,20 ML
SERINGA 0,40 ML
SERINGA 0,60 ML
SERINGA 0,80 ML
SERINGA 1,00 ML

Fonte: Elaboração própria.
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É importante frisar que a unidade de fornecimento é tabela acessória ao PDM e, como tal, 
não está incluída na descrição do código no Catmat; ela é escolhida conforme necessidade 
do usuário. Recomenda-se especial atenção à sua escolha, evitando equívocos que pos-
sam inviabilizar o certame, bem como vincular o preço unitário a uma medida equivocada. 
Diferenças nas unidades de fornecimento ou embalagens não originam um novo código; 
consequentemente, um mesmo item pode ter mais de uma unidade de fornecimento. 

Vale ressaltar que – conforme art. 7º, parágrafo 5º, e art. 40, inciso I, da Lei n. 8.666/1993 
– o objeto de compra não deve indicar qualquer tipo de direcionamento para determinada 
marca e deve conter também sua descrição clara e a mais objetiva possível do item. 

Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 

[...]

§ 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de 
tais materiais e serviços for feito sob o regime de admi- nistração contratada, 
previsto e discriminado no ato convocatório. 

[...]

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, 
o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 
dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para 
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I – objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

[...] (BRASIL, 1993).

Portanto, a metodologia de caracterização adotada pelo Catmat atende a esses principais 
requisitos. Ainda mais, vai ao encontro do princípio da padronização inscrito no art. 15 da 
Lei n. 8.666/1993. É importante realçar a importância da correta e adequada descrição para 
a comparação de preços entre um único item, já que uma descrição “genérica” não é capaz 
de contemplar todas as principais particularidades principais dele e, consequentemente, 
abrange muitas vezes mais de um tipo de produto em um único código, inviabilizando a 
identificação do item e a comparação de preços.

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

I – atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 

II – ser processadas através de sistema de registro de preços; 

III – submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do 
setor privado; 

IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 
peculiaridades do mercado, visando economicidade; 

V – balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública. 

[...] (BRASIL, 1993).
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Recentemente a jurisprudência do TCU, Acórdão n. 2.128/2018, determinou que seja im-
possibilitada a utilização de códigos genéricos para o cadastramento de itens a serem 
adquiridos por meio do Portal de Compras Governamentais. Os motivos dessa impossibi-
lidade são justamente os expostos anteriormente, não sendo recomendado, em hipótese 
alguma, a criação ou a reativação de tais códigos “genéricos”.
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Saúde

Nomenclatura de 
Produtos para a

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os equipamentos e materiais de 
saúde são conceituados como:

Equipamentos e materiais de saúde ou produtos correlatos são aparelhos, 
materiais ou acessórios cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção 
da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins 
diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos die-
téticos, ópticos, de acústica médica, entre outros (ANVISA, 2001).

O termo “produtos correlatos” aplica-se a todos os produtos para a saúde, exceto para os re-
agentes para diagnóstico in vitro. Os produtos para a saúde incluem todos os equipamentos 
de diagnóstico, de terapia, de apoio médico hospitalar, materiais descartáveis, implantáveis, 
produtos para diagnóstico in vitro e equipamentos, materiais e artigos de educação física, 
embelezamento ou correção estética. 

Diante de um universo tão abrangente, diversos países já adotam sistemas de informa-
ções dedicados ao estabelecimento de uma nomenclatura padronizada para os produtos 
para a saúde, com o intuito de entender melhor a dinâmica desse mercado que cresce no 
Brasil aproximadamente 14% ao ano e movimentou, em 2018, U$ 10,5 bilhões, de acordo 
com o Boletim Econômico da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (Abiis) 
(ABIIS, 2019).

No Brasil existem diversas iniciativas para classificação de produtos para a saúde: o Catálogo 
de Materiais do Siasg (Ministério da Economia e Ministério da Saúde); a Relação Nacional 
de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis pelo SUS (Renem, Ministério da 
Saúde); o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/
Próteses e Materiais Especiais (OPM) do SUS (Sigtap, Ministério da Saúde); o nome técnico 
disponibilizado pela Anvisa (Ministério da Saúde); o Global Medical Nomenclature Devices 
(GMDN, Anvisa e Ministério da Saúde); a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM, Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio); e a Terminologia Unificada da Saúde 
Suplementar (Tuss, Agência Nacional de Saúde Suplementar e Ministério da Saúde). Para 
nomenclatura de medicamentos, segue-se a Denominação Comum Brasileira (DCB).

Cada uma das classificações mencionadas atende a necessidades específicas, são sis-
temas de compras, de apoio a convênios, de reembolso, para registro sanitário, para 
unificação da nomenclatura, para comércio exterior e para os planos e seguros saúde, 
sendo utilizadas como referência para a atividade de catalogação e apresentam algumas 
convergências entre elas.
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Relação Nacional de Equipamentos e Materiais 
Permanentes Fianciáveis pelo SUS – Renem

O Fundo Nacional de Saúde (FNS), por meio da Portaria GM/MS n. 3134, de 17 de dezembro 
de 2013, criou a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis 
pelo SUS, com o objetivo de gerir os itens financiáveis pelo Sistema Único de Saúde e padro-
nizar suas nomenclaturas, de forma a melhorar a gestão. Para viabilizar o gerenciamento e 
a manutenção da Renem, foi criado o Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipa-
mentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS (Sigem2), que é um banco de dados 
com informações técnico-econômicas para os itens constantes na Renem.

A Renem caracteriza-se por conter a lista de itens de equipamentos, mobiliários, veículos 
e todos materiais de caráter permanente, que são definidos pela Portaria STN/MF n. 448, 
de 13 de setembro de 2002, como “aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a 
sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.” A lista completa é 
atualizada mensalmente, em ordem alfabética, e caracteriza-se por conter somente o nome 
do material ou do equipamento e, ocasionalmente, um ou mais atributos a ele vinculados. 

O Sigem é uma ferramenta que auxilia os proponentes de convênios e gestores do SUS 
na definição dos materiais permanentes e dos equipamentos obrigatórios e adequados 
aos ambientes dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS). Apesar de a Renem não 
conter detalhamento dos materiais, o Sigem disponibiliza a pesquisa por ambiente, consi-
derando o contido na RDC Anvisa n. 50, de 21 de fevereiro de 2002, que “dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde”. Também estão disponíveis a pesquisa 
por i. nome; por ii. programa estratégico (pesquisa que seleciona o programa do Ministé-
rio da Saúde, o tipo de unidade, o componente, o tipo de serviço e o ambiente); e por iii. 
tipo de unidade de saúde.

O resultado das pesquisas mostra os sinônimos possíveis, o conceito do item, sugere uma 
especificação para o item e um preço, sem caráter obrigatório, e oferece ainda as configu-
rações permitidas para ele. No caso de equipamentos, é de suma importância a escolha das 
configurações adequadas a cada aplicação do item. Por exemplo, os bisturis elétricos, ou 
eletrocautérios, têm potências diferentes e podem possuir ou não alarmes. 

A formação do preço sugerido pelo Sigem tem como base os valores praticados pelo mer-
cado nacional e serve como referência para orientar a prática de preços nas aprovações e 
nas aquisições oriundas de convênios ou repasses fundo a fundo com instituições públicas 
e privadas.

 2 O Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS 
(Sigem) é uma ferramenta que permite acesso rápido às fontes de informações técnico-econômicas disponibi-
lizadas pelo Programa de Cooperação Técnica (Procot) e contribui para a emissão de pareceres técnicos bem 
fundamentados e padronizados. Essa ferramenta é utilizada para administrar o banco de dados mantido pelo 
Ministério da Saúde e para gerenciar as informações técnico-econômicas dos itens pertencentes à Relação Na-
cional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (Renem) (BRASIL, 2020c).
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As informações técnicas e econômicas também são oriundas do Programa de Cooperação 
Técnica (Procot3), dos fabricantes, das importadoras e dos distribuidores de equipamentos 
que queiram participar.

Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos 
e Órteses, Protéses e Materiais Especiais do SUS – Sigtap

O Sistema Único de Saúde gerencia os atendimentos hospitalares e ambulatoriais por meio 
de dois sistemas de informações alimentados com a produção de serviços oferecidos pelas 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e demais instituições que prestam serviço as-
sistencial ao SUS. O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e o Sistema de 
Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), que captam as informações assistenciais dos 
serviços e dos pacientes, também são usados para a realização do faturamento e a con-
sequente remuneração pelo SUS dos procedimentos realizados. Além dos procedimentos 
propriamente ditos, as Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs) também são remu-
neradas pelo SUS.   

As OPMEs são produtos utilizados para diagnóstico, tratamento, reabilitação e mobilidade, 
em quase todas as especialidades médicas. De acordo com o Manual de Boas Práticas de 
Gestão das Órteses, Próteses e Materiais Especiais, publicado pelo Ministério da Saúde em 
2016, as definições para esses insumos são: 

Órtese: peça ou aparelho de correção ou complementação de membros ou 
órgãos do corpo. Também definida como qualquer material permanente ou 
transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não 
ligados ao ato cirúrgico os materiais cuja colocação ou remoção não requeiram 
a realização de ato cirúrgico.

Prótese: peça ou aparelho de substituição dos membros ou órgãos do corpo. 
Compreende qualquer material permanente ou transitório que substitua total 
ou parcialmente um membro, órgão ou tecido.

Materiais Especiais: quaisquer materiais ou dispositivos de uso individual que 
auxiliam em procedimento diagnóstico ou terapêutico e que não se enquadram 
nas especificações de órteses ou próteses, implantáveis ou não, podendo ou 
não sofrer reprocessamento, conforme regras determinadas pela Anvisa (BRA-
SIL, 2016a).

A remuneração dos procedimentos realizados e das OPMEs utilizadas é feita com base nos 
valores disponíveis na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Mate-
riais Especiais do Sistema Único de Saúde, instituída pela Portaria n. 321 de 8 de fevereiro 
de 2007, de forma a qualificar as informações e subsidiar as ações de planejamento, pro-
gramação, regulação e avaliação em saúde, e para integrar as bases de dados do SIA/SUS e 

3 O Programa de Cooperação Técnica (Procot) visa captar informações técnicas e econômicas, ao longo do ano, 
referentes aos equipamentos médico-hospitalares e materiais permanentes financiáveis pelo Ministério da Saú-
de, assim como orientar as empresas colaboradoras e interessadas em participar do Programa, com o objetivo 
de proporcionar maior interação e cooperação do MS com as empresas de equipamentos médico-hospitalares e 
materiais permanentes do País (BRASIL, 2020b).
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SIH/SUS, informações ambulatoriais e hospitalares. O Sigtap é gerenciado pela Secretaria 
de Atenção Especializada à Saúde (Saes), no Departamento de Regulação, Avaliação e Con-
trole (Drac).

A tabela do Sigtap, cujos atributos estão definidos na Portaria SAS/MS n. 436, de 10 de 
setembro de 2010, possui uma forma de organização hierarquizada em quatro níveis: 

I. Grupo: são oito agrupamentos disponíveis para seleção. Considera procedimentos 
semelhantes (clínicos, cirúrgicos, para fins diagnóstico) e ações de promoção e pre-
venção à saúde, medicamentos, OPMEs, transplantes e ações complementares.

II. Subgrupo: procedimentos por tipo e/ou área de atuação. As OPMEs estão classifi-
cadas como “relacionados ao ato cirúrgico” e “não relacionados ao ato cirúrgico”.

III. Forma de organização: para cada subgrupo, os procedimentos estão agregados por 
diferentes critérios. No caso das OPMEs, são dez formas de organização agrupadas 
por especialidade médica.

IV. Procedimento: é o nome do procedimento ou das OPMEs e possui atributos que bus-
cam caracterizá-lo de forma reduzida, informando o nome do item e sua aplicação.

O código dos procedimentos e das OPMEs é formado pela composição dos I. códigos do 
grupo; II. subgrupo; III. forma de organização; e IV. procedimento, conforme ilustrado na 
figura a seguir:

Figura 7 – Estrutura do código Sigtap

07.02.04.034-7 – ENXERTO ARTERIAL TUBULAR ORGÂNICO

  Grupo: 07 Órteses, próteses e materiais especiais

           Subgrupo: 02 – Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico

Forma de Organização: 04 – OPM em assistência cardiovascular

          Procedimento: número sequencial

         Dígito verificador

Fonte: Elaboração própria.

O Sigtap disponibiliza outras informações relacionadas a cada procedimento, como tam-
bém a modalidade do atendimento (hospitalar ou ambulatorial), a fonte do financiamento 
(Atenção Primária, média e alta complexidade), instrumento de registro (Autorização de 
Internação Hospitalar – AIH), sexo (se atende a ambos ou não), valor da tabela de remune-
ração e outros.  

Trata-se, portanto, de um sistema de apoio para preenchimento dos sistemas SIH/SUS e SIA/
SUS e de estabelecimento de regras de uso e de valores de remuneração. A tabela ou a lista 
com os códigos e as nomenclaturas define o tipo de dispositivo, sem levar em consideração 
o tipo de tecnologia a ele agregada. Sua forma de descrição permite a identificação do item, 
sem a sua descrição detalhada.
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Nomenclatura de Produtos para a Saúde – Nome Técnico, Anvisa

A Anvisa utiliza a nomenclatura de Produtos para a Saúde para efeito de emissão do registro 
sanitário dos produtos, chamada de Nome Técnico, construído a partir de nomes comuns, 
utilizados no meio médico-hospitalar. O registro sanitário é emitido pelo reconhecimento 
da Anvisa de que o produto está adequado à legislação sanitária, atendendo a critérios que 
têm por objetivo minimizar os riscos associados ao uso dos produtos na saúde da população. 
O registro de um produto contém, por vezes, todos os modelos diferentes, as famílias de 
produtos, os sistemas completos ou as partes de sistemas. 

O nome técnico não é obrigatório nas embalagens dos produtos e é uma prerrogativa da 
Anvisa a inclusão ou a alteração de nomes técnicos na lista. Caso a Anvisa realize alterações 
de nomes, as empresas devem atualizar seus cadastros. Recentemente foram adotados cem 
nomes para dispositivos médicos implantáveis oriundos de tradução da Global Medical No-
menclature Devices, e os fabricantes e detentores de registros ou cadastros foram chamados 
a realizar as alterações. Estes cem itens já constam da relação de nomes técnicos e possuem 
um conceito que explica o item.

A lista de nomes técnicos apresenta cerca de 1.900 nomes e utiliza uma tabela de codifica-
ção numérica por nome técnico e um campo de conceituação do item com poucos preenchi-
mentos. Os descritivos utilizados estão agrupados por tipo de uso, separando equipamentos 
e materiais permanentes em grupos (cirurgia, diagnóstico, terapia, médico-hospitalar) de 
materiais de consumo e dispositivos implantáveis também em grupos. 

Os códigos agrupadores terminam com 0000, alguns não foram explicativos do conteúdo de 
itens a eles vinculados. Os agrupadores estão identificados no Quadro 2.

Quadro 2 – Nomes técnicos Anvisa

Código Nome Técnico

1111010 APARELHO A LASER PARA DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO

1150000 CIRURGIA

1170000 GERAL

1300000 RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

1310000 DIAGNÓSTICO

1330000 TERAPIA

1390000 PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS

1500000 MÉDICO-HOSPITALAR

1530000 TERAPIA

1550000 CIRURGIA

1570000 GERAL

1580000 SISTEMA DE BOMBA BALÃO INTRA-AÓRTICA

1590000 PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS

continua
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Código Nome Técnico

1600000 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

1670000 GERAL

1770000 GERAL

1900000 EDUCAÇÃO FÍSICA, EMBELEZAMENTO E CORREÇÃO ESTÉTICA

2100000 CONSUMO ODONTOLÓGICO

2110000 ODONTOLÓGICO

2130000 RADIOLÓGICO

2150000 CIRÚRGICO

2170000 MÉDICO-HOSPITALAR

2300000 CONSUMO RADIOLÓGICO

2310000 ODONTOLÓGICO

2330000 MÉDICO

2500000 CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR

2530000 RADIOLÓGICO

2550000 MÉDICO-HOSPITALAR

2700000 MATERIAL IMPLANTÁVEL

2710000 IMPLANTE

2730000 TERAPIA

2750000 APOIO

2800000 EDUCAÇÃO FÍSICA, EMBELEZAMENTO OU CORREÇÃO ESTÉTICA

2900001 SOFTWARE DE PLANEJ. DE TRAT. POR RADIAÇÃO

3100000 MATERIAIS, ARTIGOS, INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS

3300000 PADRÕES, CALIBRADORES E CONTROLES

9000000 NOVA NOMENCLATURA

Fonte: Anvisa, 2020a.
Nota: Quadro em conformidade com a fonte original. Não houve revisão ortográfica.

A publicação, em 2015, do Relatório Final do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (GTI-OPME) apontou, inúmeras vezes, para a impor-
tância da necessidade de padronização de nomenclaturas para produtos para a saúde, de 
forma que todos os sistemas que estão na cadeia produtiva desses itens os identifiquem por 
um nome obrigatório, contendo posteriormente um padrão também de suas características 
físicas (ANS, 2015).

A criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal, após denúncias 
de corrupção entre hospitais, médicos e fornecedores, e também a criação de um Grupo de 
Trabalho Interinstitucional entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e o Ministério 
da Fazenda chegaram à conclusão de que a padronização da nomenclatura para dispositivos 
médicos é de extrema importância e deve ser feita em conjunto a outras ações definidas 

conclusão
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como prioritárias. 

O GTI-OPME – formado por representantes de várias áreas dos Ministérios, incluindo as 
Agências Reguladoras Anvisa e Agência nacional da Saúde (ANS), o Conselho Administrati-
vo de Defese Econômica (Cade), e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) – elegeu a 
Global Medical Device Nomenclature como padrão para a nomenclatura comum para uso 
pelo Ministério da Saúde, pela ANS e pela Anvisa, ficando a Anvisa responsável pela tarefa 
de proposição dos termos. 

A base de dados da GMDN4 possui aproximadamente 20 mil termos preferenciais codifica-
dos e conceituados. O GTI-OPME priorizou um conjunto de cem procedimentos, referentes 
ao grupo de Órteses, Próteses e Materiais Especais escolhidos na Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS5, pela sua relevância e pelo 
seu custo para o Sistema Único de Saúde (ANS, 2015, 2016). 

O Catmat, assim como a GMDN, possui uma estrutura de classificação que requer a definição 
de um nome-padrão, para que seja realizado o agrupamento de itens com o mesmo nome. 
Este nome-padrão é chamado de Padrão Descritivo de Materiais e, para a criação de um có-
digo Catmat de compra, são elencadas as caraterísticas necessárias para sua definição, bem 
como os atributos que o componham. O PDM possui um número que o identifica, chamado 
de INC. O Catmat está baseado nas regras de classificação de materiais definidos pela Otan, 
que foi adotada pelo Brasil para implantação do Siasg.

 4 A Nomenclatura Global de Dispositivos Médicos (Global Medical Device Nomenclature – GMDN) é uma lista de 
nomes genéricos utilizados para identificar todos os produtos de dispositivos médicos. Tais produtos incluem os 
que são utilizados no diagnóstico, na prevenção, na monitorização, no tratamento ou no alívio de doenças ou de 
lesões em seres humanos (GMDN, 2020b).

5 O Sigtap é uma ferramenta de consulta das informações referentes aos Procedimentos, Medicamentos e OPMEs 
homologados pelo SUS. Essa ferramenta é direcionada às Secretarias Estaduais de Saúde (SES), às Secretarias 
Municipais de Saúde (SMS), aos prestadores e fornecedores públicos, filantrópicos e privados de serviço, e de-
mais usuários ligados direta ou indiretamente à Rede SUS (BRASIL, 2011a).
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9000000 NOVA 
NOMENCLATURA CONCEITO INC PDM SIGTAP DESCRIÇÃO SIGTAP

9000001
BOMBA CENTRÍFUGA 
PARA SISTEMA DE 
DERIVAÇÃO (BY-PASS) 
CARDIOPULMONAR

Dispositivo acionado com eletricidade da 
rede (alimentação em corrente alternada – 
CA) destinado à circulação do sangue atra-
vés do circuito extracorpóreo de um sistema 
de derivação (bypass) cardiopulmonar sem 
roletes, através de um mecanismo de força 
centrífuga, para a troca e reinfusão de gás. 
Inclui um tambor de centrifugação e canais 
de fluxo; a unidade de acionamento conecta-
da ao dispositivo utiliza o magnetismo para 
acionar o tambor que imprime o movimento 
que faz circular o sangue à medida que este 
entra. Trata-se de um dispositivo de uso úni-
co.

18643 BOMBA CENTRÍFUGA 
SANGUÍNEA 07.02.05.001-6

07.02.05.001-6 BOMBA CENTRIFUGA 
DESCARTAVEL PARA USO EM 
CIRCULACAO EXTRACORPOREA E/OU 
CIRCULACAO ASSISTIDA

9000002 BOMBA DE INFUSÃO 
IMPLANTAVEL

Dispositivo implantável projetado para exer-
cer uma pressão positiva de forma a manter 
a administração de fluidos que são infundi-
das no corpo em períodos, taxas de fluxo e 
volume pré-determinados.

14790 BOMBA INFUSÃO 
IMPLANTÁVEL 07.02.01.002-2

07.02.01.002-2 BOMBA 
IMPLANTAVEL DE INFUSAO DE 
FARMACOS NO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL

9000003
CATETER BALÃO 
PARA ANGIOPLASTIA 
PERIFÉRICA

Tubo flexível estéril utilizado em angioplas-
tia transluminal percutânea (PTA) para dila-
tar uma artéria periférica (isto é, não é coro-
nária nem cerebral) estenosada através da 
insuflação controlada de um ou mais balões 
distensíveis colocados na sua extremidade. 
Está disponível sob a forma de: 1) um dis-
positivo que é colocado sobre o fio-guia e 
dotado de um lúmen duplo ou triplo, um para 
o fio-guia e um ou dois para a insuflação do 
balão simples ou duplo; e 2) um dispositivo 
de troca rápida dotado de um lúmen sim-
ples. Está disponível em vários tamanhos 
para a dilatação de artérias ilíacas, femo-
rais, poplíteas, iliofemorais, infrapoplíteas, 
renais e subclávias pequenas, estenosadas 
ou obstruídas. Alguns modelos podem in-
cluir lâminas microcirúrgicas (aterótomos), 
que efetuam incisões na placa. Trata-se de 
um dispositivo de uso único.

4702 CATETER BALÃO 07.02.04.007-0 07.02.04.007-0CATETER BALAO P/ 
ANGIOPLASTIA PERIFERICA

Quadro de Correspondência de Dispositivos Médicos 
Implantáveis  Anvisa x Catmat x Sigtap
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9000000 NOVA 
NOMENCLATURA CONCEITO INC PDM SIGTAP DESCRIÇÃO SIGTAP

9000004
CATETER 
INTRAVASCULAR DE 
MICROPERFUSÃO

Tubo flexível de pequeno diâmetro destina-
do à perfusão controlada de agentes/flui-
dos (p. ex. agentes trombolíticos, meios de 
contraste para diagnóstico) em pequenos 
vasos super seletivos (incluindo os dos sis-
temas neurovascular, vascular periférico ou 
vascular coronário) para fins de angiografia 
e tratamento, bem como à colocação de 
dispositivos embólicos em locais anatómi-
cos tortuosos ou super seletivos. Também 
denominado cateter de perfusão contínua, 
pode incluir um transdutor de ultrassons, 
um sensor térmico e um orifício na extremi-
dade distal para a colocação de um fio-guia. 
É geralmente utilizado com um sistema de 
microperfusão que fornece a energia neces-
sária à sua aplicação. Trata-se de um dispo-
sitivo de uso único.

13682 MICROCATETER 07.02.05.035-0 07.02.05.035-0 MICRO CATETER

9000005
CATETER BALÃO 
PARA ANGIOPLASTIA 
CORONÁRIA

Dispositivo projetado na forma de tubo flexí-
vel com balão em sua ponta distal destinado 
à angioplastia coronariana transluminal per-
cutânea (PTCA) procedimento para dilatar 
ou remover áreas de estreitamento ateros-
clerótico em artérias coronárias através de 
insuflação do balão, algumas vezes, combi-
nados com outros métodos.

4702 CATETER BALÃO 07.02.04.008-8
07.02.04.008-8 CATETER BALAO 
P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL 
PERCUTANEA

9000006 CATETER GUIA 
INTRAVASCULAR

Tubo flexível, dotado de um lúmen central, 
destinado a permitir a passagem e coloca-
ção transluminal percutânea de fios-guia e 
de dispositivos de diagnóstico/intervenção 
terapêutica no sistema vascular. Assim 
que o tubo fica posicionado, é avançado 
um fio-guia, seguido por um dispositivo de 
diagnóstico/intervenção terapêutica (p. ex. 
um cateter com balão de dilatação, um sis-
tema de colocação de stent ou um disposi-
tivo de embolização), através do seu lúmen 
até ao local pretendido. A seção distal do 
tubo pode ter uma variedade de formatos 
pré-moldados (p. ex. retos, multiusos, tipo 
bastão de hóquei ou de dupla curva renal); 
possui geralmente marcas radiopacas para 
poder ser monitorizado por fluoroscopia. 
Trata-se de um dispositivo de uso único.

2898 CATETER P/ 
HEMODINÂMICA 07.02.04.013-4

07.02.04.013-4 CATETER GUIA P/ 
ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL 
PERCUTANEA
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9000000 NOVA 
NOMENCLATURA CONCEITO INC PDM SIGTAP DESCRIÇÃO SIGTAP

9000007
DESFIBRILADOR 
IMPLANTÁVEL DE 
CÂMARA DUPLA

Gerador de pulsos herméticamente selado, 
estéril, implantável, alimentado à bateria, 
com sistema de reconhecimento de ritmo 
cardíaco destinado a coletar e analisar da-
dos do eletrocardiograma (ECG) e aplicar 
impulsos elétricos apropriados à desfibrila-
ção cardíaca (restabelecer o ritmo normal) 
ou reverter quadros de frequencia cardíaca 
elevada e reestabelecer o ritmo cardíaco nos 
casos de bradicardia. É implantado numa 
bolsa sob a pele do tórax ou abdomem do 
paciente, para ser utilizado com condutores 
posicionados no interior do átrio esquerdo e 
do ventrículo direito para monitorar o ECG e 
para, automaticamente, fornecer estímulos 
elétricos ao coração. É normalmente conhe-
cido como desfiblilador-cardioversor auto-
mático implantável (DCAI)

3865 MARCA-PASSO 
CARDÍACO 07.02.04.006-1 07.02.04.006-1 CARDIOVERSOR 

DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL

9000008
DESFIBRILADOR 
IMPLANTÁVEL DE 
CÂMARA ÚNICA

Gerador de pulsos estéril implantável, com 
sistema de reconhecimento do ritmo cardía-
co para analisar o eletrocardiograma (ECG) 
com o propósito de forncer impulsos elé-
tricos para desfibrilar o coração (reestabe-
lecer ritmo normal) ou reverter quadros de 
frequencia cardíaca elevada, assim como, 
reduzir a frequencia cardíaca. É implanta-
do numa bolsa sob a pele do tórax ou ab-
domem do paciente, para ser utilizado com 
condutores posicionados no interior ou 
sobre uma câmara cardíaca (tipicamente 
ventrículo direito) para monitorar o ECG e, 
automaticamente, fornecer estímulos elétri-
cos. Possui baterias internas que fornecem 
a energia para as descargas. É normalmente 
conhecido como desfiblilador-cardioversor 
automático implantável (DCAI)

3865 MARCA-PASSO 
CARDÍACO 07.02.04.006-1 07.02.04.006-1 CARDIOVERSOR 

DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL

9000009

DESFIBRILADOR 
IMPLANTÁVEL 
PARA TERAPIA DE 
RESSINCRONIZAÇÃO 
CARDÍACA

Dispositivo alimentado à bateria interna, es-
téril, implantável, composto por um gerador 
de pulsos de marcapasso herméticamente 
selado e um gerador de pulso para desfibri-
lação integrados, com cabos que conduzem 
os estímulos ao ventrículo direito, à veia co-
ronária e, tambem possível, ao átrio direito 
(tripla câmera). Adicionalmente às funções 
convencionais de marcapasso e desfibrila-
dor, o dispositivo é destinado à terapia de 
ressincronização cardíaca (TRC) através 
da estimulação elétrica biventricular para 
sincronizar as contrações dos ventrículos 
esquerdo e direito para o bombeamento 
mais efetivo do sangue a fim de tratar sin-
tomas de falhas cardíacas) p.ex. dificuldade 
na respiração e sensação de fadiga), assim 
como graves problemas de ritmo cardíaco. 
VER LINHA 3

3865 MARCA-PASSO 
CARDÍACO 07.02.04.004-5

07.02.04.004-5 CARDIOVERSOR 
DESFIBRILADOR C/ MARCAPASSO 
MULTI-SITIO
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9000010 ENDOPRÓTESE 
(VASCULAR)

Dispositivo constituído por uma rede metáli-
ca (stent) coberto ou revestido com um tubo 
de polímero sintético (enxerto) destina-se a 
ser implantado no lúmen de uma artéria do-
ente/danificada para a reparação ou recom-
posição.

6798 ENDOPRÓTESE 
VASCULAR

07.02.04.028-2
07.02.04.029-0
07.02.04.030-4

07.02.04.028-2 - ENDOPROTESE 
AORTICA BIFURCADA
07.02.04.029-0 - ENDOPROTESE 
AORTICA TUBULAR / CONICA
07.02.04.030-4 - ENDOPROTESE 
TORACICA RETA

9000011
ESPIRAL PARA 
EMBOLIZAÇÃO NÃO 
NEUROVASCULAR

Dispositivo estéril, não bioabsorvível, im-
plantável destinado a induzir uma trom-
bose dentro de um vaso sanguíneo não 
neurovascular para tratar um aneurisma e/
ou uma malformação arteriovenosa (AVM); 
não se destina a aplicação neurovascular. 
Apresenta-se sob a forma de metal ou fio 
de polímero metal/sintético em espiral para 
a implantação dentro de um aneurisma ou 
nas proximidades de um vaso com uma 
malformação; é tipicamente conectado a 
um fio de aplicação de não implantável. Os 
dispositivos descartáveis associados com a 
implantação (por exemplo, fio de aplicação, 
cateter) podem ser incluídos.

14804 ESPIRAL ANEURISMA
07.02.04.016-9 
07.02.04.058-4

07.02.04.016-9 - COILS EMBOLIZANTE 
07.02.04.058-4 - SISTEMA DE 
COLOCACAO DE COILS

9000012
ESPIRAL PARA 
EMBOLIZAÇÃO 
NEUROVASCULAR

Dispositivo estéril, não bioabsorvível, im-
plantável destinado a induzir uma trombo-
se neurovascular para tratar um aneurisma 
cerebral ou malformação arteriovenosa 
(AVM) neurovascular; pode também ser des-
tinado para o tratamento de malformações 
não neurovasculares. Apresenta-se sob a 
forma de um metal [por exemplo, liga de 
platina] ou fio de polímero metal/sintético 
em espiral para implantação no interior do 
aneurisma / vaso. É tipicamente conectado 
a um fio de aplicação não implantável. Os 
dispositivos descartáveis associados com a 
implantação (por exemplo, fio de aplicação, 
cateter) podem estar incluídos.

14804 ESPIRAL ANEURISMA
07.02.04.016-9 
07.02.04.058-4

07.02.04.016-9 - COILS EMBOLIZANTE 
07.02.04.058-4 - SISTEMA DE 
COLOCACAO DE COILS

9000013 FIO GUIA 
CARDIOVASCULAR

Fios de metal projetados para ajudar a po-
sicionar um cateter vascular diagnóstico/
intervencionista (por exemplo, cateter car-
díaco, stent, eletrodo de estilulação) dentro 
do lúmen de um vaso sanguíneo ou uma câ-
mara do coração.

2227 FIO GUIA 07.02.04.038-0 07.02.04.038-0 FIO GUIA DIRIGIVEL 
PARA ANGIOPLASTIA

9000014 FIO GUIA DE USO 
GERAL, NÃO VASCULAR

Fio metálico projetado para posicionar um 
cateter ou um dispositivo de intervenção se-
melhante (p. ex. um dilatador ou um endos-
cópio) no lúmen do trato gastrointestinal (GI), 
da árvore traqueobrônquica ou do trato uriná-
rio. Geralmente o cateter é introduzido sobre 
o fio depois deste ter sido colocado no local 
de tratamento (p. ex. o local de colocação 
de um stent). O fio pode ter um revestimento 
que reduz o atrito durante a passagem, pos-
suir marcas de orientação fluoroscópica e 
estar equipado com um introdutor para entrar 
no canal de trabalho do cateter ou de outro 
dispositivo de intervenção. O fio está disponí-
vel em vários diâmetros e comprimentos, ge-
ralmente entre 150 e 350 centímetros (cm). 
Trata-se de um dispositivo de uso único.

2227  FIO GUIA 07.02.05.080-6 07.02.05.080-6 FIO GUIA HIDROFILICO 
0,035
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9000015
KIT PARA INTRODUÇÃO 
DE CATETER 
VASCULAR, DIRIGÍVEL

Um conjunto de dispositivos estéreis, invasi-
vos, destinados a proporcionar acesso vas-
cular percutâneo de forma a permitir a intro-
dução de um cateter cardíaco (por exemplo, 
cateter de ablação cardíaca); não utilizável 
para acesso sub-xifóide. Constituido por um 
conjunto introdutor de cateter bainha/dilata-
dor, dirigível. Cuja função é introduzir no inte-
rior da anatomia cardíaca, um fio-guia, e, ge-
ralmente, dispositivos de acesso adicionais 
(por exemplo, agulha de introdução, válvula 
hemostática); o cateter não é incluído. A bai-
nha do conjunto introdutor pode incluir eletro-
dos para ajudar o monitoramento eletrofisio-
lógico (EP). É um dispositivo de uso único.

2456 INTRODUTOR 
PERCUTÂNEO 07.02.05.034-2 07.02.05.034-2 INTRODUTOR 

VALVULADO

9000016
KIT PARA INTRODUÇÃO 
DE CATETER 
VASCULAR, NÃO 
DIRIGÍVEL

Um conjunto de dispositivos estéreis, in-
vasivos, destinados a proporcionar acesso 
vascular percutâneo de forma a permitir a 
introdução de um cateter (não incluído) no 
sistema vascular. Composto por uma bainha 
para introdução de cateter, não dirigível, com 
dilatador interno, e geralmente, um dispositi-
vo de acesso adicional [por exemplo: guia de 
fio, agulha introdutora, seringa, dilatadores 
adicionais], que pode incluir uma válvula he-
mostática para controlar a perda de sangue, 
tipicamente para permitir acesso arterial. 
Trata-se de um dispositivo de uso único.

2456 INTRODUTOR 
PERCUTÂNEO 07.02.05.034-2 07.02.05.034-2 INTRODUTOR 

VALVULADO

9000017
KIT PARA INTRODUÇÃO 
DE CATETERES / 
KIT DE SUPORTE A 
CATETERIZAÇÃO

Conjunto de dispositivo para utilização du-
rante a introdução de um cateter no interior 
do corpo que incluem vários acessórios (por 
exemplo, dilatadores, estiletes, bainhas de 
inserção, campos cirúgicos especiais, fixa-
dores, luvas), mas não inclui o cateter.

2456 INTRODUTOR 
PERCUTÂNEO 07.02.05.034-2 07.02.05.034-2  INTRODUTOR 

VALVULADO

9000018 PRÓTESE VALVULAR 
CARDÍACA BIOLÓGICA

Tecido biológico implantável destinado a 
reparar ou substituir a válvula cardíaca natu-
ral, ou previamente implantada, geralmente 
para tratar doenças valvulares adquiridas ou 
congênitas.

2883 PRÓTESE CARDÍACA
07.02.04.054-1 e 
07.02.04.055-0

07.02.04.054-1 PROTESE VALVULAR 
BIOLOGICA e 07.02.04.055-0 
PROTESE VALVULAR BIOLOGICA S/ 
SUPORTE / ANEL

9000019 PRÓTESE VALVULAR 
CARDÍACA MECÂNICA

Dispositivos mecânicos implantáveis desti-
nados a reparar ou substituir a válvula cardí-
aca natural, geralmente para tratar doenças 
valvulares adquiridas ou congênitas.

2883 PRÓTESE CARDÍACA
07.02.04.057-6  e 

07.02.04.056-8

07.02.04.057-6 PROTESE VALVULAR 
MECANICA DE DUPLO FOLHETO e 
07.02.04.056-8 PROTESE VALVULAR 
MECANICA DE BAIXO PERFIL (DISCO)

9000020
SISTEMA DE 
ESTIMULAÇÃO 
ELÉTRICA CEREBRAL 
PROFUNDA

Conjunto de dispositivos implantáveis, es-
téreis, projetados para aplicar estímulos 
elétricos em áreas específicas profundas 
do cérebro para o tratamento de perturba-
ções do movimento (por exemplo, essencial 
tremor, sintomas da doença de Parkinson, 
epilepsia, distonia), distúrbios psiquiátricos 
(por exemplo, transtorno obsessivo-compul-
sivo, depressão, transtorno de ansiedade), 
e / ou para tratar a infecção crónica, a dor 
severa, intratável. Ele consiste tipicamente 
de elétrodos implantados no cérebro, fios 
condutores e um gerador de impulsos que 
é normalmente implantado próximo ao es-
terno.

18991 SISTEMA 
NEUROESTIMULAÇÃO

07.02.01.015-4 e 
07.02.01.010-3

07.02.01.015-4 GERADOR P/ 
ESTIMULACAO CEREBRAL e 
07.02.01.010-3 CONJUNTO DE 
ELETRODO E EXTENSAO P/ 
ESTIMULACAO CEREBRAL
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9000021 STENT BILIAR
Dispositivo destinado a ser implantado em 
um duto biliar obstruído para manter a deso-
bstrução do lúmen.

6787 ENDOPRÓTESE 
LUMINAL NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000022 STENT BRONQUIAL

Dispositivo destinado a ser implantado em 
uma traqueia e/ou brônquios/bronquíolo 
obstruídos para manter a desobstrução do 
lúmen.

6787 ENDOPRÓTESE 
LUMINAL NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000023 STENT ESOFÁGICO

Dispositivo destinado a ser implantado no 
esôfago para manter a desobstrução do lú-
men ou para reduzir a hemorragia aguda de 
varizes esofágicas.

6787 ENDOPRÓTESE 
LUMINAL 07.02.05.083-0 07.02.05.083-0 STENT ESOFÁGICO

9000024 STENT PANCREÁTICO
Dispositivo destinado a ser implantado em 
um duto pancreático obstruído para manter 
a desobstrução do lúmen.

6787 ENDOPRÓTESE 
LUMINAL NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000025 STENT URINÁRIO
Dispositivo destinado a ser implantado em 
um ureter ou uretra obstruídos para manter 
a desobstrução do lúmen.

6787 ENDOPRÓTESE 
LUMINAL 07.02.06.001-1 07.02.06.001-1CATETER DUPLO J

9000026 STENT VAGINAL

Dispositivo concebido para ser colocado na 
vagina para fornecer suporte para desobs-
trução do lúmen e/ou para prevenir o enco-
lhimento vaginal.

6787 ENDOPRÓTESE 
LUMINAL NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000027
STENT 
FARMACOLÓGICO PARA 
ARTÉRIAS CORONÁRIAS

Dispositivos destinados a serem implanta-
dos numa artéria coronária obstruída, ou en-
xerto vascular coronário, para manter a de-
sobstrução do lúmen e facilitar o adequado 
fluxo sanguíneo do miocárdio, que incluem 
um medicamento libertado lentamente, 
destinado a inibir a reestenose reduzindo a 
proliferação de células musculares lisas do 
vaso.

6798 ENDOPRÓTESE 
VASCULAR 07.02.04.061-4

07.02.04.061-4 STENT 
FARMACOLÓGICO PARA ARTERIA 
CORONARIA

9000028
STENT 
FARMACOLÓGICO PARA 
ARTÉRIAS PERIFÉRICAS

Dispositivos destinados a serem implanta-
dos numa artéria periférica (não coronária) 
obstruída para manter a desobstrução do lú-
men e facilitar o adequado fluxo sanguíneo 
e que possui a liberação lenta de fármacos 
destinado a impedir a reestenose.

6798 ENDOPRÓTESE 
VASCULAR 07.02.04.048-7

07.02.04.048-7 STENT 
FARMACOLÓGICO PARA ARTÉRIA 
PERIFÉRICA

9000029

STENT NÃO 
VASCULAR (NÃO 
ENQUADRADO COMO 
BILIAR, BRONQUIAL, 
ESOFÁGICO, 
PANCREÁTICO, 
URINÁRIO E VAGINAL)

Dispositivos destinados a serem implan-
tados/colocados em um vaso anatômico 
obstruído, que não seja um vaso sanguíneo, 
para manter a desobstrução do lúmen.

  NÃO IDENTIFICADO NO 
CATMAT NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000030 STENT PARA ARTÉRIAS 
CORONÁRIAS

Dispositivos destinados a serem implanta-
dos numa artéria coronária obstruída, ou 
enxerto vascular coronário, para manter a 
desobstrução do lúmen e facilitar o adequa-
do fluxo sanguíneo do miocárdio.

6798 ENDOPRÓTESE 
VASCULAR 07.02.04.053-3 07.02.04.053-3 STENT PARA ARTÉRIA 

CORONARIA

9000031 STENT PARA ARTÉRIAS 
PERIFÉRICAS

Dispositivos destinados a serem implanta-
dos numa artéria periférica obstruída para 
manter a desobstrução do lúmen e facilitar 
o adequado fluxo sanguíneo.

6798 ENDOPRÓTESE 
VASCULAR 07.02.04.051-7 07.02.04.051-7 STENT PARA ARTÉRIA 

PERIFÉRICA
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9000032 ÂNCORA

Dispositivos projetados para ajudar a pren-
der e/ou estabilizar parte da anatomia [por 
exemplo, vários tecidos moles (ligamen-
tos)], materiais de ligação cirúrgicos (por 
exemplo, malha, suturas), ou outros dispo-
sitivos (por exemplo, dentaduras ou instru-
mentos) no corpo.

10973 ÂNCORA DE SUTURA 
ORTOPÉDICA 07.02.03.002-3 07.02.03.002-3 ANCORA

9000033 APLICADOR DE CLIPS 
PARA TECIDO

Instrumentos cirúrgicos destinados à fixa-
ção manual de clips nos tecidos do corpo. 18257 CLIPADOR NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000034
APLICADOR DE 
CLIPS PARA TECIDO 
E DISPOSITIVOS 
ASSOCIADOS

Instrumentos cirúrgicos destinados à fixa-
ção manual de clips nos tecidos do corpo; e 
dispositivos associados.

18257 CLIPADOR NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000035

CABO/ELETRODO 
PARA SISTEMA 
DE ESTIMULAÇÃO 
ELÉTRICA CEREBRAL 
PROFUNDA

Fio estéril com eletrodo distal, isolado ao 
longo do seu comprimento com material 
não condutivo, com a finalidade de ser im-
plantado em áreas específicas das regiões 
cerebrais profundas (ex. gânglio basal) para 
conduzir pulsos elétricos para o tratamento 
de distúrbios do movimento (ex. tremor es-
sencial, sintomas da doença de Parkinson, 
epilepsia, distonia), distúrbios psiquiátricos 
(ex. distúrbio obsessivo compulsivo, de-
pressão, distúrbio de ansiedade) e/ou para 
tratar dores crônicas, severas e intratáveis. 
Destina-se a conduzir os pulsos elétricos a 
partir de um sistema gerador de pulso para 
estimulação elétrica cerebral profunda.

  ELETRODO 
IMPLANTÁVEL 07.02.01.010-3

07.02.01.010-3 CONJUNTO DE 
ELETRODO E EXTENSAO P/ 
ESTIMULACAO CEREBRAL

9000036
CABO/ELETRODO 
ELETROCIRÚRGICO 
(Potência maior que 
50W)

Terminais destinados a conduzir uma corren-
te elétrica, do e para o gerador eletrocirúrgi-
co, por meio do paciente, provocando calor 
nos tecidos para corte, coagulação e ablação 
durante uma cirurgia aberta ou endoscópica. 
Potência de uso maior do que 50W.

  ELETRODO BISTURI 
ELÉTRICO NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000037 CABO/ELETRODO PARA 
COURO CABELUDO

Condutores elétricos destinados a serem 
ligados à superfície do couro cabeludo de 
um paciente para transmitir sinais eletrofi-
siológicos a um dispositivo de gravação / 
monitorização.

  ELETRODO NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000039 CABO/ELETRODO PARA 
DESFIBRILADOR

Dispositivos projetados para transferir ener-
gia elétrica a partir de um gerador de impul-
sos para desfibrilar o coração (restaurar o 
ritmo normal) ou diminuir uma frequência 
de batimentos cardíacos elevados, ou para 
controlar batimentos cardíacos durante ci-
rurgias cardiopulmonares.

9374 PÁ PARA 
DESFIBRILADOR, 07.02.04.023-1 07.02.04.023-1 ELETRODO DE 

CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR

9000048
FILTRO 
INTRAVASCULAR 
E DISPOSITIVOS 
ASSOCIADOS

Dispositivos destinados a serem implan-
tados ou colocados temporariamente num 
vaso sanguíneo para capturar êmbolos; e 
dispositivos associados.

7449 FILTRO 
CARDIOVASCULAR 07.02.04.039-8 07.02.04.039-8 GUIA E FILTRO P/ VEIA 

CAVA

9000040 CABO/ELETRODO PARA 
ELETROCARDIÓGRAFO

Dispositivos projetados para transmitir si-
nais eletrofisiológicos cardíacos, normal-
mente a partir da superfície torácica do 
paciente, a dispositivos que gravam e / ou 
processam os sinais (por exemplo, eletro-
cardiógrafos vetor cardiógrafos, monitores 
cardíacos).

7449 ELETRODO NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP
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9000088
PARAFUSO ÓSSEO DA 
COLUNA VERTEBRAL 
NÃO BIOABSORVÍVEL

Pequena haste rosqueada estéril com uma 
cabeça com ranhura, utilizada na fixação 
interna da coluna vertebral através do seu 
parafusamento à mesma para fixar placas 
ou outros dispositivos de estabilização 
ao osso; é feita de um material que não é 
quimicamente degradado ou reabsorvido 
através dos processos biológicos do orga-
nismo [inclui metais de implante, tais como 
aço cirúrgico, liga de titânio ou fibra de car-
bono]. O dispositivo é geralmente utilizado 
para proporcionar a imobilização e a esta-
bilização de segmentos da coluna vertebral 
no tratamento de diversas instabilidades ou 
deformações da mesma.

11549 / 
12497

SISTEMA FIXAÇÃO 
COLUNA VERTEBRAL 

VIA POSTERIOR / 
SISTEMA FIXAÇÃO 

COLUNA VERTEBRAL) 

07.02.03.077-5
07.02.03.077-5 - PARAFUSO 
ASSOCIAVEL A PLACA TORACO-
LOMBO-SACRA TIPO PEDICULAR 
POLI-AXIAL

9000042

CABO/ELETRODO 
PARA SISTEMA 
DE ESTIMULAÇÃO 
ELÉTRICA PARA 
CONTROLE DE 
INCONTINÊNCIA

Dispositivos destinados a criar uma ligação 
elétrica entre um gerador de impulsos e te-
cidos do corpo, para transmitir estímulos 
elétricos para os tecidos, principalmente 
para o controle da incontinência urinária e/
ou fecal.

  ELETRODO NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000043 CLIP PARA ANEURISMA

Dispositivo estéril, feito de metal, que é 
permanentemente implantado em torno de 
um aneurisma (dilatação em forma de ba-
lão num vaso sanguíneo) para isola-lo do 
restante vaso sanguíneo, oclui-lo e evitar 
que sangre e/ou rompa. Apresenta-se geral-
mente sob a forma de uma mola helicoidal 
em formato de alfa, com lâminas que abrem 
como maxilares, e um aplicador específico 
para a sua colocação no aneurisma. Está 
disponível em diversos tamanhos; as lâmi-
nas podem ser retas ou curvas. Destina-se 
geralmente ao tratamento de aneurismas 
intracranianos; pode também ser utilizado 
para prevenir hemorragias em pequenos 
vasos.

6633 CLIPE ANEURISMA 
CEREBRAL 07.02.01.023-5 07.02.01.023-5 CLIP DE TITÂNIO 

PARA NEUROCIRURGIA

9000044 CLIP PARA TECIDO

Dispositivos aplicados aos vasos, pele ou 
outros tecidos do corpo geralmente para 
ligações (por exemplo, para conseguir a he-
mostasia) ou reparações.

5080 CLIPE USO CIRÚRGICO NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000045 DISPENSADOR DE 
CIMENTO ORTOPÉDICO

Dispositivo em forma de seringa destinado 
a ser utilizado na colocação de cimento or-
topédico em locais submetidos a cirurgia. 
Os dispensadores de cimento podem ser 
manuseados manualmente ou adaptados a 
uma unidade motorizada que aciona o pis-
tão no interior da seringa. Trata-se de um 
dispositivo de uso único. 

  NÃO IDENTIFICADO NO 
CATMAT NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000046
ENXERTO PARA OSSOS 
E DISPOSITIVOS 
ASSOCIADOS

Tecidos / materiais implantados para forne-
cer osteogênese e/ou para a substituição 
estrutural óssea durante a cirurgia plástica 
(reconstrutiva ou estética); Também estão 
incluídos os materiais de preenchimento 
ósseo e de regeneração óssea, e outros dis-
positivos associados.

10093 ENXERTO ÓSSEO NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP
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9000047 EXTRATOR DE CIMENTO 
ORTOPÉDICO

Instrumentos destinados a extrair cimento 
ortopédico (ósseo) de um local cimentado 
anteriormente, normalmente durante o pro-
cedimento para substituir uma prótese pre-
viamente cimentada. Também conhecido 
como "martelo extrator".

  NÃO IDENTIFICADO NO 
CATMAT NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000093 PRÓTESE DE TENDÃO 
PARA MÃO

Dispositivo implantável destinado à recons-
trução cirúrgica do tendão flexor da mão. O 
dispositivo é implantado por um período de 
dois a seis meses para facilitar o crescimen-
to de uma nova bainha tendinosa. Pode ser 
feito, p. ex., de um elastômero de silicone 
ou de um elastômero de silicone para uso 
médico reforçado com poliéster.

15866 ESPAÇADOR DE 
TENDÃO 07.02.05.016-4 07.02.05.016-4 - ESPACADOR DE 

TENDAO

9000049 GRAMPEADOR 
CIRÚRGICO

Instrumentos cirúrgicos portáteis projeta-
dos para aplicar grampos em tecidos.

08056 
08058 
17599 
08057

GRAMPEADOR 
CIRÚRGICO 

GRAMPEADOR 
CIRCULAR 

INTRALUMINAL 
GRAMPEADOR LINEAR 

ENDOSCÓPICO   
GRAMPEADOR PELE  

07.02.05.026-1 E 
07.02.05.027-0 E 
07.02.05.028-8

07.02.05.026-1 GRAMPEADOR 
CIRCULAR INTRALUMINAL, 
07.02.05.027-0 GRAMPEADOR LINEAR 
E 07.02.05.028-8 GRAMPEADOR 
LINEAR CORTANTE

9000050 INJETOR PARA OSSO 
VERTEBRAL

Substâncias destinadas a serem utilizadas 
para substituir o osso cortical / esponjoso 
no corpo vertebral para estabilizar fraturas 
de compressão vertebral.

  NÃO IDENTIFICADO NO 
CATMAT NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000051

MARCA-PASSO 
CARDÍACO 
IMPLANTÁVEL DE 
CÂMARA DUPLA, 
COM RESPOSTA EM 
FREQUÊNCIA

Dispositivo estéril alimentado à bateria, 
com gerador de pulsos hermeticamente se-
lado, implantado sobre a pele do tórax em 
uma cavidade cirurgicamente criada, sendo 
conectado no interior ou sobre duas câma-
ras do coração (atrio  e ventrículo direitos). 
É destinado a estimular as câmaras de um 
coração arritmico, através de estímulos 
elétricos, para estabelecer sua sequência 
natural de batimentos, e ajustar a frequên-
cia de contração às necessidades de fluxo 
sanguineo do corpo humano devido à ati-
vidade física. Possui um ou mais sensores 
para detectar alterações no corpo (p.ex., 
movimentação, frequência respiratória) a 
fim de identificar a necessidade de maior 
oxigenação e, consequentemente, aumentar 
a frequência cardíaca; não se destina à des-
fibrilação cardíaca

3865 MARCA-PASSO 
CARDÍACO 07.02.04.041-0

07.02.04.041-0 MARCAPASSO 
CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE 
CAMARA DUPLA



39

9000000 NOVA 
NOMENCLATURA CONCEITO INC PDM SIGTAP DESCRIÇÃO SIGTAP

9000052

MARCA-PASSO 
CARDÍACO 
IMPLANTÁVEL DE 
CÂMARA DUPLA, POR 
DEMANDA

Dispositivo estéril alimentado à bateria, 
com gerador de pulsos hermeticamente se-
lado, implantado sobre a pele do tórax em 
uma cavidade cirurgicamente criada, sendo 
conectado no interior ou sobre duas câma-
ras do coração (atrio e ventrículo direitos). 
É destinado a estimular as duas câmaras 
para estabelecer ao batimento cardíaco  seu 
ritmo normal para imitar a atividade normal 
do coração, através da geração e condução 
de estímulos elétricos ao coração quando 
detectado que a atividade das câmaras está 
irregular [p.ex., quando o batimento cardía-
co está muito baixo (bradicardia) ou se apre-
senta arritmico (arritimias)]; não se destina 
à desfibrilação cardíaca.

3865 MARCA-PASSO 
CARDÍACO 07.02.04.041-0

07.02.04.041-0 MARCAPASSO 
CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE 
CAMARA DUPLA

9000053

MARCA-PASSO 
CARDÍACO 
IMPLANTÁVEL DE 
CÂMARA ÚNICA DE 
FREQUÊNCIA FIXA E 
DEMANDA

Dispositivo, alimentado a bateria, que con-
siste num gerador de impulsos hermetica-
mente selado que é implantado, juntamente 
com um fio condutor de marca-passo, sob 
a pele do tórax numa bolsa criada cirurgi-
camente, no interior ou sobre uma câmara 
cardíaca (átrio ou ventrículo direitos). É utili-
zado para produzir e conduzir impulsos elé-
tricos para o coração, geralmente quando 
os seus batimentos são demasiado lentos 
(bradicardia) ou quando apresenta ritmos 
anormais (arritmias). Pode fornecer estímu-
los elétricos constantes para normalizar os 
batimentos cardíacos (frequência fixa) e/ou 
fornecer um estímulo apenas quando é de-
tectada uma anomalia na atividade eléctrica 
cardíaca (de demanda).

3865 MARCA-PASSO 
CARDÍACO 07.02.04.042-8 

07.02.04.042-8 MARCAPASSO 
CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE 
CAMARA ÚNICA

9000054

MARCA-PASSO 
CARDÍACO 
IMPLANTÁVEL DE 
CÂMARA ÚNICA, 
COM RESPOSTA DE 
FREQUÊNCIA

Dispositivo, alimentado a bateria, que con-
siste num gerador de impulsos hermetica-
mente selado que é implantado, juntamente 
com um fio condutor de marca-passo, sob 
a pele do tórax numa bolsa criada cirurgi-
camente, no interior ou sobre uma câmara 
cardíaca (átrio ou ventrículo direitos). É 
utilizado para produzir e conduzir impulsos 
elétricos para um coração anormal, ajustan-
do a sua frequência de contrações de modo 
a satisfazer as necessidades acrescidas de 
fluxo sanguíneo causadas pela atividade. 
Contém um ou mais sensores especiais 
para detectar alterações no organismo (p. 
ex. movimento, frequência respiratória), in-
dicando a maior necessidade de oxigênio e 
aumentando, consequentemente, a frequên-
cia de estimulação.

3865 MARCA-PASSO 
CARDÍACO 07.02.04.042-8 

07.02.04.042-8 MARCAPASSO 
CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE 
CAMARA ÚNICA
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9000055

MARCA-PASSO 
IMPLANTÁVEL 
PARA TERAPIA DE 
RESSINCRONIZAÇÃO 
CARDÍACA

Gerador de pulsos hermeticamente selado, 
estéril, alimentado a bateria, destinado a ser 
implantado sob a pele do tórax em uma cavi-
dade criada cirurgicamente, e utilizado com 
cabos e eletrodos de marcapasso conecta-
dos ao ventrículo direito, na veia coronária 
sobre o ventrículo esquerdo, e usualmente 
ao átrio direito (tripla câmara) para estimu-
lar o coração a bater a uma taxa mais rápida 
quando detectada uma bradicardia e prover 
uma terapia de ressincronização cardíaca 
(TRC) através de estimulação elétrica biven-
tricular a fim de ressincronizar a contração 
dos ventrículos direito e esquerdo, para tra-
tar sintomas de insuficiência cardíaca (p.ex. 
fadiga fácil) e problemas de arritmias car-
díacas graves; não se destina a terapia de 
desfibrilação cardíaca.

3865 MARCA-PASSO 
CARDÍACO 07.02.04.043-6 07.02.04.043-6 MARCAPASSO MULTI-

SITIO

9000056 MARCA-PASSO 
INTRACARDÍACO

Gerador de pulsos herméticamente selado, 
estéril, implantável, alimentado à bateria, 
impregnado com esteróide (p.ex. dexame-
tasona), destinado a ser implantado com 
um catéter, por via tranvenosa, no ventrículo 
direito (marca-passo de câmera única) de 
um coração arrítmico, para gerar e condu-
zir estímulos elétricos com a finalidade de 
incrementar o débito cardíaco. Possui sen-
sores para detectar alterações no corpo 
(p.ex., movimentação, frequência respirató-
ria) e ajustar, adequadamente, a frequência 
cardíaca (resposta em frequência). Possui 
sistema de telemetria sem fio com disposi-
tivo externo que permite a programação do 
marca-passo e pode permitir a monitoração

3865 MARCA-PASSO 
CARDÍACO NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000057 MISTURADOR PARA 
CIMENTO ORTOPÉDICO

Dispositivos destinados a misturar compos-
tos de modo a produzir a polimerização do 
cimento ósseo.

18333 MATERIAL ESPECIAL 
ORTOPEDIA NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000058
REVÓLVER 
DISPENSADOR DE 
CIMENTO ORTOPÉDICO

Dispositivo manual concebido para con-
ter uma seringa de cimento ortopédico e 
facilitar a distribuição do cimento contido 
na seringa ao local de aplicação. O dispo-
sitivo tem o formato de uma pistola com 
uma abertura no cano para incluir a seringa; 
quando se ativa o gatilho situado no cabo 
na extremidade proximal do dispositivo, um 
pistão central empurra a seringa e força a 
saída de cimento pela extremidade distal. 
Trata-se de um dispositivo reutilizável.

12025 MATERIAL ESPECIAL 
ORTOPEDIA NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000059

SISTEMA DE 
DERIVAÇÃO (BY-PASS) 
CARDIOPULMONAR 
E DISPOSITIVOS 
ASSOCIADOS

Conjuntos de dispositivos projetados para 
fornecer suporte circulatório mecânico para 
um paciente durante a cirurgia de coração 
aberto, derivando o coração para facilitar a 
cirurgia no órgão e oxigenando o sangue ve-
noso do corpo e depois bombeá-lo de volta 
ao circuito arterial; e dispositivos associa-
dos.

15946
CONJUNTO 

CIRCULAÇÃO 
EXTRACORPÓREA

07.02.04.019-3 
07.02.04.019-3 
07.02.04.021-5

07.02.04.019-3 - CONJUNTO P/ 
CIRCULACAO EXTRACORPOREA 
(ADULTO) 
07.02.04.019-3 - CONJUNTO P/ 
CIRCULACAO EXTRACORPOREA 
(ADULTO) 
07.02.04.021-5 - CONJUNTO P/ 
CIRCULACAO EXTRACORPOREA 
(PEDIATRICO)



41

9000000 NOVA 
NOMENCLATURA CONCEITO INC PDM SIGTAP DESCRIÇÃO SIGTAP

9000060 SISTEMA DE IMPLANTE 
AUDITIVO

Conjunto de dispositivos implantado na 
cabeça, e/ou perto da orelha, destinado a 
compensar a deficiência auditiva através de 
vários métodos eletroacústicos/eletrome-
cânicos.

6985 PRÓTESE AUDITIVA

07.01.03.033-0
07.02.09.005-0 
07.02.09.006-9 
07.02.09.008-5 

07.01.03.033-0 - ÁUDIO 
PROCESSADOR DA PRÓTESE 
AUDITIVA ANCORADA NO OSSO
07.02.09.005-0 - IMPLANTE DE 
TITÂNIO DA PRÓTESE AUDITIVA 
ANCORADA NO OSSO

07.02.09.006-9 - PILAR DA PRÓTESE 
AUDITIVA ANCORADA NO OSSO
07.02.09.008-5 - PRÓTESE AUDITIVA 
ANCORADA NO OSSO

9000061
SISTEMAS DE FIXAÇÃO 
ORTOPÉDICOS 
EXTERNOS

Conjunto de dispositivos que incluem uma 
estrutura externa, concebidas para estabili-
zar ossos, normalmente não vertebrais, do 
corpo para o tratamento de fraturas, defei-
tos ósseos ou para alongar o osso.

18108
SISTEMA FIXAÇÃO 

EXTERNA PARA 
OSTEOSSÍNTESE

07.02.03.035-0  
07.02.03.036-8  
07.02.03.037-6  
07.02.03.038-4  
07.02.03.039-2 
07.02.03.040-6  
07.02.03.041-4  
07.02.03.042-2 

07.02.03.035-0 - FIXADOR EXTERNO 
C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO 
MONOFOCAL 
07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO 
C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR 
E/OU ROTACIONAL 
07.02.03.037-6 - FIXADOR EXTERNO 
C/ SISTEMA DE PEQUENOS 
FRAGMENTOS C/ SISTEMA DE 
CORRECAO ANGULAR 
07.02.03.038-4 - FIXADOR EXTERNO 
CIRCULAR / SEMI-CIRCULAR 
07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO 
HIBRIDO 
07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO 
LINEAR 
07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO 
P/ PUNHO 
07.02.03.042-2 - FIXADOR EXTERNO 
TIPO PLATAFORMA - SISTEMA DE 
ALONGAMENTO / TRANSPLANTE 
OSSEO

9000062
SISTEMAS INTERNOS 
DE FIXAÇÃO DE 
COLUNA VERTEBRAL

Conjunto de dispositivos destinado a ser im-
plantado para a estabilização de vértebras 
adjacentes da coluna vertebral no tratamen-
to de fraturas, instabilidade segmentar, ou 
malformações da coluna vertebral.

11549 / 
12497

SISTEMA FIXAÇÃO 
COLUNA VERTEBRAL NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000063 STENT VASCULAR 
INTRACRANIANO

Dispositivos destinados a serem implanta-
dos numa artéria intracranial para aumentar 
a desobstrução do lúmen e facilitar a inter-
venção em um aneurisma.

6798 ENDOPRÓTESE 
VASCULAR NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000064 CIMENTO ORTOPÉDICO, 
COM MEDICAMENTO

Substância utilizada em procedimentos ar-
toplásticos para a fixação de implantes pro-
téticos poliméricos ou metálicos num osso 
vivo e/ou para preencher espaços vazios no 
caso de patologias ósseas, e para o trata-
mento de próteses articulares infectadas ou 
osteomielite; ele também pode ser usado 
profilaticamente na revisão de artroplastia 
total do joelho primária ou não infectado. É 
geralmente feito de metacrilato de metilo, 
polimetacrilato de metilo (PMMA), ésteres 
de ácido metacrílico ou copolímeros conten-
do polimetacrilato de metilo e poliestireno, e 
contém agentes antibióticos. Depois de ser 
usado, este dispositivo não pode ser reuti-
lizado.

5005 CIMENTO ORTOPÉDICO 07.02.03.008-2 07.02.03.008-2 - CIMENTO C/ 
ANTIBIOTICO
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9000065 CIMENTO ORTOPÉDICO, 
SEM MEDICAMENTO

Substância utilizada em procedimentos 
artoplásticos para a fixação de implantes 
protéticos poliméricos ou metálicos num 
osso vivo. Pode também ser utilizado como 
enchimento em caso de patologias ósseas. 
É geralmente feito de metacrilato de metilo, 
polimetacrilato de metilo (PMMA), ésteres 
de ácido metacrílico ou copolímeros conten-
do polimetacrilato de metilo e poliestireno. 
Não contém agentes antibióticos. Depois 
de ser usado, este dispositivo não pode ser 
reutilizado.

5005 CIMENTO ORTOPÉDICO 07.02.03.138-0 07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ 
ANTIBIOTICO

9000066 COMPONENTES 
ACETABULARES

Principal componente implantável de uma 
prótese total do quadril (componente aceta-
bular) projetado para substituir ou reparar o 
acetábulo.

17998 PRÓTESE DE QUADRIL
07.02.03.009-0  
07.02.03.010-4

07.02.03.009-0 - COMPONENTE 
ACETABULAR DE POLIETILENO 
CIMENTADO PRIMARIO / REVISAO 
07.02.03.010-4 - COMPONENTE 
ACETABULAR METALICO DE FIXACAO 
BIOLOGICA PRIMARIA / REVISAO

9000067 COMPONENTES DE 
CABEÇA FEMORAIS

Substituto artificial implantável para a cabe-
ça de fêmur doente ou lesionada. 17998 PRÓTESE DE QUADRIL

07.02.03.011-2 
07.02.03.012-0 
07.02.03.013-9 

07.02.03.011-2 - COMPONENTE 
CEFALICO

07.02.03.012-0 - COMPONENTE 
CEFALICO / POLIETILENO / METAL 
P/ HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR / 
METALICO P/ HEMIARTROPLASIA 
MONOPOLAR

07.02.03.013-9 - COMPONENTE 
CEFALICO P/ ARTROPLASTIA TOTAL 
DO QUADRIL

9000068 COMPONENTES DE 
CABEÇA UMERAIS

Dispositivo implantável concebido como 
substituto artificial para a cabeça do úmero 
doente ou lesionado.

7704 PRÓTESE DE OMBRO 
IMPLANTÁVEL

07.02.03.029-5  
07.02.03.030-9 

07.02.03.029-5 - COMPONENTE 
UMERAL CIMENTADO / FIXACAO 
BIOLOGICA 
07.02.03.030-9 - COMPONENTE 
UMERAL CIMENTADO / FIXACAO 
BIOLOGICA DE REVISAO

9000069 COMPONENTES 
FEMORAIS - HASTES

Dispositivos implantáveis projetados para 
substituir o colo do fémur como parte de 
uma artroplastia total do quadril ou durante 
a revisão de uma prótese de quadril.

17998 PRÓTESE DE QUADRIL
07.02.03.048-1 
07.02.03.049-0 

07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL 
CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO 
(INCLUI PARAFUSOS) 
07.02.03.049-0 - HASTE FEMORAL 
LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO 
(INCLUI PARAFUSOS)

9000070

COMPONENTES 
FEMORAIS NÃO 
MODULARES PARA 
ARTICULAÇÃO DO 
QUADRIL

Principal componente implantável de uma 
prótese total de quadril (componente femo-
ral) projetado para substituir ou reparar as 
cabeça e colo femorais como parte de uma 
artroplastia total do quadril, ou durante a re-
visão de uma prótese de quadril.

17998 PRÓTESE DE QUADRIL 07.02.03.017-1 
07.02.03.017-1 - COMPONENTE 
FEMORAL CIMENTADO MONOBLOCO 
TIPO CHARNLEY

9000071
COMPONENTES 
FEMORAIS PARA 
ARTICULAÇÃO DE 
JOELHO

Dispositivos implantáveis concebidos para 
substituir os côndilos femorais (componen-
tes femorais) durante a restauração do côn-
dilo da articulação do joelho ou para subs-
tituir uma prótese de articulação do joelho 
defeituosa (revisão).

6519 PRÓTESE DE JOELHO 07.02.03.015-5 
07.02.03.015-5 - COMPONENTE DE 
AUMENTO FEMURAL P/ REVISÃO DE 
PRÓTESE TOTAL DE JOELHO

9000072

COMPONENTES 
FEMORAIS 
UNICONDILARES PARA 
ARTICULAÇÃO DE 
JOELHO

Dispositivos implantáveis concebidos para 
substituir a superfície de apoio de um côndi-
lo femoral (componentes femorais) durante 
a restauração unicodiliana primária ou de 
revisão da articulação do joelho.

6519 PRÓTESE DE JOELHO NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP
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9000073
COMPONENTES TIBIAIS 
PARA ARTICULAÇÃO DE 
JOELHO

Dispositivos implantáveis concebidos para 
substituir os côndilos tibiais (componentes 
tibiais) durante a restauração bicondiliana 
da articulação do joelho ou para substituir 
uma prótese de articulação do joelho defei-
tuosa (revisão).

6519 PRÓTESE DE JOELHO

07.02.03.014-7 
07.02.03.025-2 
07.02.03.026-0 
07.02.03.027-9 
07.02.03.028-7 

07.02.03.014-7 - COMPONENTE DE 
AUMENTO TIBIAL P/ REVISÃO DE 
PRÓTESE TOTAL DE JOELHO

07.02.03.025-2 - COMPONENTE 
TIBIAL DE REVISAO DE POLIETILENO

07.02.03.026-0 - COMPONENTE 
TIBIAL DE REVISAO METALICO 
CIMENTADO / FIXACAO BIOLOGICA 
EM CUNHA

07.02.03.027-9 - COMPONENTE 
TIBIAL PRIMARIO DE POLIETILENO

07.02.03.028-7 - COMPONENTE 
TIBIAL PRIMARIO METALICO 
CIMENTADO / FIXACAO BIOLOGICA

9000074
COMPONENTES TIBIAIS 
UNICONDILARES PARA 
ARTICULAÇÃO DE 
JOELHO

Dispositivos implantáveis concebidos para 
substituir a superfície de apoio de um côndi-
lo tibial (componentes tibiais) durante a res-
tauração unicodiliana primária ou de revisão 
da articulação do joelho.

6519 PRÓTESE DE JOELHO

07.02.03.014-7  
07.02.03.025-2  
07.02.03.026-0  
07.02.03.027-9  
07.02.03.028-7 

07.02.03.014-7 - COMPONENTE DE 
AUMENTO TIBIAL P/ REVISÃO DE 
PRÓTESE TOTAL DE JOELHO 
07.02.03.025-2 - COMPONENTE 
TIBIAL DE REVISAO DE POLIETILENO 
07.02.03.026-0 - COMPONENTE 
TIBIAL DE REVISAO METALICO 
CIMENTADO / FIXACAO BIOLOGICA 
EM CUNHA 
07.02.03.027-9 - COMPONENTE 
TIBIAL PRIMARIO DE POLIETILENO 
07.02.03.028-7 - COMPONENTE 
TIBIAL PRIMARIO METALICO 
CIMENTADO / FIXACAO BIOLOGICA

9000075 GRAMPOS

Extensão de fio Implantável, normalmente 
metálicos, projetado para a aproximação 
mecânica ou união das bordas de uma feri-
da ou incisão de um tecido objetivando faci-
litar a cicatrização.

5080
CARGA PARA 

GRAMPEADOR 
CIRÚRGICO

NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000076 HASTES ÓSSEAS

Haste, tipicamente metálica, projetada para 
ser inserida dentro do canal intramedular de 
ossos longos fraturados para estabilizar as 
extremidades do osso fraturado em posição 
que facilite a cicatrização normal.

08179 /
07689 /
07497

HASTE 
INTRAMEDULAR 

FEMORAL /
HASTE 

INTRAMEDULAR 
TIBIAL  /
HASTE 

INTRAMEDULAR 
UMERAL 

07.02.03.051-1 
07.02.03.052-0 
07.02.03.053-8 
07.02.03.054-6 
07.02.03.055-4 
07.02.03.056-2 
07.02.03.057-0 

07.02.03.051-1 - HASTE 
INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE 
FEMUR (INCLUI PARAFUSOS)

07.02.03.052-0 - HASTE 
INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE 
TIBIA (INCLUI PARAFUSOS)

07.02.03.053-8 - HASTE 
INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE 
UMERO (INCLUI PARAFUSOS)

07.02.03.054-6 - HASTE 
INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO 
INFANTIL

07.02.03.055-4 - HASTE 
INTRAMEDULAR NAO BLOQUEADA

07.02.03.056-2 - HASTE 
INTRAMEDULAR RETROGRADA 
(INCLUI PARAFUSOS)

07.02.03.057-0 - HASTE 
INTRAMEDULAR TIBIO-TARSICA
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9000077 NÚCLEOS 
ACETABULARES

Dispositivo utilizado como revestimento 
interno de uma prótese acetabular de duas 
peças. É a parte responsável pela superfície 
de articulação da prótese acetabular, fica 
localizada na porção interna do invólucro 
da prótese acetabular, para fazer a interface 
com a prótese da cabeça de fêmur em uma 
substituição total do quadril.

17998 PRÓTESE DE QUADRIL NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000078 CAGES CERVICAIS

Invólucros implantáveis de filamentos/bar-
ras rígidos destinados a ajudar a fusão dos 
segmentos da coluna vertebral para tratar 
anormalidades anatômicas das vértebras.

5373 CAGE - DISPOSITIVO 
PARA FUSÃO INTERNO 07.02.05.015-6

07.02.05.015-6 - DISPOSITIVO 
INTERSOMÁTICO DE MANUTENÇÃO 
DE ESPAÇO INTERVERTEBRAL 
CARREADOR DE ENXERTO (TIPO 
CESTA FIXA, CUNHA E OUTROS) DE 
TITÂNIO

9000079
CATÉTERES 
NEUROLÓGICOS 
E DISPOSITIVOS 
ASSOCIADOS

Dispositivos projetados em formato de tu-
bos flexíveis destinados a acessar parte do 
sistema neurológico, muitas vezes sob en-
doscópica ou fluoroscópica visão, para fins 
de diagnóstico ou terapêuticos, e dispositi-
vos com os quais interagem.

13682 MICROCATETER
07.02.01.017-0  
07.02.01.018-9 

07.02.01.017-0 - MICRO CATETER 
FLUXO DEPENDENTE 
07.02.01.018-9 - MICRO CATETER P/ 
BALAO

9000080 COMPONENTES 
PATELARES

Dispositivos concebidos como patelas ar-
tificiais do joelho (componentes patelares) 
implantados durante a substituição da arti-
culação bicondiliana do joelho, primária ou 
de revisão.

6519 PRÓTESE DE JOELHO 07.02.03.024-4 
07.02.03.024-4 - COMPONENTE 
PATELAR CIMENTADO / FIXACAO 
BIOLOGICA

9000081
ELETRODO 
IMPLANTÁVEL DE 
PROFUNDIDADE

Condutor elétrico implantado, temporaria-
mente (menos que 30 dias), sob a superfície 
do cérebro do paciente com a finalidade de 
estimulação ou registo de sua atividade elé-
trica (com localização mais precisa do que 
um eléctrodo de escalpe). É tipicamente um 
fino dispositivo de plástico flexível ligado a 
fios que conduzem correntes de estruturas 
cerebrais profundas e superficiais. Os fios 
são conectados a dispositivos de registro, 
monitoramento, ou a dispositivos de esti-
mulação-resposta [ex., eletroencefalograma 
(EEG), sistema de estimulação e registrado 
de potencial evocado]. O implante é parti-
cularmente útil para determinar o local de 
origem da epilepsia nos lobos temporal ou 
frontal. Este é um dispositivo de uso único.

  ELETRODO 07.02.01.010-3
07.02.01.010-3 - CONJUNTO 
DE ELETRODO E EXTENSAO P/ 
ESTIMULACAO CEREBRAL

9000082 MALHAS CIRÚRGICAS 
MULTIPROPÓSITO

Malhas ou dispositivos porosos implantá-
veis feitos de materiais biocompatíveis (por 
exemplo, metais, polímeros) destinadas a 
reparar, dar apoio e/ou proteger geralmen-
te tecidos moles para várias finalidades em 
aplicações intra e extra-abdominais.

2205 TELA CIRÚRGICA

07.02.05.054-7  
07.02.05.055-5  
07.02.05.056-3  
07.02.05.057-1 

07.02.05.054-7 - TELA INORGANICA 
DE POLIPROPILENO C/ SISTEMA 
DUPLO 
07.02.05.055-5 - TELA INORGANICA 
DE POLIPROPILENO GRANDE (ACIMA 
DE 401 CM2) 
07.02.05.056-3 - TELA INORGANICA 
DE POLIPROPILENO MEDIA (101 A 
400 CM2) 
07.02.05.057-1 - TELA INORGANICA 
DE POLIPROPILENO PEQUENA (ATE 
100 CM2)
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9000083 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 
ORTODÔNTICO

Pequena haste metálica com uma rosca 
helicoidal e uma cabeça ranhurada/mol-
dada, que é inserida no maxilar para servir 
de dispositivo de fixação temporária a um 
dispositivo ortodôntico (p. ex., uma mola ou 
placa). Está disponível em diversos tama-
nhos e comprimentos e pode ter uma rosca 
auto-perfurante/auto-roscante para a sua 
fácil inserção e remoção depois de alcan-
çado o alinhamento desejado dos dentes. É 
utilizada numa variedade de tratamentos or-
todônticos, em especial nos casos em que a 
anatomia normal foi comprometida (p. ex., 
devido a doença periodontal ou agenesia, 
deslocamento dos dentes na mesma dire-
ção ou anatomia assimétrica). Trata-se de 
um dispositivo de uso único.

  NÃO IDENTIFICADO NO 
CATMAT 07.02.03.078-3

07.02.03.078-3 - PARAFUSO 
CANULADO DE TITANIO AUTO-
ROSCANTE PARA FIXACAO DE 
ODONTOIDE

9000084
PARAFUSO ÓSSEO 
CRANIOFACIAL 
BIOABSORVÍVEL

Pequena haste rosqueada estéril, com uma 
cabeça com ranhura, para a fixação de fratu-
ras de ossos craniofaciais (incluindo o ma-
xilar superior e/ou a mandíbula) através do 
seu parafusamento ao osso, para nele fixar 
placas ou para proporcionar a estabilização 
interfragmentária direta do osso; é feita de 
um material quimicamente degradável e, ge-
ralmente, absorvido através dos processos 
naturais do organismo (p. ex., polímeros 
degradáveis). O dispositivo pode ser auto-
-perfurante/auto-roscante. As suas aplica-
ções incluem reparação de fraturas orbitais 
e fraturas em torno dos seios cranianos, ci-
rurgia reconstrutiva pediátrica e fixação de 
retalhos de craniotomia.

10436
PARAFUSO CIRÚRGICO 

- MINI E MICRO 
FRAGMENTOS 

07.02.03.065-1
07.02.03.066-0 
07.02.03.067-8 
07.02.03.068-6 
07.02.03.132-1 

07.02.03.065-1 - PARAFUSO 
CANULADO MINI

07.02.03.066-0 - PARAFUSO 
CORTICAL 1,5 MM

07.02.03.067-8 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,0 MM

07.02.03.068-6 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,7 MM

07.02.03.132-1 - PARAFUSO 
BLOQUEADO

9000085
PARAFUSO ÓSSEO 
CRANIOFACIAL NÃO 
BIOABSORVÍVEL, 
ESTÉRIL

Pequena haste rosqueada estéril, com uma 
cabeça com ranhura, para a fixação de fra-
turas de ossos craniofaciais de curto termo 
(incluindo o maxilar superior e/ou a man-
díbula), através do seu parafusamento ao 
osso, para nele fixar placas ou para propor-
cionar a estabilização interfragmentária di-
reta do osso; é feita de um material que não 
é quimicamente degradável ou absorvido 
através dos processos naturais do organis-
mo [inclui metais de implante, tais como aço 
cirúrgico, liga de titânio ou fibra de carbo-
no]. O dispositivo pode ser auto-perfurante/
auto-roscante. As suas aplicações incluem 
reparação de fraturas orbitais e fraturas em 
torno dos seios cranianos, cirurgia recons-
trutiva pediátrica e fixação de retalhos de 
craniotomia.

10436
PARAFUSO CIRÚRGICO 

- MINI E MICRO 
FRAGMENTOS 

07.02.03.065-1 
07.02.03.066-0  
07.02.03.067-8  
07.02.03.068-6  
07.02.03.132-1 

07.02.03.065-1 - PARAFUSO 
CANULADO MINI 
07.02.03.066-0 - PARAFUSO 
CORTICAL 1,5 MM 
07.02.03.067-8 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,0 MM 
07.02.03.068-6 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,7 MM 
07.02.03.132-1 - PARAFUSO 
BLOQUEADO
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9000086
PARAFUSO ÓSSEO 
CRANIOFACIAL NÃO 
BIOABSORVÍVEL, NÃO 
ESTÉRIL

Pequena haste roscada não estéril, pos-
sui uma cabeça com ranhura destina-se a 
ser implantada ou inserida a curto prazo 
no osso craniofacial (incluindo a maxilar 
superior ou mandíbula) para o tratamento 
de fratura ou para a fixação de fragmentos 
de ossos transplantados e / ou pequenos 
enxertos (por exemplo, durante um proce-
dimento de aumento de osso intra-oral). O 
dispositivo pode ser auto-perfurante / auto-
-roscante e é feita de um material que não 
é quimicamente degradados ou absorvidos 
através de processos naturais do organismo 
[por exemplo, metais para tais como aço 
cirúrgico, titânio (Ti)]. Este dispositivo deve 
ser esterilizados antes da utilização.

10436
PARAFUSO CIRÚRGICO 

- MINI E MICRO 
FRAGMENTOS 

07.02.03.065-1 
07.02.03.066-0  
07.02.03.067-8  
07.02.03.068-6  
07.02.03.132-1 

07.02.03.065-1 - PARAFUSO 
CANULADO MINI 
07.02.03.066-0 - PARAFUSO 
CORTICAL 1,5 MM 
07.02.03.067-8 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,0 MM 
07.02.03.068-6 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,7 MM 
07.02.03.132-1 - PARAFUSO 
BLOQUEADO

9000087
PARAFUSO ÓSSEO DA 
COLUNA VERTEBRAL 
BIOABSORVÍVEL

Pequena haste rosqueada estéril com uma 
cabeça com ranhura, utilizada na fixação 
interna da coluna vertebral através do seu 
parafusamento à mesma para fixar placas 
ou outros dispositivos de estabilização ao 
osso; é feita de um material que é quimica-
mente degradado ou reabsorvido através 
dos processos biológicos do organismo (p. 
ex. polímeros degradáveis). O dispositivo 
é geralmente utilizado em procedimentos 
de discectomia e fusão da coluna vertebral 
como meio para manter a posição relativa 
de transplante de ossos alógenos ou autó-
logos.

10436 NÃO IDENTIFICADO NO 
CATMAT 07.02.03.077-5

07.02.03.077-5 - PARAFUSO 
ASSOCIAVEL A PLACA TORACO-
LOMBO-SACRA TIPO PEDICULAR 
POLI-AXIAL

9000094
PRÓTESE PARA 
LIGAMENTO, 
BIOABSORVÍVEL

Dispositivo implantável bioabsorvível que 
é utilizado na substituição ou reparação de 
uma estrutura ligamentar ausente ou lesio-
nada, de forma a restaurar a função natural 
da mesma. É feito de materiais sintéticos. 
Trata-se de um dispositivo de uso único que 
é quimicamente degradado ou absorvido 
através dos processos biológicos do orga-
nismo.

9513
DISPOSITIVO DE 
RECONSTRUÇÃO 

LIGAMENTAR
07.02.03.034-1 07.02.03.034-1 - FITA PARA 

RECONSTRUCAO LIGAMENTAR

9000089
PARAFUSO ÓSSEO 
ORTOPÉDICO 
BIOABSORVÍVEL

Pequena haste roscada estéril, com uma 
cabeça com ranhura, geralmente utilizada 
na fixação interna de fraturas ortopédicas 
através do seu parafusamento ao osso, para 
fixar placas ou pregos ao osso ou para pro-
porcionar a estabilização interfragmentária 
direta do osso ou, ainda, para fixar tecidos 
moles ao osso; pode ser feita de um mate-
rial quimicamente degradável e, geralmente, 
absorvido através dos processos naturais 
do organismo (p. ex., polímeros degradá-
veis). Este dispositivo pode ser utilizado em 
cirurgias maxilofaciais. Existem vários tipos 
à disposição: corticais, para osso esponjo-
so, maleolares, escafoides, parcialmente 
rosqueados e totalmente rosqueados. Um 
"parafuso Lag" pode ser qualquer um des-
tes, sendo utilizado para exercer compres-
são sobre os fragmentos ósseos.

10436
PARAFUSO CIRÚRGICO 

- MINI E MICRO 
FRAGMENTOS 

07.02.03.065-1 
07.02.03.066-0  
07.02.03.067-8  
07.02.03.068-6  
07.02.03.132-1 

07.02.03.065-1 - PARAFUSO 
CANULADO MINI 
07.02.03.066-0 - PARAFUSO 
CORTICAL 1,5 MM 
07.02.03.067-8 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,0 MM 
07.02.03.068-6 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,7 MM 
07.02.03.132-1 - PARAFUSO 
BLOQUEADO
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9000090
PARAFUSO ÓSSEO 
ORTOPÉDICO NÃO 
BIOABSORVÍVEL, 
ESTÉRIL

Pequena haste estéril rosqueada com uma 
cabeça com ranhura, geralmente utilizada 
na fixação interna de fraturas através do 
seu parafusamento ao osso, para lhe fixar 
placas ou hastes ou para proporcionar a es-
tabilização interfragmentária direta do osso 
ou, ainda, para fixar tecidos moles ao osso; 
pode ser feito de um material que não é qui-
micamente degradado ou reabsorvido atra-
vés dos processos biológicos do organismo 
[inclui metais de implante, tais como aço ci-
rúrgico, liga de titânio ou fibra de carbono]. 
Existem vários tipos à disposição: corticais, 
para osso esponjoso, maleolares, escafói-
des, parcialmente rosqueados, totalmente 
rosqueados, auto-roscante e canulados. Um 
"parafuso Lag" pode ser qualquer um des-
tes, sendo utilizado para exercer compres-
são sobre os fragmentos ósseos.

10436 / 
14173

PARAFUSO CIRÚRGICO 
- MINI E MICRO 
FRAGMENTOS / 

PARAFUSO CIRÚRGICO 
- PEQUENOS 
E GRANDES 

FRAGMENTOS 

07.02.03.062-7 
07.02.03.069-4 
07.02.03.070-8 
07.02.03.072-4 
07.02.03.063-5
07.02.03.064-3 
07.02.03.073-2
07.02.03.065-1
07.02.03.066-0 
07.02.03.067-8 
07.02.03.068-6 
07.02.03.132-1 

07.02.03.062-7 - PARAFUSO 
CANULADO 3,5 MM

07.02.03.069-4 - PARAFUSO 
CORTICAL 3,5 MM

07.02.03.070-8 - PARAFUSO 
CORTICAL 4,5 MM

07.02.03.072-4 - PARAFUSO 
ESPONJOSO 4,0 MM

07.02.03.063-5 - PARAFUSO 
CANULADO 4,5 MM

07.02.03.064-3 - PARAFUSO 
CANULADO 7,0 MM

07.02.03.073-2 - PARAFUSO 
ESPONJOSO 6,5 MM

07.02.03.065-1 - PARAFUSO 
CANULADO MINI

07.02.03.066-0 - PARAFUSO 
CORTICAL 1,5 MM

07.02.03.067-8 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,0 MM

07.02.03.068-6 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,7 MM

07.02.03.132-1 - PARAFUSO 
BLOQUEADO
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9000091
PARAFUSO ÓSSEO 
ORTOPÉDICO NÃO 
BIOABSORVÍVEL, NÃO 
ESTÉRIL

Pequena haste não estéril rosqueada com 
uma cabeça com ranhura, geralmente utili-
zada na fixação interna de fraturas através 
do seu parafusamento ao osso, para lhe fi-
xar placas ou hastes ou para proporcionar 
a estabilização interfragmentária direta do 
osso ou, ainda, para fixar tecidos moles ao 
osso; pode ser feita de um material que não 
é quimicamente degradado ou reabsorvido 
através dos processos biológicos do orga-
nismo [inclui metais de implante, tais como 
aço cirúrgico, liga de titânio ou fibra de car-
bono]. Os tipos de parafusos disponíveis 
são: corticais, para osso esponjoso, male-
olares, escafóides, parcialmente rosquea-
dos, totalmente rosqueados, auto-roscante 
e canulados. Um "parafuso Lag" pode ser 
qualquer um destes, quando utilizado para 
exercer compressão. Este dispositivo deve 
ser esterilizado antes de ser reutilizado.

10436 / 
14173

PARAFUSO CIRÚRGICO 
- MINI E MICRO 
FRAGMENTOS / 

PARAFUSO CIRÚRGICO 
- PEQUENOS 
E GRANDES 

FRAGMENTOS 

07.02.03.062-7 
07.02.03.069-4 
07.02.03.070-8 
07.02.03.072-4 
07.02.03.063-5
07.02.03.064-3 
07.02.03.073-2
07.02.03.065-1
07.02.03.066-0 
07.02.03.067-8 
07.02.03.068-6 
07.02.03.132-1 

07.02.03.062-7 - PARAFUSO 
CANULADO 3,5 MM

07.02.03.069-4 - PARAFUSO 
CORTICAL 3,5 MM

07.02.03.070-8 - PARAFUSO 
CORTICAL 4,5 MM

07.02.03.072-4 - PARAFUSO 
ESPONJOSO 4,0 MM

07.02.03.063-5 - PARAFUSO 
CANULADO 4,5 MM

07.02.03.064-3 - PARAFUSO 
CANULADO 7,0 MM

07.02.03.073-2 - PARAFUSO 
ESPONJOSO 6,5 MM

07.02.03.065-1 - PARAFUSO 
CANULADO MINI

07.02.03.066-0 - PARAFUSO 
CORTICAL 1,5 MM

07.02.03.067-8 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,0 MM

07.02.03.068-6 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,7 MM

07.02.03.132-1 - PARAFUSO 
BLOQUEADO

9000092
PARAFUSO 
PARA PLACA DE 
CRANIOPLASTIA 
(CRANIOFACIAL)

Pequena haste rosqueada com uma cabeça 
com ranhura, concebida para fixar placas 
cranianas (ou seja, placas com uma curva-
tura central convexa equiparável à curvatura 
das regiões frontal, lateral ou posterior do 
crânio humano adulto) aos ossos cranianos 
intactos. Geralmente é feita de metal (p. ex. 
aço inoxidável, titânio) e possui comprimen-
to e diâmetro apropriados para os orifícios 
da placa e para os ossos cranianos. É uti-
lizada principalmente em procedimentos 
neurocirúrgicos para fixar as placas de cra-
nioplastia utilizadas na reparação de defei-
tos criados ou causados por traumatismos, 
intervenções cirúrgicas para remoção de 
tumores, anomalias congénitas ou doenças.

10436
PARAFUSO CIRÚRGICO 

- MINI E MICRO 
FRAGMENTOS 

07.02.03.065-1 
07.02.03.066-0  
07.02.03.067-8  
07.02.03.068-6  
07.02.03.132-1 

07.02.03.065-1 - PARAFUSO 
CANULADO MINI 
07.02.03.066-0 - PARAFUSO 
CORTICAL 1,5 MM 
07.02.03.067-8 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,0 MM 
07.02.03.068-6 - PARAFUSO 
CORTICAL 2,7 MM 
07.02.03.132-1 - PARAFUSO 
BLOQUEADO

9000095
PRÓTESE PARA 
LIGAMENTO, NÃO 
BIOABSORVÍVEL

Dispositivo implantável não bioabsorvível 
que é utilizado na substituição ou reparação 
de uma estrutura ligamentar ausente ou le-
sionada, de forma a restaurar a função na-
tural da mesma. É feito de materiais sintéti-
cos. Trata-se de um dispositivo de uso único 
que não pode ser quimicamente degradado 
ou absorvido através dos processos natu-
rais do organismo.

9513
DISPOSITIVO DE 
RECONSTRUÇÃO 

LIGAMENTAR

07.02.03.132-
1 - PARAFUSO 
BLOQUEADO

07.02.03.034-1 - FITA PARA 
RECONSTRUCAO LIGAMENTAR
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9000038
CABO/ELETRODO 
PARA DESFIBRILAÇÃO 
ENDOCARDÍACA

Eletrodo com um fio flexível, estéril, implan-
tável, isolado em sua extensão, exceto em 
suas extremidades, destinado a funcionar 
como um condutor  para transmitir estimu-
los elétricos de desfibrilação de um desfi-
brilador-cardioversor implantável   [desfibri-
lador-cardioversor automático implantável 
(DCAI)] para o endocárdio do ventrículo di-
reito. Ele também pode se destinar conduzir 
sinais da atividade elétrica do coração para 
o gerador de pulsos de ressincronização 
cardíaca, DCAI ou outro dispositivo de ele-
troestimulação cardíaca. É tipicamente im-
pregnado com um esteróide (por exemplo, 
dexametasona) com o propósito de eluir os 
tecidos  a fim de reduzir a inflamação.

7910

SISTEMA 
IMPLANTÁVEL P/ 

ESTIMULAÇÃO 
CARDÍACA

07.02.04.024-0 07.02.04.024-0 ELETRODO 
ENDOCARDICO DEFINITIVO

9000041 CABO/ELETRODO PARA 
MARCA-PASSO

Dispositivos na forma de um fio flexível 
como eletrodo projetado para conduzir si-
nais elétricos entre um marca-passo cardía-
co e o coração; pode ser totalmente implan-
tado no corpo ou ter uma porção externa, 
dependendo da localização do marca-pas-
so.

7910

SISTEMA 
IMPLANTÁVEL P/ 

ESTIMULAÇÃO 
CARDÍACA

07.02.04.025-8 07.02.04.025-8 ELETRODO 
EPICARDICO DEFINITIVO

9000096 PRÓTESES TOTAIS DE 
JOELHO

Dispositivos implantáveis artificiais substi-
tutos de uma articulação de joelho, tipica-
mente concebidos para substituir todas as 
superfícies articulares da articulação dani-
ficada/degenerada (por exemplo, artrítica) 
[substituição total do joelho] ou para subs-
tituir uma prótese de joelho disfuncional 
(revisão)

6519 PRÓTESE DE JOELHO 07.01.02.035-0
07.01.02.035-0 - PRÓTESE 
ENDOESQUELÉTICA PARA 
DESARTICULAÇÃO DE JOELHO EM 
ALUMÍNIO OU AÇO

9000097 PRÓTESES TOTAIS DO 
QUADRIL

Conjunto de Dispositivos concebidos como 
substitutos artificiais implantáveis para res-
taurar uma articulação completa do quadril, 
lesionada ou doente (componentes femoral 
e acetabular).

17998 PRÓTESE DE QUADRIL 07.01.02.033-4 
07.01.02.033-4 - PRÓTESE 
CANADENSE ENDOESQUELÉTICA 
EM ALUMÍNIO OU AÇO 
(DESARTICULAÇÃO DO QUADRIL)

9000098
SISTEMAS DE FIXAÇÃO 
ORTOPÉDICOS 
E DISPOSITIVOS 
ASSOCIADOS

Conjuntos de dispositivo utilizados para 
estabilizar ossos (normalmente não verte-
brais) do corpo para o tratamento de fratu-
ras, defeitos ósseos ou para alongar o osso; 
e dispositivos associados.

  NÃO IDENTIFICADO NO 
CATMAT NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

9000099 CAGES PARA FUSÃO DE 
COLUNA

Invólucros implantáveis de filamentos/bar-
ras rígidos destinados a ajudar a fusão dos 
segmentos da coluna vertebral para tratar 
anormalidades anatômicas das vértebras.

5373
CAGE - DISPOSITIVO 

PARA FUSÃO 
INTERSOMÁTICA

07.02.05.015-6

07.02.05.015-6 - DISPOSITIVO 
INTERSOMÁTICO DE MANUTENÇÃO 
DE ESPAÇO INTERVERTEBRAL 
CARREADOR DE ENXERTO (TIPO 
CESTA FIXA, CUNHA E OUTROS) DE 
TITÂNIO
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Global Medical Nomenclature Devices – GMDN

A Global Medical Nomenclature Devices é uma agência sem fins lucrativos, sediada no Reino Unido, que oferece uma base de dados 
(lista) de termos (nomes) para os dispositivos médicos e possibilita a inclusão tde novos termos de acordo com a necessidade de seus 
usuários. Foi desenvolvida pelo Comitê Europeu de Normalização, usando como base a ISO 15225:2016, que especifica regras e dire-
trizes para a definição da estrutura de dados de um sistema de nomenclaturas para dispositivos médicos para ser usada como norma 
internacional (GMDN AGENCY, 2020a).

O objetivo da GMDN é oferecer aos usuários uma nomenclatura única e global, vinculada a um código GMDN. Os termos estão descritos 
na língua inglesa, de forma genérica, e a GMDN tem como finalidade oferecer ao seu público um sistema que possa ser usado para 
troca de informações entre seus membros. O público-alvo é as autoridades governamentais, os órgãos reguladores, os fabricantes, os 
distribuidores, os hospitais, os profissionais de saúde e os pesquisadores. Já é utilizado em vários países por agências reguladoras e 
conta com aproximadamente 22 mil termos definidos.

Atualmente está licenciada para uso em 96 países, incluindo o Brasil, e é recomendada pelo Fórum Internacional de Reguladores de 
Dispositivos Médicos (IMDRF). Em 2020, por solicitação da OMS e da Comissão Europeia, o acesso gratuito de usuários à GMDN basic 
(consulta) foi possibilitado. 

De acordo com a definição contida no Manual do Usuário GMDN: 

Uma nomenclatura baseada em estrutura com um padrão internacional usado para nomear, definir e codificar produtos e dispo-
sitivos médicos para troca de dados entre autoridades competentes (GMDN AGENCY, 2010).

O uso da base de dados é possibilitado mediante contrato entre as partes e permite o acesso à terminologia e aos códigos. A GMDN 
oferece descritores genéricos para os produtos de saúde, ficando a cargo do usuário identificar o melhor termo e o respectivo código a 
ser usado. 

9000000 NOVA 
NOMENCLATURA CONCEITO INC PDM SIGTAP DESCRIÇÃO SIGTAP

9000100
SISTEMA 
IMPLANTÁVEL DE 
MONITORAMENTO DA 
GLICOSE

Conjunto de dispositivos portáteis alimen-
tados por bateria destinados a monitorar 
continuamente as concentrações de glicose 
no fluido intersticial em um paciente com 
diabetes mellitus, utilizando uma técnica 
invasiva. É tipicamente constituído por um 
sensor estéril, implantado subcutaneamen-
te, com dispositivos de implantação dedica-
dos (por exemplo, dissector romo, agulha de 
introdução) e um transmissor usado exter-
namente que comunica com um monitor ou 
receptor (não incluído) que captura, armaze-
na e converte os sinais do sensor para valo-
res de concentrações de glicose. O sistema 
auxilia na detecção de episódios de hipergli-
cemia e hipoglicemia, facilitando ajustes de 
terapia aguda ou a longo prazo.

13653 MONITOR PORTÁTIL NÃO SE APLICA NÃO IDENTIFICADO NO SIGTAP

Nota: Quadro em conformidade com a fonte original. Não houve revisão ortográfica.

https://www.who.int/medical_devices/innovation/GMDN_Agency_User_Guide_v120810.pdf?ua=1
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Os dados são descritos em três níveis hierárquicos: 

• 1º Nível – Categoria do Dispositivo: 

É o nível mais amplo, termo genérico definido com base na aplicação e na tecnologia aplica-
da. Define os termos de acordo com seu uso, conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Categorias da GMDN

Categorias GMDN

1 Dispositivos implantáveis ativos

2 Dispositivos anestésicos e respiratórios

3 Aparelhos dentários

4 Dispositivos médicos eletromecânicos

5 Hardwares hospitalares

6 Dispositivos de diagnóstico in vitro

7 Dispositivos implantáveis não ativos

8 Dispositivos oftálmicos e ópticos

9 Dispositivos reutilizáveis

10 Dispositivos descartáveis

11 Produtos de apoio para pessoas com deficiência

12 Dispositivos de radiação diagnóstica e terapêutica

13 Dispositivos de terapia complementar

14 Dispositivos de origem biológica

15 Produtos e adaptações para estabelecimentos de saúde

16 Equipamento de laboratório

Fonte: Traduzida de GMDN User Guide (GMDN AGENCY, 2010).

O enquadramento do termo nas categorias GMDN, considerando seu uso ou aplicação, 
prevê a classificação em mais de uma categoria para dispositivos que se enquadrem em 
múltiplos usos.

•  2º Nível – Grupo de Dispositivos Genéricos:

Este nível de hierarquia define os termos como: termos preferenciais, termo do modelo e si-
nônimos. Os termos preferenciais são considerados os termos ótimos para uso como melhor 
escolha. Cada termo preferencial possui uma definição a ele associado e um código de cinco 
dígitos numéricos que identifica o item. O termo preferencial pode possuir características 
físicas do item associada ao Termo.   

O termo do modelo (template terms) também é genérico, porém possui um nível a mais de 
detalhamento, como informar, por exemplo, se o item é descartável ou reutilizável. 

https://www.who.int/medical_devices/innovation/GMDN_Agency_User_Guide_v120810.pdf?ua=1
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Os sinônimos são nomes ou termos comuns ou familiares, que servem para a busca de ter-
mos preferenciais ou modelos. Os sinônimos não possuem conceituação. Caso a busca seja 
pela palavra “capilar”, o sistema vai remeter aos termos preferenciais que possuem essa 
palavra de forma a facilitar a busca pelo usuário. A base de sinônimos pode conter também 
nomes comerciais.

A GMDN possui tabelas de termos qualificadores com uma definição, bastante utilizados 
nos descritivos dos itens, como single-use (uso único), reusable (reutilizável), non-latex (sem 
látex), eletronic (eletrônico), manual (manual), mechanical (mecânico).  

• 3º Nível – Termos Coletivos:

O último nível da hierarquia são os termos coletivos, criados para atender à necessidade de 
agrupamento de itens para fins regulatórios, como o termo “cateteres” ou “marcapassos”. 
Para cada termo coletivo é associado um código de quatro dígitos numéricos com a sigla CT 
na frente. Os termos coletivos estão associados aos termos preferenciais. 

Identificação Única do Dispositivo (Unique Device Identification – UDI)

A identificação única do dispositivo funciona como um código de barras do produto comer-
cial, criando um ID individual para o produto, como uma digital. 

Atribuição de Código 

A GMDN atribui um código para cada termo. O uso de códigos ajuda na unificação dos 
termos, na leitura de dados independentemente de barreira linguística e evita equívocos 
na escolha dos termos. O código possui cinco dígitos numéricos que se iniciam a partir do 
número 10 mil. 

Os códigos, que vão de 10 mil a 30 mil, são equiparáveis à base da Emergency Care Research 
Institute (ECRI), organização internacional sem fins lucrativos, com sede na Pensilvânia, que 
tem como foco a segurança do paciente, a eficácia e o custo benefício dos dispositivos. A 
ECRI equipara os códigos da GMDN aos códigos de outro sistema de nomenclatura de ter-
mos de dispositivos médicos desenvolvido e mantido por eles, a Universal Medical Devices 
Nomenclature System (UMDNS). 

Os códigos acima de 30 mil são atribuídos aos termos da GMDN.

Acesso à Base de Dados 

Para acessar as informações do sistema da GMDN, é necessário ser um membro associado 
detentor de uma senha de acesso. Usualmente os membros são organizações governamen-
tais, grandes hospitais, fabricantes e distribuidores de produtos para a saúde. Os associados 
podem propor alterações de termos ou dos conceitos atribuídos, porém trata-se de um 
serviço que é cobrado e não existe certeza da alteração proposta, que deve ser avaliada e 
estudada pela equipe da GMDN. 
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A escolha do código adequado deve considerar o conceito a ele atribuído. Caso o conceito 
não esteja de acordo com o que se deseja, deve-se procurar outro termo em que o conceito 
esteja adequado ao que se pretende.

Os fabricantes devem classificar seus produtos no sistema da GMDN, identificando o termo e 
o código adequados, bem como ter um código que o identifique como produto. Cada dispo-
sitivo, componente, acessório que fizer parte de um sistema ou de um conjunto recebe um 
código GMDN. Se a parte do sistema ou do conjunto puder ser comercializada de forma indi-
vidual, recebe um código GMDN, e um produto pode apresentar mais de um código GMDN. 

A base de dados da GMDN correlaciona outras bases de dados de nomenclaturas de dis-
positivos médicos implantáveis, como ECRI (UMDNS), European Diagnostics Manufectures 
Association codes (EDMA), Departamento de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug 
Administration – FDA), Japan Federation of Medical Devices Association codes (JFMDA).

Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM

Em 1991, o Brasil publicou o Decreto n. 350, de 21 de novembro de 1991, que promulgou o 
Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República 
Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai (Tratado Mer-
cosul). No Decreto n. 350 já está previsto o uso da Nomenclatura Aduaneira da Associação 
Latino-Americana de Integração. 

Em 1995, a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) passa a ser utilizada pelos países 
membros do Mercosul, e é empregada para classificar as mercadorias organizadas com códi-
gos contendo oito dígitos, dos quais os seis primeiros são oriundos do Sistema Harmonizado 
e os dois últimos estabelecidos pelo Mercosul. 

Em janeiro de 2005, o Decreto n. 5.361, de 31 de janeiro, estabeleceu que o comércio de bens 
entre os países usará o método internacional de classificação de mercadoria, estabelecido no 
Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), classificando as mer-
cadorias para possibilitar o estabelecimento de impostos e taxas aduaneiras. O código NCM é 
usado no mercado interno e no comércio exterior, e está inserido nas Notas Fiscais Eletrônicas. 

O código de oito dígitos da NCM está estruturado em cinco níveis:

• Primeiro nível – capítulo: os dois primeiros dígitos do SH caracterizam o produto.  

• Segundo nível – posição: o terceiro e o quarto dígitos subsequentes detalham me-
lhor o produto.

• Terceiro nível – subposição: o quinto e o sexto dígitos definem a subcategoria.

• Quarto nível – item: o sétimo classifica o produto.

• Quinto nível – subitem: o oitavo e último dígito descreve o produto em si.

Por exemplo, o item “stent” está classificado na seção XVIII: instrumentos e aparelhos de 
óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumen-
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tos e aparelhos médico-cirúrgicos; artigos de relojoaria; instrumentos musicais; suas partes 
e seus acessórios. Sua estrutura de codificação está demonstrada na figura a seguir:

Figura 8 – Estrutura do código da NCM

9021.90.81 – IMPLANTES EXPANSÍVEIS (STENTS), mesmo montados sobre cateter do tipo balão

Capítulo 90: Instrumentos e aparelhos de óp�ca, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de 
precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios. 

Posição 21: Ar�gos e aparelhos ortopédicos, incluindo as cintas e fundas (ligaduras*) médico-cirúrgicas e as 
muletas; talas, goteiras e outros ar�gos e aparelhos para fraturas; ar�gos e aparelhos de prótese; aparelhos para 
facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos para compensar uma deficiência ou uma incapacidade, des�na-
dos a serem transportados à mão ou sobre as pessoas ou a serem implantados no organismo. 

Subposição 90: Outros

Item 8: Outros

Subitem 1: Implantes expansíveis (stents), mesmo montados sobre cateter do �po balão.

Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que a NCM utiliza uma nomenclatura no sistema de agrupamento, e não 
se preocupa com a escolha de um nome que caracterize o item de forma unificada. No 
entanto, é possível estabelecer correlação das nomenclaturas de produtos para a saúde 
nesses grupos, mas não é adequado para unificação de nomes entre as bases de dados 
que precificam os materiais.  

Atualmente a NCM é gerida pelo Ministério da Economia, está disponível para consulta e 
para download e é atualizada regularmente.

Terminologia Unificada da Saúde Suplementar – Tuss

A Agência Nacional de Saúde Suplementar estabeleceu, por meio da Resolução Normativa 
n. 305, de 9 de outubro de 2012, um padrão obrigatório para troca de informações na saúde 
suplementar, chamado de Padrão de Terminologia Unificada da Saúde Suplementar (Tuss), 
que objetiva interoperar os sistemas de informações de saúde da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar e do Ministério da Saúde, reduzindo a assimetria de informações (BRASIL, 
2017).

A troca de dados ocorre entre operadoras de planos privados de assistência à saúde, pres-
tadores de serviços de saúde, contratante de plano privado de assistência à saúde familiar/
individual, coletivo por adesão e coletivo empresarial, beneficiário de plano privado de as-
sistência à saúde ou seu responsável legal, ou ainda terceiros formalmente autorizados por 
ele e pela ANS. 
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O Padrão Troca de Informação de Saúde Suplementar (Tiss), possui cinco componentes, e 
um deles é o Componente de Representação em Conceitos de Saúde, no qual se localiza a 
Tuss. A Tuss é um conjunto de termos para identificar eventos e itens assistenciais na saúde 
suplementar. É de competência da ANS, do Comitê de Padronização das Informações em 
Saúde Suplementar (Copiss) (ANS, 2017). 

A Tiss contém tabelas de procedimentos, medicamentos, OPMEs, diárias e gases medicinais 
(ANS, 2017). A tabela de OPMEs possui as seguintes informações (campos):

• Código do termo: código numérico que possui oito dígitos.

• Termo: não possui padrão de definição do termo. Os registros demonstram nomes 
comerciais, nomes de modelos e nomes técnicos. Os nomes técnicos podem ou não 
conter características como tamanho, formato e outras.

• Modelo: contém o código do modelo do item.

• Fabricante: contém o nome do fabricante.

• Registro Anvisa: número do registro sanitário do produto.

• Classe de risco: classificação de risco segundo a Anvisa (RDC n. 185/2001).

• Nome técnico: nomenclatura utilizada no registro sanitário.

A Tuss apresenta aproximadamente 877 mil códigos, todos com vinculação ao registro sa-
nitário do produto, sendo uma base de dados complementar às demais e muito útil para 
vinculação de preços.

Denominação Comum Brasileira – DCB

De acordo com a Lei n. 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, Denominação Comum Brasileira 
é a “denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão 
federal responsável pela vigilância sanitária”. Atualmente a Anvisa amplia esse conceito, 
devido à criação do registro eletrônico. Tal conceito inclui também: “denominação de insu-
mos inativos, soros hiperimunes e vacinas, radiofármacos, plantas medicinais, substâncias 
homeopáticas e biológicas” (ANVISA, 2020b).

Todos os itens descritos na Classe 6505 (drogas e medicamentos) têm sua descrição ade-
quada à legislação brasileira de saúde e de compras. O modelo adotado para descrição de 
medicamentos no Catmat utiliza o próprio nome do PDM para indicar o seu princípio ativo, 
ou seja, o nome do fármaco do medicamento conforme aprovado na DCB (BRASIL, 1999) 
e de acordo com o que consta no Registro Sanitário expedido pela Anvisa com seus res-
pectivos termos para formas farmacêuticas e unidades de fornecimento, em que a Anvisa 
disponibiliza o Vocabulário Controlado de Formas Farmacêuticas, Vias de Administração e 
Embalagens de Medicamentos (ANVISA, 2011).

A lista dos princípios ativos dispostos na DCB é constantemente atualizada e disponibilizada 
no portal on-line da Anvisa.

http://www.atfmaster.com.br/vocabulario_medicamentos.pdf
http://www.atfmaster.com.br/vocabulario_medicamentos.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/denominacao-comum-brasileira
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Considerações finais
A equiparação de nomenclaturas para produtos para a saúde nas bases de dados mostra-se 
uma solução que contribuirá para a melhoria da informação gerada pela Anvisa, pela ANS 
e pelo Ministério da Saúde em relação a dados de importação, de registro sanitário, pre-
ços praticados e valores de ressarcimento pelo SUS. É necessário que os produtos para a 
saúde contenham uma padronização de nomenclatura assim como os medicamentos, em 
que todas as informações são vinculadas a partir do nome do princípio ativo descrito na 
DCB para fármaco ou princípio farmacologicamente ativo instituído pela Lei n. 9.787, de 10 
de fevereiro de 1999 (que “dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento 
genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá 
outras providências”). 

A Anvisa adotou como solução a tradução e a adaptação da GMDN como padrão e, com 
este trabalho, inicia-se uma longa trajetória de abranger todos os produtos para a saúde 
existentes, em especial as OPMEs, com o cuidado de ouvir as iniciativas que já trabalham 
com o tema e que serão impactadas com esta alteração. 

Assim, é preciso realizar as adequações dos nomes utilizando termos mais usuais e evitar o 
uso de palavras no plural, de características no nome que possam restringir o agrupamento 
de itens comuns, de informações que caracterizem mais de um dispositivo sem esclarecer 
quais são e de palavras em inglês, bem como o conhecimento das necessidades dos sistemas 
que tratam do assunto, o que facilita as incorporações buscando a padronização nacional da 
terminologia de produtos para a saúde.

A partir da padronização dessas nomenclaturas, é possível a realização do acompanhamento 
de preços, pelo Ministério da Saúde, de entrada no mercado (RDC n. 185 de 13 de outubro 
de 2006) e aqueles efetivamente praticados. Essas ações permitem verificar se os valores 
pagos pelo SUS, por meio de sua tabela Sigtap para as instituições que prestam serviço, são, 
justos podendo propor aumento ou redução deles. 

O resultado final desse esforço tem a possibilidade de melhorar o planejamento das ações e 
dos serviços públicos em saúde, de fazer o melhor uso dos recursos disponíveis para o SUS, 
de seus estoques, bem como de avaliar a pertinência do uso dos itens para as indicações a 
que eles se destinam. 

Ademais, o desenvolvimento deste documento também enfatiza algumas das regras gerais 
de catalogação – tal como a padronização de descritivos de materiais de saúde para uso 
nas compras públicas –, bem como outros aspectos normativos que amparam as ativida-
des desenvolvidas pela equipe da UC/MS. Este documento permite um entendimento mais 
profundo sobre a relevância da atividade de catalogação de itens e a formação da base do 
catálogo de materiais em relação à eficiência nas compras públicas, assim como a transpa-
rência nos gastos públicos. 



57

A criação de um descritivo adequado e claro dos itens presentes no catálogo, sem direcio-
namentos, em conformidade com o estabelecido na legislação de licitações, permite melhor 
diálogo com o mercado promovendo maior concorrência e, consequentemente, maior eco-
nomia nas licitações realizadas. 

Por outro lado, ao evitar a produção desordenada de códigos, que dificulta a seleção dos 
itens de compra, e da utilização de códigos de materiais genéricos nas compras públicas, 
utilizando itens padronizados e com características que atendam à maior parte dos usuários, 
são garantidas aquisições de melhor qualidade, melhor acompanhamento de gastos e com-
paração de preços otimizada.

Considerando o teor deste produto, também é esperado ofertar, aos usuários do Catmat/
Siasg, os padrões descritivos de demais produtos para saúde de responsabilidade da Unidade 
Catalogadora do Ministério da Saúde no portal on-line, a fim de melhorar o entendimento 
sobre a normatização do padrão de descrição desses itens.

https://www.gov.br/saude/pt-br
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Ministério da Saúde 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
RESOLUÇÃO – RDC N° 63, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 

Dispõe sobre as regras utilizadas para a nomenclatura 
das Denominações Comuns Brasileiras – DCB. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado 
nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, 
republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o 
disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o 
Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por 
meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 18 de 
dezembro de 2012, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-
Presidente , determino a sua publicação: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º O objetivo desta Resolução é estabelecer regras de nomenclatura para 
padronizar e uniformizar a atribuição e utilização dos nomes de substâncias de 
interesse para a área da saúde. 

Art. 2º Esta Resolução se aplica à nomenclatura genérica atribuída aos 
insumos farmacêuticos, soros hiperimunes, vacinas, radiofármacos, plantas 
medicinais e substâncias homeopáticas e biológicas, empregada nos processos de 
registro, rotulagens, bulas, licitação, importação, exportação, comercialização, 
propaganda, publicidade, informação, prescrição, dispensação e em materiais de 
divulgação didático, técnico e científico no país. 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3º As Denominações Comuns Brasileiras - DCB são compostas pelo 
código de cinco dígitos, o nome comum ou genérico adotado e o número de registro 
CAS (Chemical Abstract Service Registry Number) ou, na sua ausência, a principal 
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referência científica utilizada na definição do nome, de acordo com a relação 
estabelecida pela Farmacopeia Brasileira. 

Art. 4º É obrigatória a utilização da DCB para nomear, citar ou identificar os 
produtos, processos e atividades relacionados no art. 2º. 

Parágrafo único. A obrigatoriedade fica suspensa nos casos definidos pela 
Comissão da Farmacopeia Brasileira, em que não seja possível obter uma DCB 
específica para a substância, por ausência de regras de nomenclatura, enquanto 
durar a indisponibilidade. 

Art. 5º O Comitê Técnico Temático Denominação Comum Brasileira da 
Farmacopeia Brasileira - CTT DCB fica designado como responsável pela análise e 
emissão de parecer final acerca das propostas de inclusão, alteração ou exclusão de 
nomes, numero de registro no CAS ou referência bibliográfica utilizada na lista das 
DCB. 

Art. 6º Ao CTT DCB é atribuída a responsabilidade pela proposição à Diretoria 
da Anvisa de estabelecimento e atualização de normas para nomenclatura e de 
tradução das DCB. 

Parágrafo único. Os outros comitês técnicos temáticos da Farmacopeia 
Brasileira devem colaborar e emitir pareceres nos assuntos inerentes às suas 
respectivas áreas do conhecimento, para o estabelecimento e atualização de 
normas de nomenclatura e de tradução das DCB. 

CAPÍTULO III 

DAS REGRAS DE NOMENCLATURA DE DCB 

Seção I 

Dos Fundamentos Gerais 

Art. 7º As regras adotadas para as DCB devem estar em harmonia com as da 
Organização Mundial da Saúde para as Denominações Comuns Internacionais - DCI 
ou International Nonproprietary Names - INN, e também com as seguintes 
disposições: 

I – a nomenclatura deve obedecer à grafia e fonética da língua portuguesa do 
Brasil; 

II – o nome comum ou genérico deve ser fonética e ortograficamente distinto de 
outros já existentes e possuir a grafia mais simples possível; 

III – é vedado o uso do nome comercial, marca de fábrica ou outros nomes de 
fantasia como DCB; 
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IV – devem ser evitados nomes comuns ou genéricos que, por ortografia ou 
fonética induzam alguma sugestão de ordem anatômica, fisiológica, patológica, 
terapêutica ou que possam dar margem a confusão com outros; 

V – o uso de número ou letra isolados deve ser evitado e, se necessário, pode 
ser utilizada letra maiúscula; 

§ 1º A atribuição de DCB deve seguir também os respectivos fundamentos 
específicos, de acordo com o tipo de substância, constantes das Subseções I a V da 
Seção II do Capítulo III. 

§ 2º No caso de substâncias homeopáticas, vacinas tradicionais ou suas 
combinações, e radiofármacos, o(s) comitê(s) específico( s) da Farmacopeia 
Brasileira deve(m) considerar o uso consagrado e avaliar a permanência da 
nomenclatura usual, já amplamente aceita, quando da emissão de parecer ao CTT 
DCB. 

§ 3º Casos não contemplados ou que ocasionem dúvidas serão decididos pelo 
CTT DCB da Farmacopeia Brasileira. 

Seção II 

Dos Fundamentos Específicos 

Subseção I 

Dos Insumos Farmacêuticos 

Art. 8º Sem prejuízo do disposto no art. 7º, a elaboração da nomenclatura das 
DCB dos insumos farmacêuticos deve obedecer às seguintes regras: 

I – o nome em português deve ser uma tradução adequada do nome adotado 
em inglês (DCI ou INN) pela Organização Mundial de Saúde; 

II – a denominação comum ou genérica brasileira de substâncias químicas 
deve ser escrita em letras minúsculas, exceto no início de frases, quando a primeira 
letra é maiúscula; 

III – o nome comum ou genérico de cada fármaco ou medicamento deve 
indicar, quando possível, seu parentesco com outros fármacos ou medicamentos do 
mesmo grupo farmacológico químico de origem, por meio de radicais e/ou afixos; 

IV –  quando a substância for composta de mais de um fármaco, a DCB deve 
ser iniciada com o nome do fármaco ácido, na forma de sal; 

V – a DCB não deve ser composta por número e hífen antes do nome da 
substância, para indicar o posicionamento de radicais ou grupamentos químicos na 
molécula do composto; 
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VI – a DCB não deve ser composta por sinais gráficos como (+), (-) ou (±) que 
expressem a atividade ótica da substância; 

VII – não deve haver espaço após os prefixos utilizados na DCB; 

VIII – o uso de hífen deve seguir a norma da língua portuguesa; 

IX – quando disponível a informação, estereoisômeros dextrógiros, levógiros e 
misturas racêmicas devem ser identificados com as palavras "dextro", "levo" e 
"race", conforme o caso, sem espaço ou hífen antes do nome da substância; 

X – a DCB não deve ser composta por letras, para designar propriedades da 
molécula, antes do nome da substância, como: "D", "DL", "H", "L", "N", "O", "R", "S", 
"d", "dl", "l", "m", "o" e "p"; 

XI – a DCB não deve terminar com consoante muda no final do nome do 
fármaco ou medicamento; 

XII – nomes em inglês terminados com as consoantes mudas "b", "c", "d", "n" e 
"t" recebem uma vogal para formar a sílaba final, conforme regras de tradução da 
Farmacopeia Brasileira; 

XIII – a classe química ou o nome químico da substância definem o gênero da 
DCB, conforme regra e nome adotados pela International Union of Pure and Applied 
Chemistry - IUPAC; 

XIV – na tradução do nome da substância, a sílaba com a letra "r" de fonética 
forte forma um dígrafo com "rr" entre as vogais; 

XV – quando a fonética da sílaba for fraca deve-se manter apenas um "r" entre 
as vogais; 

XVI – na tradução do nome da substância, a sílaba com a letra "s" de fonética 
forte forma um dígrafo com "ss" entre as vogais; e 

XVII – nos casos em que a letra "s" tem fonética semelhante à da letra "z" 
deve-se usar apenas um "s" entre as vogais. 

§ 1º Na ausência da DCI, devem ser utilizadas outras fontes oficiais de 
nomenclatura genérica internacional. 

§ 2º Cabe ao CTT DCB ponderar sobre a manutenção da nomenclatura 
consagrada pelo uso, hábito ou tradição na língua portuguesa e decidir os casos em 
que se aplica. 

Art. 9º Na DCB deve-se empregar a palavra "hidratado" após o nome da 
substância, quando esta possuir número indefinido de moléculas de água de 
hidratação. 
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§ 1º Quando a substância possuir uma molécula de água de hidratação em sua 
estrutura deve-se utilizar o termo "monoidratado" após o seu nome. 

§ 2º Deve-se utilizar os prefixos "hemi", "di", "tri", e assim por diante, para 
designar o grau de hidratação da molécula. 

§ 3º Quando a DCB não mencionar o grau de hidratação da molécula, a 
substância é anidra. 

Art. 10. A DCB de sais de ácidos orgânicos obedece à respectiva 
nomenclatura, com terminação do nome da substância em "-ato", acrescido de 
espaço, da preposição "de", de outro espaço e do nome do metal que originou o 
cátion. 

Art. 11. Nos casos de fármacos de caráter ácido cujas formas não ionizadas 
originais não sejam referenciadas com a palavra "ácido", não deve ser utilizada a 
terminação "ato", nem a preposição "de", ao definir a DCB. 

Art. 12. As DCB de sais sódicos de ácidos e de ésteres devem conter o nome 
da substância, seguido pelo nome do cátion com a terminação "ico" ou "ica". 

§ 1º O número de moles do cátion existente na molécula será referenciado com 
o prefixo correspondente, podendo ser "di", "tri" ou"tetra". 

§ 2º No caso de a molécula possuir apenas um cátion, a DCB segue o disposto 
no caput e não utiliza o prefixo "mono". 

Art. 13. Sempre que aplicáveis, devem ser utilizadas as regras dispostas nos 
artigos 8º ao 12 para nomear os insumos farmacêuticos inativos ou excipientes. 

Subseção II 

Dos soros hiperimunes heterólogos e vacinas 

Art. 14. A DCB de um soro hiperimune heterólogo ou de uma vacina e a 
seleção de nomes para estes produtos deve satisfazer aos critérios das DCB e DCI 
e também às seguintes disposições: 

I – a nomenclatura deve obedecer à grafia e à fonética da língua portuguesa do 
Brasil, exceto no caso de alguns soros hiperimunes heterólogos ou vacinas em que 
o nome principal seja o agente patogênico; 

II – a DCB não deve terminar em consoante muda no final do nome do produto; 

III – os nomes em inglês terminados com as consoantes mudas, como "b", "c", 
"d", "n" e "t" recebem uma vogal para formar a sílaba final; 

IV – a DCB deve ser escrita em letras minúsculas; 

V – o uso de letra maiúscula é permitido nos seguintes casos: 
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a) no início de frases; ou 

b) em caso de necessidade de utilização de letra(s) isolada(s) após o nome do 
soro hiperimune heterólogo ou vacina, para designar o tipo ou variedade do produto. 

VI – as DCB devem ser formadas com os nomes de seus componentes em 
ordem alfabética, seguidos dos respectivos derivados relacionados na mesma 
ordem, exceto para nomenclatura tradicional. 

Art. 15. No caso de soro hiperimune heterólogo, a DCB deve ser formada pela 
palavra soro, o prefixo de origem grega "anti" e em seguida o radical específico do 
agente etiológico do produto. 

§ 1º O radical em que se baseia o nome principal do soro deve estar 
relacionado às toxinas bacterianas, bactérias, vírus e ao gênero de animais 
peçonhentos especificamente neutralizados pelo soro. 

§ 2º O radical específico do agente etiológico do produto deve ser qualificado 
pelo sufixo grego "ico". 

Art. 16. Nos casos de soro hiperimune heterólogo com nomenclatura 
tradicional, cujos nomes já são amplamente aceitos e utilizados, o(s) comitê(s) 
específico(s) da Farmacopeia Brasileira deve( m) considerar o uso consagrado e 
avaliar a permanência da nomenclatura usual, quando da definição da DCB. 

Art. 17. Os nomes de toxina bacteriana, bactéria, vírus e o gênero de animais 
peçonhentos devem ser selecionados para permitir a distinção dos soros 
hiperimunes heterólogos com denominações semelhantes. 

Art. 18. Nos casos de soros contra células humanas, a DCB deve ser 
constituída pelo nome principal da célula utilizada como agente imunizante, seguido 
do nome do animal empregado para a sua produção, que deve figurar entre 
parênteses. 

Art. 19. No caso de soro com mais de um componente ou valência, a DCB 
deve identificar o número de tipos, grupos ou antígenos neutralizados, que é 
expresso entre parênteses, após o nome principal. 

Parágrafo único. Devem ser utilizados termos como "bivalente", "trivalente", e 
assim sucessivamente, para soros hiperimunes heterólogos que neutralizam mais de 
uma valência. 

Art. 20. No caso de soros hiperimunes heterólogos combinados, contendo 
imunoglobulinas heterólogas para neutralizar dois ou mais antígenos, a 
denominação deve ser separada por vírgulas. 

Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo o soro antiaracnídico 
tradicional. 
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Art. 21. No caso de soros hiperimunes heterólogos combinados, que 
neutralizam diversos antígenos, os nomes principais devem ser listados em ordem 
alfabética, de acordo com os nomes oficiais dos soros individuais. 

Art. 22. Sem prejuízo do disposto no art. 14, a elaboração da nomenclatura das 
DCB de vacinas deve obedecer às seguintes regras: 

I – o nome principal da vacina deve ser constituído pelo nome da doença; 

II – as DCB de vacinas adsorvidas devem incluir o termo "adsorvida", após a 
palavra vacina; 

III – quando o agente etiológico não causa uma doença específica, o nome da 
vacina deve ser constituído pelo nome formal em latim/grego daquele agente, e, 
neste caso a primeira letra do nome deve ser maiúscula; 

IV – os nomes taxonômicos dos micro-organismos celulares devem ser 
grafados em itálico; 

V – os nomes taxonômicos dos micro-organismos celulares não devem ser 
abreviados; 

VI – o nome da doença ou do agente etiológico deve ser selecionado, de forma 
a distinguir vacinas com denominações semelhantes e evitar ambiguidade de 
nomes; 

VII – as DCB de vacinas com antígenos para prevenir duas ou mais doenças 
devem conter os nomes das doenças separados por vírgulas (,) e em ordem 
alfabética; 

VIII – em algumas vacinas, quando for necessária a distinção da origem do 
agente patogênico, o termo especificador deve ser colocado após o nome do 
agente; 

IX – letras ou números devem ser adicionados após o nome da vacina, para 
indicar os sorotipos específicos, de acordo com os seguintes critérios: 

a) devem ser indicados, no máximo, seis sorotipos específicos; 

b) a partir de sete sorotipos deve ser usado o número de tipos, seguido de 
hífen e da palavra valente, sem espaço; 

c) quando os sorotipos forem definidos por letras, essas devem ser maiúsculas; 

d) nos casos de sorotipos definidos por letras, essas devem ser grafadas sem 
espaço entre si; 

e) quando os sorotipos forem definidos por números, esses devem ser 
separados por vírgulas; e 
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Art. 21. No caso de soros hiperimunes heterólogos combinados, que 
neutralizam diversos antígenos, os nomes principais devem ser listados em ordem 
alfabética, de acordo com os nomes oficiais dos soros individuais. 

Art. 22. Sem prejuízo do disposto no art. 14, a elaboração da nomenclatura das 
DCB de vacinas deve obedecer às seguintes regras: 

I – o nome principal da vacina deve ser constituído pelo nome da doença; 

II – as DCB de vacinas adsorvidas devem incluir o termo "adsorvida", após a 
palavra vacina; 

III – quando o agente etiológico não causa uma doença específica, o nome da 
vacina deve ser constituído pelo nome formal em latim/grego daquele agente, e, 
neste caso a primeira letra do nome deve ser maiúscula; 

IV – os nomes taxonômicos dos micro-organismos celulares devem ser 
grafados em itálico; 

V – os nomes taxonômicos dos micro-organismos celulares não devem ser 
abreviados; 

VI – o nome da doença ou do agente etiológico deve ser selecionado, de forma 
a distinguir vacinas com denominações semelhantes e evitar ambiguidade de 
nomes; 

VII – as DCB de vacinas com antígenos para prevenir duas ou mais doenças 
devem conter os nomes das doenças separados por vírgulas (,) e em ordem 
alfabética; 

VIII – em algumas vacinas, quando for necessária a distinção da origem do 
agente patogênico, o termo especificador deve ser colocado após o nome do 
agente; 

IX – letras ou números devem ser adicionados após o nome da vacina, para 
indicar os sorotipos específicos, de acordo com os seguintes critérios: 

a) devem ser indicados, no máximo, seis sorotipos específicos; 

b) a partir de sete sorotipos deve ser usado o número de tipos, seguido de 
hífen e da palavra valente, sem espaço; 

c) quando os sorotipos forem definidos por letras, essas devem ser maiúsculas; 

d) nos casos de sorotipos definidos por letras, essas devem ser grafadas sem 
espaço entre si; 

e) quando os sorotipos forem definidos por números, esses devem ser 
separados por vírgulas; e 

 
 

f) caso haja outro tipo de especificador, este deve ser grafado após a 
identificação dos sorotipos. 

§ 1º Outras características das vacinas, como "acelular", "conjugada", 
"polissacarídica", "atenuada", "viva", "inativada", "recombinante", "fragmentada", 
"subunitária" e "virossomal", devem ser especificadas entre parênteses, em letras 
minúsculas, após o nome da doença ou agente etiológico. 

§ 2º Em casos específicos em que ocorra alteração na formulação e seja 
relevante a diferenciação de uso, deve ser adicionado o termo apropriado, ao final 
do nome do produto. 

§ 3º Nos casos de combinações de vacinas tradicionais, em que os nomes já 
são amplamente aceitos e consagrados, a sequência dos antígenos permanece 
inalterada, independentemente da ordem alfabética dos componentes. 

§ 4º Quando um novo antígeno for adicionado a uma combinação já existente, 
o nome do novo componente deve ser posicionado após os antígenos previamente 
combinados. 

§ 5º Quando diversos antígenos forem adicionados simultaneamente a uma 
determinada combinação existente, os novos antígenos devem ser posicionados, em 
ordem alfabética, após os antígenos previamente combinados. 

§ 6º No caso de vacinas com reconstituição extemporânea, o nome do produto 
liofilizado deverá ser colocado ao final, independentemente de ordem alfabética. 

Subseção III 

Dos Radiofármacos 

Art. 23. A DCB de radiofármacos deve ser composta pelo nome da substância 
de origem e a representação química do elemento radioativo principal. 

Art. 24. O nome da substância que compõe o radiofármaco deve atender às 
mesmas regras do composto não radioativo original e também às seguintes 
disposições: 

I – após o nome da substância, separados por um espaço, e entre parênteses, 
deve estar indicada a massa atômica e o símbolo químico do elemento radioativo, 
nesta ordem; 

II – não deve haver espaço entre a massa atômica e o símbolo químico do 
elemento radioativo; e 

III – a DCB de radiofármacos não deve utilizar letras sub nem superescritas. 

Subseção IV 

Das Plantas Medicinais 
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Art. 25. A DCB de plantas medicinais é composta pelo nome científico da 
planta de origem, constituído por gênero e espécie, de acordo com as seguintes 
regras: 

I – o nome científico da planta deve ser grafado em itálico; 

II – a primeira letra do nome científico da planta, referente ao gênero, deve ser 
maiúscula; 

III – as demais letras do nome científico da planta devem ser minúsculas; 

IV – após o nome científico da planta deve seguir o nome do autor, separado 
apenas por um espaço; 

V – o nome do autor não deve estar em itálico, podendo, em alguns casos, ser 
abreviado, conforme sugerido nas referências bibliográficas adotadas pela 
Farmacopeia Brasileira. 

Subseção V 

Das Substâncias Homeopáticas 

Art. 26. A DCB de medicamentos homeopáticos deve ser constituída pelo 
nome científico do produto principal, de acordo com as regras adotadas nos 
compêndios científicos internacionais de nomenclatura botânica, zoológica, 
biológica, química e farmacêutica. 

Parágrafo único. A fim de se distinguirem das DCB de plantas medicinais, as 
DCB de substâncias homeopáticas não devem ser grafadas em itálico, nem conter o 
nome do autor. 

Seção III 

Das Regras para a Tradução de Nomes de Insumos do Inglês para o 
Português e de Utilização de Radicais e Abreviaturas de Grupos Químicos 

Art. 27. A tradução do nome de substâncias químicas, bem como a utilização 
dos radicais por categoria química ou farmacológica e de abreviaturas de grupos 
químicos devem obedecer às regras adotadas pela Farmacopeia Brasileira, que são 
divulgadas em tabelas na página da Anvisa na Internet, em publicações virtuais ou 
físicas específicas. 

CAPÍTULO IV 

DA OFICIALIZAÇÃO DAS DCB 

Art. 28. O CTT DCB deve propor periodicamente a atualização das listas com 
as DCB incluídas, alteradas ou excluídas, se houver, dando conhecimento de seus 
pareceres à Diretoria da Anvisa, para as providências cabíveis. 



73

 
 

Art. 25. A DCB de plantas medicinais é composta pelo nome científico da 
planta de origem, constituído por gênero e espécie, de acordo com as seguintes 
regras: 

I – o nome científico da planta deve ser grafado em itálico; 

II – a primeira letra do nome científico da planta, referente ao gênero, deve ser 
maiúscula; 

III – as demais letras do nome científico da planta devem ser minúsculas; 

IV – após o nome científico da planta deve seguir o nome do autor, separado 
apenas por um espaço; 

V – o nome do autor não deve estar em itálico, podendo, em alguns casos, ser 
abreviado, conforme sugerido nas referências bibliográficas adotadas pela 
Farmacopeia Brasileira. 

Subseção V 

Das Substâncias Homeopáticas 

Art. 26. A DCB de medicamentos homeopáticos deve ser constituída pelo 
nome científico do produto principal, de acordo com as regras adotadas nos 
compêndios científicos internacionais de nomenclatura botânica, zoológica, 
biológica, química e farmacêutica. 

Parágrafo único. A fim de se distinguirem das DCB de plantas medicinais, as 
DCB de substâncias homeopáticas não devem ser grafadas em itálico, nem conter o 
nome do autor. 

Seção III 

Das Regras para a Tradução de Nomes de Insumos do Inglês para o 
Português e de Utilização de Radicais e Abreviaturas de Grupos Químicos 

Art. 27. A tradução do nome de substâncias químicas, bem como a utilização 
dos radicais por categoria química ou farmacológica e de abreviaturas de grupos 
químicos devem obedecer às regras adotadas pela Farmacopeia Brasileira, que são 
divulgadas em tabelas na página da Anvisa na Internet, em publicações virtuais ou 
físicas específicas. 

CAPÍTULO IV 

DA OFICIALIZAÇÃO DAS DCB 

Art. 28. O CTT DCB deve propor periodicamente a atualização das listas com 
as DCB incluídas, alteradas ou excluídas, se houver, dando conhecimento de seus 
pareceres à Diretoria da Anvisa, para as providências cabíveis. 

 
 

Parágrafo único. Cada lista com as DCB recomendadas no período será 
publicada previamente na página da Anvisa, por um período mínimo de 15 (quinze) 
dias, para dar conhecimento e oportunidade aos usuários de se pronunciarem, por 
correio eletrônico, devidamente justificado. 

Art. 29. Após esse período a área da Anvisa responsável pela Farmacopeia 
Brasileira encaminhará a lista recomendada pelo CTT DCB para apreciação da 
Diretoria Colegiada. 

Art. 30. A Diretoria Colegiada apreciará e, aprovada, dará publicidade à lista 
das DCB e suas atualizações. 

§ 1º A lista completa e atualizada das DCB deve ser publicada em meio 
eletrônico no site da Anvisa/Farmacopeia Brasileira, bem como a lista das 
referências bibliográficas utilizadas em sua definição. 

§ 2º As DCB atualizadas serão incluídas na base de dados da Anvisa logo 
após a sua publicação. 

§ 3º As orientações adicionais relativas às DCB devem ser publicadas em 
instruções normativas e estar disponíveis na página eletrônica da Anvisa. 

Art. 31. A Anvisa deve publicar, periodicamente, a lista completa e atualizada 
das DCB, em edição impressa específica, sem prejuízo da constante atualização e 
disponibilização virtual. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 32. Ficam revogadas as seguintes Resoluções da Diretoria Colegiada da 
Anvisa: RDC nº 276, de 21 de outubro de 2002, republicada em 12 de novembro de 
2002; RDC nº 268, de 26 de setembro de 2003; RDC nº 96, de 20 de abril de 2005; 
RDC nº 111, de 29 de abril de 2005; RDC nº 235, de 17 de agosto de 2005; RDC nº 
281, de 22 de setembro de 2005; RDC nº 346, de 16 de dezembro de 2005; RDC nº 
16, de 31 de janeiro de 2006; RDC nº 50, de 22 de março de 2006; RDC nº 83, de 
16 de maio de 2006; RDC nº 112, de 30 de junho de 2006; RDC nº 154, de 10 de 
agosto de 2006; RDC nº 210, de 17 de novembro de 2006; RDC nº 211, de 17 de 
novembro de 2006; RDC nº 33, de 8 de junho de 2007; RDC nº 61, de 21 de 
setembro de 2007; RDC nº 64, de 2 de outubro de 2007; RDC nº 15, de 13 de março 
de 2008; RDC nº 53, de 29 de julho de 2008; RDC nº 57, de 6 de agosto de 2008; 
RDC nº 61, de 25 de agosto de 2008; RDC nº 10, de 9 de março de 2009; RDC nº 
38, de 7 de julho de 2009; RDC nº 11, de 9 de março de 2010; RDC nº 30, de 11 de 
agosto de 2010; RDC nº 54, de 10 de dezembro de 2010; e RDC nº 19, de 5 de maio 
de 2011, referentes às regras de nomenclatura, inclusão, exclusão, alteração e à 
publicação de DCB. 

Art. 33. As entidades, empresas e demais usuários das DCB terão um prazo 
máximo de um ano para se adequarem às regras de nomenclatura para as 
substâncias abrangidas por este regulamento. 
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Parágrafo único. Os medicamentos produzidos durante o prazo previsto no 
caput deste artigo poderão ser comercializados até o final do seu prazo de validade. 

Art. 34. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO 
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Parágrafo único. Os medicamentos produzidos durante o prazo previsto no 
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Anexo B – Portaria n. 16, de 27 de março de 2012 
 

PORTARIA Nº 16 , DE 27 DE MARÇO DE 2012. 

(Compilada – com alterações da Portaria/nº 31, de 18 de junho de 2012) 

Estabelece procedimentos para adesão ao acesso e 
utilização do Sistema Integrado de Administração de 
Serviços Gerais – SIASG, pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública, não integrantes do Sistema de 
Serviços Gerais – SISG, no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, serviços sociais 
autônomos e entidades privadas sem fins lucrativos 
que atendam ao disposto nesta Portaria. 

 O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da 
competência estabelecida no art. 31 do Anexo I do Decreto nº 7.675, de 20 de 
janeiro de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 34 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, no § 5º do art. 2º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e nas 
Instruções Normativas nº 2 de 11 de outubro de 2010 e nº 2, de 16 de agosto de 
2011 resolve: (alterado pela Portaria nº 31, de 18 de junho de 2012). 

Art. 1º Estabelecer procedimentos para adesão ao acesso e utilização do 
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, destinado à 
consulta e utilização pelos órgãos e entidades da Administração Pública, no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não integrantes do Sistema de 
Serviços Gerais – SISG, pelos serviços sociais autônomos e pelas entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos provenientes de 
convênios ou instrumentos congêneres. 

 Art. 2º A solicitação para acesso e utilização dos Subsistemas do SIASG será 
formalizada e dirigida à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, 
conforme o modelo constante: 

I – do Anexo I desta Portaria para órgãos e entidades da Administração 
Pública, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não integrantes 
do Sistema de Serviços Gerais – SISG, e para serviços sociais autônomos; ou 

 II – do Anexo III desta Portaria para entidades privadas sem fins lucrativos 
que recebam recursos públicos provenientes de convênios ou instrumentos 
congêneres. 

 § 1º A solicitação a que se refere o inciso II do caput deste artigo será 
efetuada pelo órgão ou entidade concedente que informará o número e a vigência 
do convênio ou instrumento congênere. 
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§ 2º Aos órgãos e entidades da Administração Pública, não integrantes do 
SISG, e aos serviços sociais autônomos que aderirem ao SIASG, denominados 
participantes, poderá ser disponibilizado o acesso aos seguintes Subsistemas: 

 I – Subsistema de Catálogo de Materiais – CATMAT; 

II – Subsistema de Catálogo de Serviços – CATSER; 

III – Subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

IV – Subsistema de Gestão de Contratos – SICON; 

 V – Subsistema de Comunicação – COMUNICA; 

VI – Subsistema de Divulgação Eletrônica de Compras – SIDEC; 

VII – Subsistema de Minuta de Empenho – SISME; 

VIII – Subsistema de Preços Praticados – SISPP; 

 IX – Subsistema de Registro de Preços – SISRP; e 

X – Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET e os módulos: 
Pregão Presencial, Pregão Eletrônico e Cotação Eletrônica.  

§ 3º Às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos 
provenientes de convênios ou instrumentos congêneres, denominadas participantes, 
poderá ser disponibilizado o acesso aos Subsistemas constantes do § 2º, exceto os 
incisos IV e VII. 

 § 4º O acesso aos subsistemas do SIASG pelas entidades mencionadas no § 
3º é condicionado à vigência do convênio ou instrumento congênere e, em caso de 
prorrogação, o órgão ou entidade concedente informará à SLTI por ofício ou meio 
eletrônico. 

§ 5º Os participantes constantes do § 2º do art. 2º desta norma que optarem 
pelo Subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, poderão 
ser autorizados a atuar como Unidades Cadastradoras do SICAF, com as 
atribuições conferidas pela Instrução Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010. 

§ 6º Os procedimentos a que se refere o caput poderão ser formalizados por 
meio digital desde que certificado digitalmente por autoridade certificadora 
credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – 
BRASIL. 

Art. 3º A SLTI analisará as solicitações de acesso e utilização aos 
Subsistemas do SIASG e providenciará a elaboração do Termo de Adesão, 
conforme os modelos constantes: 
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§ 2º Aos órgãos e entidades da Administração Pública, não integrantes do 
SISG, e aos serviços sociais autônomos que aderirem ao SIASG, denominados 
participantes, poderá ser disponibilizado o acesso aos seguintes Subsistemas: 

 I – Subsistema de Catálogo de Materiais – CATMAT; 

II – Subsistema de Catálogo de Serviços – CATSER; 

III – Subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

IV – Subsistema de Gestão de Contratos – SICON; 

 V – Subsistema de Comunicação – COMUNICA; 

VI – Subsistema de Divulgação Eletrônica de Compras – SIDEC; 

VII – Subsistema de Minuta de Empenho – SISME; 

VIII – Subsistema de Preços Praticados – SISPP; 

 IX – Subsistema de Registro de Preços – SISRP; e 

X – Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET e os módulos: 
Pregão Presencial, Pregão Eletrônico e Cotação Eletrônica.  

§ 3º Às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos 
provenientes de convênios ou instrumentos congêneres, denominadas participantes, 
poderá ser disponibilizado o acesso aos Subsistemas constantes do § 2º, exceto os 
incisos IV e VII. 

 § 4º O acesso aos subsistemas do SIASG pelas entidades mencionadas no § 
3º é condicionado à vigência do convênio ou instrumento congênere e, em caso de 
prorrogação, o órgão ou entidade concedente informará à SLTI por ofício ou meio 
eletrônico. 

§ 5º Os participantes constantes do § 2º do art. 2º desta norma que optarem 
pelo Subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, poderão 
ser autorizados a atuar como Unidades Cadastradoras do SICAF, com as 
atribuições conferidas pela Instrução Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010. 

§ 6º Os procedimentos a que se refere o caput poderão ser formalizados por 
meio digital desde que certificado digitalmente por autoridade certificadora 
credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – 
BRASIL. 

Art. 3º A SLTI analisará as solicitações de acesso e utilização aos 
Subsistemas do SIASG e providenciará a elaboração do Termo de Adesão, 
conforme os modelos constantes: 

 
 

I – do Anexo II desta Portaria para órgãos e entidades da Administração 
Pública, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não integrantes 
do Sistema de Serviços Gerais – SISG, e para serviços sociais autônomos; ou 

II – do Anexo IV desta Portaria para entidades privadas sem fins lucrativos 
que recebam recursos públicos provenientes de convênios ou instrumentos 
congêneres. 

Art. 4º Após a formalização do Termo de Adesão, os participantes deverão 
indicar os servidores e, no caso de entidades privadas sem fins lucrativos, os 
colaboradores incumbidos de operacionalizar e cadastrar dados nos Subsistemas do 
SIASG. 

§ 1º Após a indicação a que se refere o caput, a SLTI disponibilizará senha 
de acesso para utilização dos Subsistemas do SIASG, bem como de acesso aos 
bancos de dados dos Subsistemas ao qual aderirem. 

§ 2º Em se tratando dos participantes a que se refere o § 3º do artigo 2º desta 
norma, a senha de acesso será disponibilizada pelos órgãos concedentes aos 
responsáveis indicados pelas entidades privadas sem fins lucrativos, após a 
aprovação do Termo de Adesão. 

§ 3º O fornecimento de senha para acesso e utilização de Subsistemas do 
SIASG fica condicionado à formalização do Termo de Adesão pela autoridade 
competente, bem como à  entrega de uma via do Termo na SLTI. (incluído pela 
Portaria nº 31, de 18 de junho de 2012). 

 § 4º Após a formalização do Termo de Adesão o órgão ou entidade que o 
firmou deverá indicar os responsáveis que receberão a senha para acesso aos 
Subsistemas do SIASG. (incluído pela Portaria nº 31, de 18 de junho de 2012). 

Art. 5º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá: 

I – indicar técnicos e dirigentes para participação em cursos, seminários, 
palestras, oficinas, visitas técnicas e outros eventos, que tenham por propósito a 
prestação de apoio em questões técnicas aos participantes, observada a 
disponibilidade de recursos humanos, materiais, orçamentários e financeiros; 

II – autorizar a reprodução, o aproveitamento de material técnico publicado 
pela SLTI ou disponibilizado no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br, com vistas à 
sua utilização, bem como a publicação pelos participantes, nos respectivos veículos 
de comunicação e nas atividades de treinamento, eventos e apoio técnico, desde 
que seja citada a fonte; e 

III – propiciar o contato permanente da equipe técnica da SLTI com os 
participantes. 

Art. 6º Os órgãos e entidades participantes, bem como seus dirigentes e 
servidores, responderão administrativa, civil e penalmente, por ato ou fato que 
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caracterize o uso indevido de senhas do Sistema ou que transgrida as normas de 
segurança instituídas. 

§ 1º As informações e os dados do SIASG disponibilizados aos participantes, 
bem como o cadastramento no SICAF e os catálogos de materiais e serviços, não 
poderão ser comercializados, sob pena de cancelamento da autorização para o 
acesso ao SIASG, sem prejuízo das demais cominações legais. 

§ 2º Os participantes deverão assegurar o sigilo e a integridade dos dados, 
dos Subsistemas, objeto do Termo de Adesão firmado, protegendo-os contra danos 
e utilizações indevidas ou desautorizadas no âmbito de sua atuação. 

Art. 7º O acesso e a utilização do sistema não implicará transferência de 
recursos financeiros por nenhuma das partes. 

Parágrafo único. A SLTI não se responsabiliza por prejuízos que porventura 
possam ocorrer ao participante quando da operacionalização do SIASG, ou por 
eventuais problemas de conexão. 

Art 8º O participante que utilizar o Sistema em desacordo com o disposto 
nesta Portaria, bem como com as diretrizes fixadas pela SLTI, será notificado para 
promover a correção das irregularidades no prazo máximo de quinze dias. 

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto neste artigo implicará no 
cancelamento de acesso ao SIASG, com o consequente cancelamento da senha, 
independentemente de qualquer outra medida cabível. 

Art. 9º O participante poderá, a qualquer tempo, solicitar, mediante 
comunicação escrita, o cancelamento do seu acesso e utilização do SIASG. 

Art. 10. As dúvidas decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidas 
pela SLTI. 

Art. 11. Os instrumentos vigentes na data de publicação desta Portaria que 
tenham por objeto o acesso e a utilização ao SIASG poderão ser mantidos até o 
termo final nele estipulado, vedada a prorrogação.  

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13. Ficam revogadas: a Portarias nº 4, de 7 de julho de 2005, e a Portaria 
nº 7 de 21 de junho de 2010. 

DELFINO NATAL DE SOUZA 

 

ANEXO I 

(TIMBRE/LOGOTIPO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE) 
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ANEXO I 

(TIMBRE/LOGOTIPO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE)  
 

 

Assunto: Adesão ao SIASG 

Senhor Secretário, 

1.          Refiro-me à Portaria nº-----, de --- de ------ de 2012, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que estabelece procedimentos para  adesão ao acesso e 
utilização do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, 
declarando desde já, ciência do inteiro teor da referida portaria. 

2.          Neste sentido, e em conformidade com o estabelecido no inciso I do art. 2º 
da referida Portaria, solicito a adesão ao acesso e utilização do(s) Subsistemas(s) 
do SIASG abaixo assinalado(s). 

• (  ) Consulta ao Subsistema de Catálogo de Materiais – CATMAT 
• (  ) Consulta ao Subsistema de Catálogo de Serviços – CATSER 
• (  ) Subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 

           (  ) Unidade de Consulta 
           (  ) Unidade cadastradora 

• (  ) Subsistema de Gestão de Contratos – SICON (exclusivo para órgão federal) 
• (  ) Subsistema de Comunicação – COMUNICA 
• (  ) Subsistema de Divulgação Eletrônica de Compras – SIDEC 
• (  ) Subsistema de Minuta de Empenho – SISME (exclusivo para órgão federal) 
• (  ) Subsistema de Preços Praticados – SISPP 
• (  ) Subsistema de Registro de Preços – SISRP 
• (  ) Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET 

(  ) Módulo Pregão Presencial 
(  ) Módulo Pregão Eletrônico 
(  ) Módulo Cotação Eletrônica 

  

DADOS DO SOLICITANTE_____________________________________________ 

Nome do Órgão ou Entidade, SIGLA, CNPJ, endereço, CEP, e-mail e telefone 

Nome do Dirigente máximo do órgão, Cargo/Função, CPF,  nº do RG e órgão 
emissor. 

Local e data. 

Atenciosamente,  

Assinatura 
Cargo/Função 

Assinatura do Dirigente máximo ou de seu Representante 
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ANEXO II 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

  

TERMO DE ADESÃO Nº_____/20___/SLTI-MP 

 O (nome completo do órgão/entidade participante), situado (endereço do 
participante/CEP), inscrito no CNPJ/MF nº (                 ), neste ato representado(a) 
pelo(a) Senhor(a) (cargo), (nome completo), denominado(a) simplesmente 
participante resolve formalizar o presente Termo de Adesão, consoante as regras 
estabelecidas na Portaria nº ---, de --- de ----------- de 2012, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, declarando desde já, ciência do inteiro teor da referida 
portaria, tendo por objeto permitir o acesso e utilização dos seguintes Subsistemas. 

1. (  ) Consulta ao Subsistema de Catálogo de Materiais – CATMAT 

2. (  ) Consulta ao Subsistema de Catálogo de Serviços – CATSER 

3. (  ) Subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 

       (  ) Unidade de Consulta 
       (  ) Unidade Cadastradora 

4. (  ) Subsistema de Gestão de Contratos – SICON (exclusivo para órgão federal) 

5. (  ) Subsistema de Comunicação – COMUNICA 

6. (  ) Subsistema de Divulgação Eletrônica de Compras – SIDEC 

7. (  ) Subsistema de Minuta de Empenho – SISME (exclusivo para órgão federal) 

8. (  ) Subsistema de Preços Praticados – SISPP 

9. (  ) Subsistema de Registro de Preço – SISRP 

10. (  ) Portal de Compras do Governo Federal –COMPRASNET 

(  ) Módulo Pregão Presencial 
(  ) Módulo Pregão Eletrônico  
(  ) Módulo Cotação Eletrônica 

   Local e data,            de                       de 20___. 
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ANEXO II 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

  

TERMO DE ADESÃO Nº_____/20___/SLTI-MP 

 O (nome completo do órgão/entidade participante), situado (endereço do 
participante/CEP), inscrito no CNPJ/MF nº (                 ), neste ato representado(a) 
pelo(a) Senhor(a) (cargo), (nome completo), denominado(a) simplesmente 
participante resolve formalizar o presente Termo de Adesão, consoante as regras 
estabelecidas na Portaria nº ---, de --- de ----------- de 2012, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, declarando desde já, ciência do inteiro teor da referida 
portaria, tendo por objeto permitir o acesso e utilização dos seguintes Subsistemas. 

1. (  ) Consulta ao Subsistema de Catálogo de Materiais – CATMAT 

2. (  ) Consulta ao Subsistema de Catálogo de Serviços – CATSER 

3. (  ) Subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 

       (  ) Unidade de Consulta 
       (  ) Unidade Cadastradora 

4. (  ) Subsistema de Gestão de Contratos – SICON (exclusivo para órgão federal) 

5. (  ) Subsistema de Comunicação – COMUNICA 

6. (  ) Subsistema de Divulgação Eletrônica de Compras – SIDEC 

7. (  ) Subsistema de Minuta de Empenho – SISME (exclusivo para órgão federal) 

8. (  ) Subsistema de Preços Praticados – SISPP 

9. (  ) Subsistema de Registro de Preço – SISRP 

10. (  ) Portal de Compras do Governo Federal –COMPRASNET 

(  ) Módulo Pregão Presencial 
(  ) Módulo Pregão Eletrônico  
(  ) Módulo Cotação Eletrônica 

   Local e data,            de                       de 20___. 

 
 

  

Assinatura 
Cargo/Função 

Assinatura do Dirigente máximo ou de seu Representante 

 
ANEXO III 

(TIMBRE/LOGOTIPO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE) 

Assunto: Adesão ao SIASG 

             Senhor Secretário, 

1.         Refiro-me à Portaria nº ---, de -- de ------------ de 2012, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que estabelece procedimentos para adesão ao acesso e 
utilização do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, 
declarando desde já, ciência do inteiro teor da referida Portaria. 

2.         Neste sentido, e em conformidade com o estabelecido no inciso II do art. 2º 
da referida Portaria, solicito a adesão ao acesso e utilização do(s) Subsistemas(s) 
do SIASG abaixo assinalado(s), para a entidade 
__________________________________________, tendo em vista a celebração 
do Convênio ou instrumento congênere nº ______, com vigência de ___/___/____ a 
____/___/____. 

• (  ) Consulta ao subsistema de Catálogo de Materiais – CATMAT 
• (  ) Consulta ao subsistema de Catálogo de Serviços – CATSER 
• (  ) Subsistema de Comunicação – COMUNICA 
• (  ) Consulta ao subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF 
• (  ) Subsistema de Divulgação Eletrônica de Compras – SIDEC 
• (  ) Subsistema de Preços Praticados – SISPP 
• (  ) Subsistema de Registro de Preços – SISRP 
• (  ) Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET 

(  ) Módulo Pregão Presencial 
(  ) Módulo Pregão Eletrônico 
(  ) Módulo Cotação Eletrônica 

DADOS DO SOLICITANTE/CONCEDENTE 

Nome do Órgão ou Entidade, SIGLA, CNPJ, endereço, CEP, e-mail e telefone 
Nome do Dirigente máximo ou de seu Representante, Cargo/Função, CPF, nº do RG 

e órgão emissor. 
  

DADOS DA ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS 
Nome do Órgão ou Entidade, SIGLA, CNPJ, endereço, CEP, e-mail e telefone 



82

 
 

Nome do Dirigente máximo ou de seu Representante, Cargo/Função, CPF, nº do RG 
e órgão emissor. 

  

Local e data. 

Atenciosamente, 

Assinatura 
Cargo/Função do Dirigente máximo ou 

de seu Representante 
Órgão concedente 

Assinatura 
Cargo/Função do Dirigente máximo ou 

de seu Representante 
Entidade convenente 

  
ANEXO IV 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

  

TERMO DE ADESÃO Nº_____/20___/SLTI-MP 

O (nome completo do órgão/entidade concedente), situado (endereço), 
inscrito no CNPJ/MF nº (             ), neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) 
(cargo), (nome completo), resolve formalizar o presente Termo de Adesão para a 
entidade (     ), situado (endereço/CEP), inscrito no CNPJ/MF nº (            ) por 
intermédio de (cargo/nome completo), consoante as regras estabelecidas na 
Portaria nº ----, de --- de -------------- de 2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
declarando desde já, ciência do inteiro teor da referida portaria, tendo por objeto 
permitir o acesso e utilização, no prazo de vigência do convênio ou instrumento 
congênere nº ______, de ____/____/_____ a ____/____/_____, dos seguintes 
Subsistemas. 

1. (  ) Consulta ao subsistema de Catálogo de Materiais – CATMAT 

2. (  ) Consulta ao subsistema de Catálogo de Serviços – CATSER 

3. (  ) Subsistema de Comunicação – COMUNICA 

4. (  ) Consulta ao subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF 

5. (  ) Subsistema de Divulgação Eletrônica de Compras – SIDEC 

6. (  ) Subsistema de Preços Praticados – SISPP 
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Nome do Dirigente máximo ou de seu Representante, Cargo/Função, CPF, nº do RG 
e órgão emissor. 

  

Local e data. 

Atenciosamente, 

Assinatura 
Cargo/Função do Dirigente máximo ou 

de seu Representante 
Órgão concedente 

Assinatura 
Cargo/Função do Dirigente máximo ou 

de seu Representante 
Entidade convenente 

  
ANEXO IV 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

  

TERMO DE ADESÃO Nº_____/20___/SLTI-MP 

O (nome completo do órgão/entidade concedente), situado (endereço), 
inscrito no CNPJ/MF nº (             ), neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) 
(cargo), (nome completo), resolve formalizar o presente Termo de Adesão para a 
entidade (     ), situado (endereço/CEP), inscrito no CNPJ/MF nº (            ) por 
intermédio de (cargo/nome completo), consoante as regras estabelecidas na 
Portaria nº ----, de --- de -------------- de 2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
declarando desde já, ciência do inteiro teor da referida portaria, tendo por objeto 
permitir o acesso e utilização, no prazo de vigência do convênio ou instrumento 
congênere nº ______, de ____/____/_____ a ____/____/_____, dos seguintes 
Subsistemas. 

1. (  ) Consulta ao subsistema de Catálogo de Materiais – CATMAT 

2. (  ) Consulta ao subsistema de Catálogo de Serviços – CATSER 

3. (  ) Subsistema de Comunicação – COMUNICA 

4. (  ) Consulta ao subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF 

5. (  ) Subsistema de Divulgação Eletrônica de Compras – SIDEC 

6. (  ) Subsistema de Preços Praticados – SISPP 

 
 

7. (  ) Subsistema de Registro de Preço – SISRP 

8. (  ) Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET 

(  ) Módulo Pregão  Presencial 
(  ) Módulo Pregão Eletrônico 
(  ) Módulo Cotação Eletrônica 

Local e data,            de                       de 20___. 

Assinatura 
Cargo/Função do Dirigente máximo ou 

de seu Representante 
Órgão concedente 

Assinatura 
Cargo/Função do Dirigente máximo ou 

de seu Representante 
Entidade convenente 
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Anexo C – Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005 

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.520, de 17 de 
julho de 2002, 

DECRETA: 

Art. 1o A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com 
o disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à 
aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao 
regulamento estabelecido neste Decreto. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos 
da administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. 

Art. 2o O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo 
menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços 
comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a 
comunicação pela internet. 

§ 1o Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais do mercado. 

§ 2o Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que 
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a 
execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros 
mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital. 

§ 3o O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e de 
autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do 
certame. 

§ 4o O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação, com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que 
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atuará como provedor do sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema 
de Serviços Gerais – SISG. 

§ 5o A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá ceder o uso 
do seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos Poderes da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, mediante celebração de termo de adesão. 

Art. 3o Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema 
eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os 
membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma 
eletrônica. 

§ 1o O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

§ 2o No caso de pregão promovido por órgão integrante do SISG, o 
credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

§ 3o A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado 
ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 

§ 4o A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

§ 5o O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 

§ 6o O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

Art. 4o Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será 
obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma 
eletrônica. 

§ 1o O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de 
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 

§ 2o Na hipótese de aquisições por dispensa de licitação, fundamentadas no 
inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as unidades gestoras 
integrantes do SISG deverão adotar, preferencialmente, o sistema de cotação 
eletrônica, conforme disposto na legislação vigente. 

Art. 5o A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios 
básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
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eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, 
competitividade e proporcionalidade. 

 Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que 
não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

Art. 6o A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se 
aplica às contratações de obras de engenharia, bem como às locações imobiliárias e 
alienações em geral. 

Art. 7o Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento 
estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu 
desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 

Art. 8o À autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no 
regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: 

I – designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do 
pregoeiro e dos componentes da equipe de apoio; 

II – indicar o provedor do sistema; 

III – determinar a abertura do processo licitatório; 

IV – decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua 
decisão; 

V – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 

VI – homologar o resultado da licitação; e 

VII – celebrar o contrato. 

Art. 9o Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o 
seguinte: 

I – elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação 
do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua 
realização; 

II – aprovação do termo de referência pela autoridade competente; 

III – apresentação de justificativa da necessidade da contratação; 

IV – elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; 
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eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, 
competitividade e proporcionalidade. 

 Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que 
não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

Art. 6o A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se 
aplica às contratações de obras de engenharia, bem como às locações imobiliárias e 
alienações em geral. 

Art. 7o Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento 
estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu 
desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 

Art. 8o À autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no 
regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: 

I – designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do 
pregoeiro e dos componentes da equipe de apoio; 

II – indicar o provedor do sistema; 

III – determinar a abertura do processo licitatório; 

IV – decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua 
decisão; 

V – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 

VI – homologar o resultado da licitação; e 

VII – celebrar o contrato. 

Art. 9o Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o 
seguinte: 

I – elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação 
do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua 
realização; 

II – aprovação do termo de referência pela autoridade competente; 

III – apresentação de justificativa da necessidade da contratação; 

IV – elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; 
 

 

V – definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive 
no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam 
consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento 
das necessidades da administração; e 

VI – designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 

§ 1o A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II e 
III, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apóiam, bem como quanto 
aos elementos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro 
de desembolso, se for o caso, elaborados pela administração. 

§ 2o O termo de referência é o documento que deverá conter elementos 
capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento 
detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em 
planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o 
caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, 
procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e 
sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

Art. 10. As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos 
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, ou de órgão ou entidade 
integrante do SISG. 

§ 1o A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração pública, pertencentes, 
preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora da 
licitação. 

§ 2o No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de 
membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. 

§ 3o A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá 
ocorrer para período de um ano, admitindo-se reconduções, ou para licitação 
específica. 

§ 4o Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou o militar 
que reúna qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade 
competente. 

Art. 11. Caberá ao pregoeiro, em especial: 

I – coordenar o processo licitatório; 

II – receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; 

III – conduzir a sessão pública na internet; 
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IV – verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; 

V – dirigir a etapa de lances; 

VI – verificar e julgar as condições de habilitação; 

VII – receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 

VIII – indicar o vencedor do certame; 

IX – adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

X – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI – encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e 
propor a homologação. 

Art. 12. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o 
pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. 

Art. 13. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma 
eletrônica: 

I – credenciar-se no SICAF para certames promovidos por órgãos da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e de órgão ou 
entidade dos demais Poderes, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, que tenham celebrado termo de adesão; 

II – remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via 
internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos; 

III – responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

IV – acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão; 

V – comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 
para imediato bloqueio de acesso; 

VI – utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar 
do pregão na forma eletrônica; e 
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IV – verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; 

V – dirigir a etapa de lances; 

VI – verificar e julgar as condições de habilitação; 

VII – receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 

VIII – indicar o vencedor do certame; 

IX – adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

X – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI – encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e 
propor a homologação. 

Art. 12. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o 
pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. 

Art. 13. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma 
eletrônica: 

I – credenciar-se no SICAF para certames promovidos por órgãos da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e de órgão ou 
entidade dos demais Poderes, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, que tenham celebrado termo de adesão; 

II – remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via 
internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos; 

III – responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

IV – acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão; 

V – comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 
para imediato bloqueio de acesso; 

VI – utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar 
do pregão na forma eletrônica; e 

 
 

VII – solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de 
acesso por interesse próprio. 

Parágrafo único. O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de 
identificação e senha suspensas automaticamente. 

Art. 14. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 
documentação relativa: 

I – à habilitação jurídica; 

II – à qualificação técnica; 

III – à qualificação econômico-financeira; 

IV – à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade 
social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

V – à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando 
for o caso; e 

VI – ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição e 
no inciso XVIII do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993. 

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos 
incisos I, III, IV e V deste artigo poderá ser substituída pelo registro cadastral no 
SICAF ou, em se tratando de órgão ou entidade não abrangida pelo referido 
Sistema, por certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na 
legislação geral. 

Art. 15. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na 
licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e 
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil. 

Art. 16. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão 
exigidos: 

I – comprovação da existência de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às 
condições de liderança estipuladas no edital e será a representante das 
consorciadas perante a União; 

II – apresentação da documentação de habilitação especificada no 
instrumento convocatório por empresa consorciada; 

III – comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida no edital; 
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IV – demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices 
contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira; 

V – responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações 
do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

VI – obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio 
formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e 

VII – constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato. 

Parágrafo único. Fica impedida a participação de empresa consorciada, na 
mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

Art. 17. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a 
convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados os 
valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir indicados: 

I – até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 

a) Diário Oficial da União; e 

b) meio eletrônico, na internet; 

II – acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) até R$ 
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

a) Diário Oficial da União; 

b) meio eletrônico, na internet; e 

c) jornal de grande circulação local; 

III – superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

a) Diário Oficial da União; 

b) meio eletrônico, na internet; e 

c) jornal de grande circulação regional ou nacional. 

§ 1o Os órgãos ou entidades integrantes do SISG e os que aderirem ao 
sistema do Governo Federal disponibilizarão a íntegra do edital, em meio eletrônico, 
no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, sítio 
www.comprasnet.gov.br. 

§ 2o O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, 
a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 
edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e 
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IV – demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices 
contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira; 

V – responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações 
do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

VI – obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio 
formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e 

VII – constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato. 

Parágrafo único. Fica impedida a participação de empresa consorciada, na 
mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

Art. 17. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a 
convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados os 
valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir indicados: 

I – até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 

a) Diário Oficial da União; e 

b) meio eletrônico, na internet; 

II – acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) até R$ 
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

a) Diário Oficial da União; 

b) meio eletrônico, na internet; e 

c) jornal de grande circulação local; 

III – superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

a) Diário Oficial da União; 

b) meio eletrônico, na internet; e 

c) jornal de grande circulação regional ou nacional. 

§ 1o Os órgãos ou entidades integrantes do SISG e os que aderirem ao 
sistema do Governo Federal disponibilizarão a íntegra do edital, em meio eletrônico, 
no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, sítio 
www.comprasnet.gov.br. 

§ 2o O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, 
a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 
edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e 

 
 

hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na forma eletrônica, será 
realizado por meio da internet. 

§ 3o A publicação referida neste artigo poderá ser feita em sítios oficiais da 
administração pública, na internet, desde que certificado digitalmente por autoridade 
certificadora credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil. 

§ 4o O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis. 

§ 5o Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 

§ 6o Na divulgação de pregão realizado para o sistema de registro de preços, 
independentemente do valor estimado, será adotado o disposto no inciso III. 

Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma 
eletrônica. 

§ 1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração 
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

§ 2o Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

Art. 19. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 
deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no edital. 

Art. 20. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

Art. 21. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes 
deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for 
o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

§ 1o A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha 
privativa do licitante. 

§ 2o Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
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habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 

§ 3o A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto. 

§ 4o Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 

Art. 22. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será 
aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

§ 1o Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo 
utilizar sua chave de acesso e senha. 

§ 2o O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no 
edital. 

§ 3o A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada 
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

§ 4o As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos 
estarão disponíveis na internet. 

§ 5o O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
pregoeiro e os licitantes. 

Art. 23.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas 
pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 

Art. 24. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 
quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 

§ 1o No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do 
seu recebimento e do valor consignado no registro. 

§ 2o Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 

§ 3o O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

§ 4o Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado primeiro. 

§ 5o Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 

§ 3o A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto. 

§ 4o Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 

Art. 22. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será 
aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

§ 1o Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo 
utilizar sua chave de acesso e senha. 

§ 2o O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no 
edital. 

§ 3o A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada 
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

§ 4o As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos 
estarão disponíveis na internet. 

§ 5o O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
pregoeiro e os licitantes. 

Art. 23.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas 
pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 

Art. 24. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 
quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 

§ 1o No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do 
seu recebimento e do valor consignado no registro. 

§ 2o Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 

§ 3o O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

§ 4o Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado primeiro. 

§ 5o Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
 

§ 6o A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
pregoeiro. 

§ 7o O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

§ 8o Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado 
o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas no edital. 

§ 9o A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

§ 10. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, 
se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

§ 11. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada 
somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação. 

Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 
estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 
disposições do edital. 

§ 1o A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos 
documentos por ele abrangidos, quando dos procedimentos licitatórios realizados 
por órgãos integrantes do SISG ou por órgãos ou entidades que aderirem ao SICAF. 

§ 2o Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados 
no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 
apresentados inclusive via fax, no prazo definido no edital, após solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico. 

§ 3o Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverão 
ser apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos no 
edital. 

§ 4o Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame 
nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal 
de prova. 

§ 5o Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim 
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sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital. 

§ 6o No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o 
edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser 
encaminhada de imediato por meio eletrônico, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor. 

§ 7o No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de 
preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total 
estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 
convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

§ 8o Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de preços 
ficam submetidos à norma específica que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666, de 
1993. 

§ 9o Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

§ 1o A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 
intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, 
ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

§ 2o O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

§ 3o No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

Art. 27. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 
procedimento licitatório. 

§ 1o Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será convocado 
para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo definido no edital. 

§ 2o Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão 
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ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de 
preços. 

§ 3o O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2o ou 
quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

§ 4o O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, salvo 
disposição específica do edital. 

Art. 28. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar 
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

Parágrafo único. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 
SICAF. 

Art. 29. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório 
somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

§ 1o A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou da ata de 
registro de preços. 

§ 2o Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação 
do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

Art. 30. O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos: 

I – justificativa da contratação; 

II – termo de referência; 

III – planilhas de custo, quando for o caso; 

IV – previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas 
rubricas; 
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V – autorização de abertura da licitação; 

VI – designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VII – edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

VIII – minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da 
ata de registro de preços, conforme o caso; 

IX – parecer jurídico; 

X – documentação exigida para a habilitação; 

XI – ata contendo os seguintes registros: 

a) licitantes participantes; 

b) propostas apresentadas; 

c) lances ofertados na ordem de classificação; 

d) aceitabilidade da proposta de preço; 

e) habilitação; e 

f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões; 

XII – comprovantes das publicações: 

a) do aviso do edital; 

b) do resultado da licitação; 

c) do extrato do contrato; e 

d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso. 

§ 1o O processo licitatório poderá ser realizado por meio de sistema 
eletrônico, sendo que os atos e documentos referidos neste artigo constantes dos 
arquivos e registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para 
comprovação e prestação de contas. 

§ 2o Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, deverão 
permanecer à disposição das auditorias internas e externas. 

§ 3o A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente 
após o encerramento da sessão pública. 

Art. 31. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá 
instruções complementares ao disposto neste Decreto. 
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instruções complementares ao disposto neste Decreto. 

 
 

Art. 32. Este Decreto entra em vigor em 1o de julho de 2005. 

Art. 33. Fica revogado o Decreto nº 3.697, de 21 de dezembro de 2000. 

Brasília, de de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Paulo Bernardo Silva 
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Anexo D – Decreto n. 1.094, de 23 de março de 1994 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 1.094, DE 23 DE MARÇO DE 1994 

 

Dispõe sobre o Sistema de Serviços Gerais 
(SISG) dos órgãos civis da Administração 
Federal direta, das autarquias federais e 
fundações públicas, e dá outras 
providências.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 30 e 31 do Decreto-
Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, 
de 29 de setembro de 1969, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam organizadas sob a forma de sistema, com a designação de Sistema de 
Serviços Gerais (SISG), as atividades de administração de edifícios públicos e 
imóveis residenciais, material, transporte, comunicações administrativas e 
documentação. 
 
§ 1º Integram o SISG os órgãos e unidades da Administração Federal direta, 
autárquica e fundacional, incumbidos especificamente da execução das atividades 
de que trata este artigo. 
 
§ 2º Os Ministérios Militares e o Estado-Maior das Forças Armadas poderão aplicar, 
no que couber, as normas pertinentes ao SISG. 
  
Art. 2º O SISG compreende: 
  
I –  o órgão central, responsável pela formulação de diretrizes, orientação, 
planejamento e coordenação, supervisão e controle dos assuntos relativos a 
Serviços Gerais; 
 
II –  os órgãos setoriais, unidades incumbidas especificamente de atividades 
concernentes ao SISG, nos Ministérios e órgãos integrantes da Presidência da 
República; 
 
III –  os órgãos seccionais, unidades incumbidas da execução das atividades do 
SISG, nas autarquias e fundações públicas. 
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Art. 3º A Secretaria da Administração Federal da Presidência da República 
(SAF/PR), representada pela Subsecretaria de Normas e Processos Administrativos, 
atuará como órgão central do SISG, com as atribuições e competências definidas 
neste decreto. 
 
Art. 4º Os órgãos setoriais e seccionais do SISG vinculam-se ao órgão central para 
os estritos efeitos do disposto neste decreto, sem prejuízo da subordinação 
administrativa decorrente de sua posição na estrutura do Ministério e órgão 
integrante da Presidência da República, autarquias e fundações públicas. 
 
Parágrafo único. Caberá aos órgãos setoriais a articulação com os órgãos 
seccionais a eles vinculados, com o objetivo de contribuir para a integração 
sistêmica do SISG. 
  
Art. 5º Incumbe ao órgão central do SISG, com observância das leis e regulamentos 
pertinentes: 
 
I – quanto a edifícios públicos e imóveis residenciais: 
 
a) expedir normas para disciplinar a construção, demolição, e manutenção de 
edifícios públicos e imóveis residenciais, bem assim das respectivas instalações; 
 
b) expedir normas para disciplinar a contratação de serviços de terceiros para a 
execução de obras e serviços de construção, reforma, manutenção, demolição, 
zeladoria e vigilância de edifícios públicos e imóveis funcionais; 
 
c) supervisionar e coordenar a execução das normas de que tratam as alíneas 
anteriores ou executá-las quando julgar necessário; 
 
II – quanto a material: 
 
a) fixar os padrões e especificações do material para uso do serviço público; 
 
b) expedir normas para disciplinar a licitação, a contratação, a aquisição, o 
recebimento, o registro, a guarda, a requisição, a distribuição e a utilização de 
material permanente e de consumo; 
 
c) expedir normas para disciplinar a conservação, recuperação, manutenção, 
inventário, baixa e alienação de material permanente e de consumo; 
 
d) supervisionar e coordenar a execução das normas de que tratam as alíneas 
anteriores ou executá-las quando julgar necessário; 
  
III – quanto a transporte: 
 
a) expedir normas para disciplinar a aquisição, distribuição, alienação, conservação, 
guarda, manutenção e utilização de veículos oficiais; 
 
b) expedir normas para disciplinar a locação de serviços de terceiros no transporte 
de servidores, material e equipamento; 
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c) expedir normas destinadas a redução do consumo de combustíveis e 
lubrificantes; 
 
d) expedir normas para disciplinar a aquisição de passagens nos deslocamentos de 
servidores; 
 
e) supervisionar e coordenar a execução das normas de que tratam as alíneas 
anteriores ou executá-las quando julgar necessário; 
  
IV – quanto a comunicações administrativas e documentação: 
  
a) expedir normas para disciplinar a utilização, reaproveitamento, padronização, 
reprodução e aquisição de papéis e formulários; 
 
b) expedir normas para disciplinar a transmissão e recepção de mensagens; 
 
c) supervisionar e coordenar a execução das normas de que tratam as alíneas 
anteriores ou executá-las quando julgar necessário. 
  
§ 1º Realizar-se-ão, sob a forma de auditoria, o controle, a fiscalização e a 
orientação específica das atividades do SISG. 
  
§ 2º Os órgãos setoriais e seccionais do sistema prestarão ao órgão central do SISG 
todas as informações e o apoio necessário para o planejamento, coordenação, 
acompanhamento, fiscalização e controle das atividades previstas neste decreto, 
inclusive quanto aos seus custos. 
 
§ 3º Quando ocorrer execução de tarefas comuns, que requeiram prestação de 
serviços remunerados de outras entidades públicas ou particulares, as despesas 
poderão ser rateadas pelos órgãos do SISG, ainda que o serviço seja executado 
através do órgão central. 
 
Art. 6º Os órgãos setoriais e seccionais do SISG são responsáveis pela gestão e 
execução das atividades de serviços gerais nas respectivas áreas, salvo nos casos 
em que, por conveniência do Sistema, a critério do órgão central, deva ser 
centralizada a realização dessas atividades. 
 
Art. 7º Fica instituído o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
(SIASG), auxiliar do SISG, destinado a sua informatização e operacionalização, com 
a finalidade de integrar e dotar os órgãos da administração direta, autárquica e 
fundacional de instrumento de modernização, em todos os níveis, em especial: 
 
I – o catálogo unificado de materiais e serviços; 
 
II – o cadastramento unificado de fornecedores; 
 
III – o registro de preços de bens e serviços. 
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c) expedir normas destinadas a redução do consumo de combustíveis e 
lubrificantes; 
 
d) expedir normas para disciplinar a aquisição de passagens nos deslocamentos de 
servidores; 
 
e) supervisionar e coordenar a execução das normas de que tratam as alíneas 
anteriores ou executá-las quando julgar necessário; 
  
IV – quanto a comunicações administrativas e documentação: 
  
a) expedir normas para disciplinar a utilização, reaproveitamento, padronização, 
reprodução e aquisição de papéis e formulários; 
 
b) expedir normas para disciplinar a transmissão e recepção de mensagens; 
 
c) supervisionar e coordenar a execução das normas de que tratam as alíneas 
anteriores ou executá-las quando julgar necessário. 
  
§ 1º Realizar-se-ão, sob a forma de auditoria, o controle, a fiscalização e a 
orientação específica das atividades do SISG. 
  
§ 2º Os órgãos setoriais e seccionais do sistema prestarão ao órgão central do SISG 
todas as informações e o apoio necessário para o planejamento, coordenação, 
acompanhamento, fiscalização e controle das atividades previstas neste decreto, 
inclusive quanto aos seus custos. 
 
§ 3º Quando ocorrer execução de tarefas comuns, que requeiram prestação de 
serviços remunerados de outras entidades públicas ou particulares, as despesas 
poderão ser rateadas pelos órgãos do SISG, ainda que o serviço seja executado 
através do órgão central. 
 
Art. 6º Os órgãos setoriais e seccionais do SISG são responsáveis pela gestão e 
execução das atividades de serviços gerais nas respectivas áreas, salvo nos casos 
em que, por conveniência do Sistema, a critério do órgão central, deva ser 
centralizada a realização dessas atividades. 
 
Art. 7º Fica instituído o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
(SIASG), auxiliar do SISG, destinado a sua informatização e operacionalização, com 
a finalidade de integrar e dotar os órgãos da administração direta, autárquica e 
fundacional de instrumento de modernização, em todos os níveis, em especial: 
 
I – o catálogo unificado de materiais e serviços; 
 
II – o cadastramento unificado de fornecedores; 
 
III – o registro de preços de bens e serviços. 
 

 
 

Art. 8º São usuários do SIASG os órgãos setoriais e seccionais especificados no art. 
2º, competindo-lhes a alimentação dos dados necessários ao processamento do 
sistema. 
 
Art. 9º Compete à Secretaria da Administração Federal da Presidência da 
República, como órgão central do SISG, o gerenciamento e a expedição de normas 
complementares referentes ao desenvolvimento, implantação e manutenção do 
SIASG. 
 
Art. 10. Na elaboração do SIASG deverá ser prevista sua integração com os demais 
sistemas institucionais do governo e, sempre que possível, o compartilhamento de 
recursos de transmissão de dados e equipamentos. 
  
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 12. Revoga-se o Decreto nº 75.657, de 24 de abril de 1975. 
 
Brasília, 23 de março de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 
 

ITAMAR FRANCO 
Romildo Canhim 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2, DE 16 DE AGOSTO DE 2011 
 

Estabelece procedimentos para a operacionalização dos 
módulos e subsistemas que compõem o Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, 
para os órgãos da Presidência da República, Ministérios, 
Autarquias e Fundações que integram o Sistema de 
Serviços Gerais – SISG, assim como para os demais 
órgãos e entidades que utilizam o SIASG. 

 
O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 28 do Anexo I ao Decreto nº 7.063, de 13 de 
janeiro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto nº 1.094, de 23 de 
março de 1994, e nos arts. 3º, 21 e 115 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
resolve: 
 

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece os procedimentos para a 
operacionalização dos módulos e subsistemas do Sistema Integrado de 
Administração de Serviços Gerais – SIASG. 
 
 Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto nesta Instrução Normativa os 
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG e demais 
órgãos que utilizam o SIASG. 
 

Art. 2º O Catálogo de Materiais – CATMAT deve ser utilizado para a 
catalogação dos materiais destinados às atividades da Administração Pública 
Federal, abrangendo a identificação, descrição e classificação dos materiais, de 
acordo com critérios adotados no Federal Supply Classification. 
 

Art. 3º O Catálogo de Serviços – CATSER deve ser utilizado para a 
catalogação dos serviços contratados pela Administração Pública Federal, 
abrangendo a identificação, descrição e classificação dos serviços segundo padrões 
de desempenho desejados, de acordo com critérios adotados pela Organização das 
Nações Unidas – ONU. 
 

Art. 4º O Subsistema de Divulgação de Compras - SIDEC deve ser utilizado 
para o cadastramento de licitações, dispensas, inexigibilidades, eventos e cotações 
eletrônicas realizadas pela Administração Pública Federal, visando a divulgação das 
matérias relativas a estes processos no Portal de Compras do Governo Federal – 
COMPRASNET e sua publicação no Diário Oficial da União, quando couber. 
 

§ 1º É obrigatória a inclusão, no SIDEC, pelos órgãos e entidades integrantes 
do SISG e pelos demais órgãos e entidades que optarem por utilizar o SIASG, de 
todos os itens a serem contratados, acompanhados dos respectivos códigos de bens 
ou serviços constantes do CATMAT e do CATSER, com a respectiva pesquisa de 
mercado, gerando automaticamente a relação dos itens da licitação, que constituirá 
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órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG e demais 
órgãos que utilizam o SIASG. 
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Art. 3º O Catálogo de Serviços – CATSER deve ser utilizado para a 
catalogação dos serviços contratados pela Administração Pública Federal, 
abrangendo a identificação, descrição e classificação dos serviços segundo padrões 
de desempenho desejados, de acordo com critérios adotados pela Organização das 
Nações Unidas – ONU. 
 

Art. 4º O Subsistema de Divulgação de Compras - SIDEC deve ser utilizado 
para o cadastramento de licitações, dispensas, inexigibilidades, eventos e cotações 
eletrônicas realizadas pela Administração Pública Federal, visando a divulgação das 
matérias relativas a estes processos no Portal de Compras do Governo Federal – 
COMPRASNET e sua publicação no Diário Oficial da União, quando couber. 
 

§ 1º É obrigatória a inclusão, no SIDEC, pelos órgãos e entidades integrantes 
do SISG e pelos demais órgãos e entidades que optarem por utilizar o SIASG, de 
todos os itens a serem contratados, acompanhados dos respectivos códigos de bens 
ou serviços constantes do CATMAT e do CATSER, com a respectiva pesquisa de 
mercado, gerando automaticamente a relação dos itens da licitação, que constituirá 

 
 

Anexo de Itens do Edital, a ser disponibilizado juntamente com o edital no 
COMPRASNET, e servirá de referência para o envio de propostas pelos 
fornecedores. 
 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no inciso I do art. 21 da Lei nº 8.666, de 1993, 
os avisos de licitação, bem como as suas alterações, revogações ou anulações, os 
resultados parciais ou finais, deverão ser enviados eletronicamente pela Unidade 
Administrativa de Serviços Gerais – UASG para publicação no Diário Oficial da 
União, por intermédio de rotina específica do SIDEC. 
 

§ 3º A UASG interessada deverá verificar se o Aviso de Licitação foi 
devidamente publicado no Diário Oficial da União na data informada, sendo que as 
correções, se necessárias, deverão ser registradas por meio de Evento de Licitação 
no SIDEC, devendo ser anexados os comprovantes de publicação do Aviso e dos 
Eventos no respectivo processo. 
 

§ 4º As hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação previstas nos 
arts. 24 e 25 da Lei 8.666, de 1993, e as demais hipóteses de dispensa previstas em 
outros dispositivos legais, devem ser registradas no SIDEC, devendo ser publicadas 
no Diário Oficial da União por intermédio do SIDEC. 
 

§ 5º As informações sobre convite, dispensa e inexigibilidade de licitação, de 
valor inferior aos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666, 
de 1993, e as alterações requeridas, devem ser registradas para divulgação no 
COMPRASNET, facultado à UASG decidir sobre a conveniência e oportunidade de 
publicação no Diário Oficial da União. 
 

Art. 5º O Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET deve ser 
utilizado para o acesso à operacionalização e às informações das licitações da 
Administração Pública Federal em avisos, editais, dispensa e inexigibilidade de 
licitação, e cotação eletrônica. 
 

§ 1° A legislação aplicável e o acesso ao Subsistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF serão disponibilizados no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br. 
 

§ 2º O pregão, em sua forma eletrônica, deverá ser realizado por intermédio 
do COMPRASNET. 
 

§ 3º Os dados relativos à sessão pública das modalidades concorrência, 
tomada de preços, convite e pregão, na sua forma presencial, deverão ser 
registrados no momento de sua realização, no módulo Sessão Pública do 
COMPRASNET. 
 

Art. 6º O Subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 
deve ser utilizado como o registro cadastral único para a análise da habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira dos licitantes, na 
forma do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, regulamentado pela Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 02, de 11 de outubro de 2010. 
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Parágrafo único. Nos casos de aplicação de sanção administrativa prevista 
na legislação federal de licitação e contratos, o órgão ou entidade integrante do 
SISG, ou que aderiu ao SIASG, responsável pela aplicação de sanção deverá 
registrar a ocorrência no SICAF. 
 

Art. 7º O Subsistema de Preços Praticados – SISPP deve ser utilizado para 
registrar os preços praticados nos processos de contratações governamentais, 
discriminados por unidades de medidas de padrão legal e marcas, com vistas a 
subsidiar o gestor público em estimativas de valores de contratações futuras. 
 

§ 1° Os preços praticados a que se refere o caput deste artigo deverão ser 
disponibilizados no documento Consulta de Preços Praticados, que, por sua vez, 
deverá ser disponibilziado noCOMPRASNET, sendo que uma versão impressa 
deverá ser anexada ao processo, devendo a consulta, quando for o caso, referir-se à 
Unidade da Federação – UF e ao ano ou trimestre da aquisição. 
 

§ 2° Os preços obtidos por meio da Consulta de Preço Praticado podem ser 
utilizados, a critério dos gestores públicos, como parâmetros de valores estimados 
para a realização de licitações. 
 

Art. 8º O Subsistema de Registro de Preços – SISRP deve ser utilizado para 
o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens 
para contratações futuras, de acordo com o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 
2001. 
 

Art. 9º O Subsistema de Minuta de Empenho – SISME deve ser utilizado para 
a elaboração das minutas de empenho, com o respectivo envio ao Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, para a geração 
da Nota de Empenho. 
 

Art. 10. O Subsistema de Gestão de Contratos – SICON deve ser utilizado 
para o registro dos extratos de contratos firmados pela Administração Pública 
Federal e o seu envio eletrônico para publicação no Diário Oficial da União, bem 
como para o acompanhamento da execução contratual, por intermédio do 
cronograma físico-financeiro. 
 

§ 1º Os contratos decorrentes das compras deverão ser registrados no 
SICON, com as respectivas informações sobre os cronogramas físico-financeiros, 
precedidos da geração dos empenhos. 
 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no inciso I do art. 21 da Lei nº 8.666, de 1993, 
os contratos, bem como as suas alterações, revogações, rescisões ou anulações, os 
resultados parciais ou finais, deverão ser enviados eletronicamente pela UASG, para 
publicação no Diário Oficial da União, por intermédio de rotina específica do SICON. 
 

Art. 11. O Subsistema de Comunicação – COMUNICA –deve ser utilizado 
para a comunicação entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com 
as UASG e para a emissão de orientações, informações, solicitações e atualizações 
de assuntos referentes à operacionalização do Sistema SIASG e legislação 
pertinente. 
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para contratações futuras, de acordo com o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 
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a elaboração das minutas de empenho, com o respectivo envio ao Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, para a geração 
da Nota de Empenho. 
 

Art. 10. O Subsistema de Gestão de Contratos – SICON deve ser utilizado 
para o registro dos extratos de contratos firmados pela Administração Pública 
Federal e o seu envio eletrônico para publicação no Diário Oficial da União, bem 
como para o acompanhamento da execução contratual, por intermédio do 
cronograma físico-financeiro. 
 

§ 1º Os contratos decorrentes das compras deverão ser registrados no 
SICON, com as respectivas informações sobre os cronogramas físico-financeiros, 
precedidos da geração dos empenhos. 
 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no inciso I do art. 21 da Lei nº 8.666, de 1993, 
os contratos, bem como as suas alterações, revogações, rescisões ou anulações, os 
resultados parciais ou finais, deverão ser enviados eletronicamente pela UASG, para 
publicação no Diário Oficial da União, por intermédio de rotina específica do SICON. 
 

Art. 11. O Subsistema de Comunicação – COMUNICA –deve ser utilizado 
para a comunicação entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com 
as UASG e para a emissão de orientações, informações, solicitações e atualizações 
de assuntos referentes à operacionalização do Sistema SIASG e legislação 
pertinente. 

 
 

 
Art. 12. As licitações e as contratações informadas, respectivamente, no 

SIDEC e SICON devem obedecer ao horário estabelecido para a remessa de 
matérias à Imprensa Nacional para agendamento no dia útil subsequente ou datas 
futuras, a critério do gestor da UASG. 
 

Art. 13. O custo de publicação de cada matéria no Diário Oficial da União 
será de responsabilidade da UASG, que informará, no extrato de publicação, a 
Unidade Gestora – UG, a Gestão e o número do Empenho ao efetuar a confirmação 
no SIDEC. 
 

Art. 14. As dúvidas porventura suscitadas sobre as matérias tratadas nesta 
Instrução Normativa, e normas complementares, serão dirimidas pelo Departamento 
de Logística e Serviços Gerais - DLSG, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 

Art. 15. Fica revogada a Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 8 de agosto de 
2002. 
 

Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em vigor 30 (trinta) dias após a data 
de sua publicação. 
 
  
 

DELFINO NATAL DE SOUZA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=00pVmiu1Ykijb4TYkeXHBYASKfH9fjZCq3Fst7lM-TVUM0xUMlk2NFlNR01XNjNHSUc1U0taQkpJUSQlQCN0PWcu
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