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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

Seção 1
Histórico
1.1. Após o término da Segunda Grande Guerra, as Forças Armadas Brasileiras se depararam
com a necessidade de controlar de forma mais efetiva o seu material em função não só da
quantidade, mas também da grande variedade de itens adquiridos do exterior. Desde então, já
se sabia que do conhecimento exato dos itens em estoque dependia uma gerência satisfatória,
surgindo, deste modo, o interesse pela catalogação.
1.2. O Governo Americano foi pioneiro no desenvolvimento de um sistema de catalogação,
despertando o interesse dos países-OTAN que o adotou, promovendo as devidas adaptações
e dando condições a que países não-OTAN pudessem usufruir desta ferramenta.
1.3. Segue-se, então, cronologicamente, os fatos que marcaram a evolução da catalogação de
material no Brasil, bem como sua relação com o Sistema OTAN de Catalogação (NATO
Codification System - NCS):
a. Década de 50 - As Forças Armadas Brasileiras travam conhecimento com o Sistema de
Catalogação Americano (Federal Codification System - FCS) por ocasião da compra de
equipamentos e sobressalentes.
b. Década de 60 - Militares brasileiros aprendem sobre o FCS em cursos e intercâmbios.
c. 1968 - O Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA) cria a Comissão Permanente de
Catalogação de Material (CPCM), com vistas ao estabelecimento de regras para a
identificação, padronização e catalogação de materiais de uso comum das Forças Armadas.
d. 1982 – O EMFA cria o Sistema de Militar Catalogação (SISMICAT).
e. 1986 – O EMFA cria o Número de Estoque Brasileiro (NEB), com estrutura semelhante
ao Número de Estoque da OTAN (NATO Stock Number - NSN) e Índice de Procedência de
Catalogação (IPC) - BR.
f. 1987 - A Força Aérea Brasileira inicia o processo de codificação envolvendo apenas
materiais aeronáuticos.
g. 1991 - O Exército Brasileiro cria o Sistema de Material do Exército.
h. 1994 - A Marinha substitui o seu sistema de gerência de material por outro mais novo
intitulado Gerência Local de Estoque (GLE), com acessos "on line", envolvendo todas as
unidades navais.
i. 1997 - O Brasil ratifica os acordos de padronização com a Agência de Abastecimento e
Manutenção da OTAN (NAMSA), como parte do acordo de adesão ao NCS.
j. 1997 – A CPCM cria um grupo de trabalho para preparar a criação do Centro Nacional
de Catalogação, intitulado Núcleo do Centro de Catalogação das Forças Armadas.
k. 1997 - A Força Aérea compra, da Espanha, um sistema para troca de dados utilizando
conceitos do NCS (segmentos e transações).
l. 1998 – O Centro de Catalogação das Forças Armadas (CECAFA) é criado. São
assinados cinco acordos bilaterais de catalogação com países OTAN (Alemanha, França,
Reino Unido, Espanha e EUA). É criado o Número Brasileiro de Estoque (NBE), com estrutura
semelhante ao NSN e IPC – 19;
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m. 1998 - Primeira troca internacional de dados efetuada com o Canadá;
n. 1999 – Criação do Ministério da Defesa, com a transferência das atribuições da CPCM
para a Divisão de Apoio Logístico (DIAL);
o. 1999 - Conclusão da instalação do NATO Mail Box System para troca de dados com os
países filiados ao NCS;
p. 1999 - Regularização de fluxo de dados com os países OTAN e montagem da base de
dados do CECAFA;
q. 2000 - Emissão do primeiro Catálogo de Itens e Empresas do SISMICAT (CAT-BR);
r. 2001 – Prontificação do Sistema Gerencial de Dados de Catalogação (SGDC), em
parceria com a COPPETEC (UFRJ), para processamento automático dos dados recebidos das
COA;
s. 2002 – O Brasil alcança o relacionamento TIER 2 no NCS.
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CAPÍTULO II
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Seção 1
Apresentação
1.1. Este Manual de Catalogação dispõe sobre o SISMICAT e suas relações com o NCS;
institui os procedimentos inerentes às tarefas de catalogação entre o CECAFA e demais
usuários e apresenta os conceitos relacionados a estas tarefas.
1.2. Esta publicação está sendo apresentada em dois volumes. No primeiro é apresentado o
Sistema Militar de Catalogação, seus conceitos, organização, membros, vinculação, objetivos,
metas e procedimentos técnicos para a preparação dos dados e sua introdução no sistema. O
volume dois aborda o processamento automático de dados, compatibilidade entre sistemas,
transações para troca de dados e tabelas do sistema.

Seção 2
Legislação
2.1. O SISMICAT foi instituído pela Portaria nº 2.429/CPCM, de 23/08/1982, alterada pela
Portaria nº 1.510/CPCM, de 05/06/1984, ambas do então Estado-Maior das Forças Armadas.
2.2. O CECAFA foi criado pela Portaria nº 2.831/CPCM/EMFA, de 28 de agosto de 1998.
2.3. A estrutura do SISMICAT, apresentada nesta publicação, atende ao disposto no Decreto nº
3.080, de 10 de junho de 1999, que aprova a estrutura regimental do Ministério da Defesa
(MD), alterado pelo Decreto nº 3.466, de 17 de maio de 2000; e a Portaria nº 2.144/MD, de 29
de outubro de 1999, que aprova os Regimentos Internos dos órgãos integrantes da Estrutura
Organizacional do MD.

Seção 3
Aplicação
3.1. Os conceitos e procedimentos apresentados neste manual são de emprego obrigatório
pelos usuários do SISMICAT.
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Seção 4
Nomenclaturas, Siglas e Abreviaturas
4.1. O SISMICAT, assim como os sistemas de catalogação dos outros países, adotou a
padronização de dados e procedimentos estabelecidos para usuários do NCS e expressa pelos
acordos de padronização (STANAG – Standardization Agreement), descritas nos anexos II, III,
IV e V como parte do acordo de adesão àquele Sistema.
4.2. Assim, uma vez que cada órgão participante tem responsabilidades bem definidas quanto
a procedimentos e publicações, este manual adotará o seguinte:
a. Siglas ou Abreviaturas que indicam publicações básicas ou condicionantes do NCS serão preservadas as siglas atribuídas pelo órgão de origem, (ex.: H4, H6, NMCRL, FIIG, etc.);
b. Siglas ou Abreviaturas que se refiram a elementos de dados - serão mantidas as
siglas atribuídas em inglês, (ex.: DRN, INC, RNJC, etc.);
c. Termos que encerrem conceitos do NCS assimilados pelo SISMICAT - serão
apresentados segundo a versão em português, (ex.: Nome Básico, Item de Suprimento, etc.);
d. Termos do SISMICAT que tenham correspondentes no NCS, mas não expressem
exatamente o mesmo conceito, serão apresentados simultaneamente quando tiverem
aplicação comum (ex.: NBE/NSN, CODEMP/NCAGE, etc.), e apresentados separadamente
quando determinada propriedade se referir especificamente a cada um.

4.3. O Glossário apresenta os termos e abreviaturas utilizados neste volume.

Seção 5
Propósito do Sistema Militar de Catalogação - SISMICAT
5.1. O Sistema Militar de Catalogação foi instituído para possibilitar o desenvolvimento das
atividades de catalogação no âmbito do Ministério da Defesa.
5.2. Este Sistema compreende procedimentos de codificação compatíveis com o Sistema
OTAN de Catalogação (NCS), além daqueles peculiares ao desempenho da atividade de
catalogação a nível Nacional. Com isto, o SISMICAT tem como metas básicas aumentar a
eficiência dos sistemas logísticos, facilitar o manuseio de dados de materiais, minimizar os
custos logísticos das organizações usuárias e aumentar a eficiência nas operações logísticas.

Seção 6
Constituição e Abrangência
6.1. O SISMICAT desenvolve suas atividades com base nos sistemas de catalogação de
material existentes nas Forças Armadas, que procederão a catalogação dos materiais que lhes
são afetos.
6.2. Órgãos que constituem o SISMICAT:
14

6.2.1. Ministério da Defesa - Órgão Central de Política e Estratégia do SISMICAT,
cabendo ao Departamento de Logística (DepLog) a supervisão do SISMICAT; e à Divisão de
Apoio Logístico (DIAL) a coordenação e a normatização das atividades do referido Sistema.
6.2.2. Estado-Maior da Armada (EMA), Estado-Maior do Exército (EME), Estado-Maior da
Aeronáutica (EMAer), Departamento de Logística e Serviços Gerais do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) ou qualquer outro Órgão Governamental (OG) que
venha a se tornar usuário do Sistema são os órgãos que servirão de interlocutores com o
DepLog para encaminharem assuntos que não forem estritamente técnicos, os quais serão
tratados pelas Centrais de Operação e Arquivo (COA). Esta atribuição poderá ser delegada a
outro Órgão de Direção Setorial ou Segmento Governamental que possua amplitude de ação
sobre toda a Força ou sobre o Órgão Governamental, para assuntos referentes à Catalogação.

6.2.3. O Centro de Catalogação das Forças Armadas - CECAFA é o Órgão Executivo
Central do Sistema, cabendo-lhe:
a. Coordenar, gerenciar e centralizar as informações contidas no banco de dados
do SISMICAT;
b. Conduzir as atividades de catalogação das empresas, serviços e itens de
suprimento de interesse das Forças Armadas; e
c. Na qualidade de Centro Nacional de Catalogação (CNC) do Brasil, servir de
interlocutor com a NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) e os demais CNC dos
países associados ao NCS.

6.2.4. Central de Operação e Arquivo (COA) do Comando da Marinha (CM), do Comando
do Exército (CE), do Comando da Aeronáutica (CA) e do MPOG ou de qualquer outro Órgão
Governamental que venha a se tornar usuário do Sistema são os órgãos responsáveis pela
catalogação no respectivo Comando ou Órgão de Governo, constituindo-se no canal de ligação
entre este e o CECAFA.
6.2.4.1. São responsabilidades da COA:
a. Trocar dados de catalogação no formato preconizado pelo SISMICAT;
b. Manter os dados de catalogação que tenham introduzido no Sistema; e
c. Manter o grau de sigilo atribuído aos dados no Sistema.

6.2.4.2. São direitos da COA:
a. Acesso ao banco de dados do SISMICAT e serviços correlatos;
b. Registrar-se como usuário de itens já catalogados;
c. Prioridade na distribuição de vagas em cursos e atividades afins,
coordenadas pelo CECAFA; e
d. Contribuir com propostas para a evolução do Sistema.

6.2.4.3. O relacionamento entre o CECAFA e as COA restringe-se apenas aos
aspectos técnico-funcionais sobre catalogação, não cabendo, em princípio, ingerências na
administração dos materiais de qualquer Órgão.
6.2.5. Agências de Catalogação (AgCat) são órgãos de cada Comando de Força, ou de
qualquer outro Órgão Governamental, responsáveis pela compilação dos dados técnicos, pela
identificação do item de suprimento e submissão à COA para atribuição dos códigos devidos.
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6.2.6. Comissão de Coordenação do SISMICAT (CC-SISMICAT) é subordinada à Divisão
de Apoio Logístico do Ministério da Defesa (DIAL) atuando como órgão de assessoramento do
SISMICAT. Reunir-se-á mediante convocação da DIAL, para discutir assuntos do âmbito de
sua competência, cuja agenda deverá ser divulgada com, no mínimo, vinte dias de
antecedência.
6.2.6.1. Suas finalidades são:
a. Realizar estudos a fim de aprimorar o SISMICAT, de modo a facilitar o
intercâmbio de informações logísticas relativas a suprimentos e possibilitar o apoio logístico
mútuo entre as Forças Armadas;
b. Contribuir para a padronização dos métodos de identificação e de
simbolização do material nos moldes do Sistema OTAN de Catalogação (NCS);
c. Realizar estudos visando contribuir para o desenvolvimento das
atividades de nacionalização dos itens de interesse das Forças Armadas;
d. Propor alterações nos catálogos do SISMICAT; e
e. Propor alterações nos currículos dos cursos afetos ao SISMICAT;

6.2.6.2. A CC-SISMICAT terá a seguinte composição:
a. Presidente: Gerente da Divisão de Apoio Logístico do Ministério da
Defesa (DIAL);
b. Secretário: Subgerente da DIAL; e
c. Membros: um representante do Estado-Maior ou Órgão de Direção
Setorial de cada Comando de Força ou de qualquer outro Órgão Governamental; um
representante da Central de Operação e Arquivo (COA) de cada Comando de Força ou de
qualquer outro Órgão Governamental; e o Diretor do Centro de Catalogação das Forças
Armadas (CECAFA).

6.2.6.3. Poderão ser convidados a participar das reuniões outros integrantes do
Ministério da Defesa (MD) e/ou das Forças Armadas, sempre que necessário, bem como
representantes de Organizações Governamentais ou Privadas, cuja presença seja considerada
de interesse para os trabalhos constantes da pauta.
6.2.6.4. Cópia das Atas das Reuniões da CC-SISMICAT serão distribuídas para os
Comandos de Força e para os outros Órgãos Governamentais participantes.

Seção 7
Grupo Técnico Operacional – GTO
7.1. A implantação e a manutenção do SISMICAT exigem coordenação e acompanhamento
constante das ações implementadas, em decorrência dos seguintes aspectos:
a. Necessidade de decisões técnicas que afetam o sistema e as COA.
b. Necessidade de adotar procedimentos que exijam aprovação do órgão normativo do
SISMICAT, para os quais seja necessário possuir previamente uma avaliação técnica relativa a
cada sistema cliente.
c. Identificar antecipadamente problemas no SISMICAT e discutir soluções que atendam
às COA com a menor interferência nos seus sistemas.
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7.2. Assim, tornou-se necessário estabelecer um instrumento formal para propor e acompanhar
evoluções no SISMICAT e facilitar sua implementação junto aos sistemas clientes. O Grupo
Técnico Operacional do SISMICAT (GTO) foi concebido para preencher esta lacuna.
7.3. São objetivos do GTO:
a. Identificar ações que promovam o uso do SISMICAT pelo maior número possível de
organizações;
b. Prevenir duplicidade de esforço no âmbito do SISMICAT;
c. Incrementar a eficiência na relação do SISMICAT com os sistemas clientes;
d. Elevar a eficiência nas ações ligadas à atividade de catalogação;
e. Prover um fórum para discussão de implementações técnicas no âmbito do SISMICAT;
f. Estabelecer métodos que contribuam para elevar a produtividade e a flexibilidade do
sistema; e
g. Assegurar que a documentação do sistema esteja sempre atualizada e consistente.

7.4. São membros do GTO:
a. Presidente: Chefe da Divisão Técnica do CECAFA.
b. Permanentes: Representante Técnico em catalogação e/ou processamento de dados
do CECAFA e COA.
c. Eventuais: Técnicos indicados por organizações usuárias de quaisquer níveis a fim de
se pronunciar ou acompanhar problema específico.
d. Secretário: Oficial do CECAFA indicado pelo Presidente do GTO.

Seção 8
Outros Órgãos
8.1.Os Órgãos Logísticos (técnicos, gerenciais e de obtenção) dos Comandos da Marinha, do
Exército, da Aeronáutica e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão não participam
diretamente do SISMICAT, entretanto as suas atuações influenciam a atividade de
catalogação. Aos Órgãos Técnicos e Gerenciais cabe a tarefa de definir que itens representam
interesse para a Administração a ponto de serem considerados itens de suprimento. Aos
Órgãos de Obtenção cabe o correto emprego de cláusula em seus contratos de compra que
contemple a aquisição de dados de catalogação.
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Seção 9
Estrutura Funcional

MINISTÉRIO DA DEFESA
DEPLO

CECAFA

NAMSA

NCB/BRASIL
DIAL

CM

EMA

CE

EME

COA/CM
AGCAT

COA/CE
AGCAT

EMAER

CA

COA/CA
AGCAT

DLSG

COA/MP
AGCAT

MP

MEMBROS
DO
SISTEMA

ÓRGÃOS
DE
DIREÇÃO

Relação de subordinação
DEPLOG – Departamento de Logística
DIAL – Divisão de Apoio Logístico
CM - Comando da Marinha
CE – Comando do Exército
CA – Comando da Aeronáutica
EMA – Estado-Maior da Armada
EME – Estado-Maior do Exército
EMAER – Estado-Maior da Aeronáutica
MP – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
DLSG – Departamento de Logística e Serviços Gerais do MP
CECAFA – Centro de Catalogação das Forças Armadas
COA – Central de Operação e Arquivo
NCS – “NATO Codification System”
NAMSA – “NATO Maitenance and Supply Agency”
NCB – “National Codification Bureau”
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Relação funcional

N
C
S

Seção 10
Publicações do Sistema
10.1. As seguintes publicações fazem parte do SISMICAT:
a. Norma Operacional do SISMICAT;
b. Manual de Catalogação do SISMICAT;
c. Guia do SISMICAT; e
d. CAT-BR (Catálogo Brasileiro de Itens e Empresas).

10.2. Outras publicações do Sistema OTAN de Catalogação são adotadas na sua edição
original:
a. AcodP-1 – NATO Manual on Codification;
b. AcodP-2 – NATO Supply Classification Handbook;
c. AcodP-3 – NATO Item Name Directory;
d. NATO Master Cross Reference List (NMCRL); e
e. Coleção de FIIG ("Federal Item Identification Guide").

Seção 11
Sistema OTAN de Catalogação (NATO Codification System - NCS)
11.1. Este Sistema foi concebido para propiciar aos países signatários da Organização do
Tratado do Atlântico Norte uma maneira padronizada para identificar, classificar e codificar
itens de suprimento, tendo como objetivo obter-se a máxima eficiência na gestão de dados de
material e consequentemente no apoio logístico.
11.2. O NCS desenvolve suas atividades com base nos sistemas de catalogação de material
dos países associados.
11.3. Os seguintes órgãos compõem o NCS:
a. A/C 135 Main Group - Órgão colegiado, composto pelos diretores de Centros
Nacionais de Catalogação, que estabelece políticas e normas do NCS.
b. A/C 135 Panel A - Comissão permanente de representantes de Centros Nacionais de
Catalogação, voltada ao estudo de assuntos técnicos na área de catalogação, que presta
assessoria ao "Main Group".
c. NAMSA - Órgão responsável pela logística de material da OTAN, ao qual foi atribuído
as tarefas de secretariar as reuniões do "Main Group" e "Panel A", gerenciar o "NATO
MAILBOX" e atuar como centro de catalogação para a OTAN. Através do patrocínio da
NAMSA o Sistema se disponibiliza, também, para países não pertencentes a OTAN, como é o
caso do Brasil.
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d. Centros Nacionais de Catalogação (CNC) - São os órgãos que, associados aos
sistemas de catalogação nacionais, centralizam as atividades de codificação em cada país,
sendo o ponto de contato operacional com a NAMSA e os demais países do Sistema.
11.4. Além dos países OTAN, o NCS pode contemplar outros que não fazem parte do Tratado
do Atlântico, sob a forma de patrocínio da NAMSA, da seguinte maneira:
a. TIER 1 - participação parcial, onde o país filiado tem acesso aos dados de
catalogação, publicações e serviços correlatos de todos os países OTAN participantes do NCS;
b. TIER 2 - participação plena, onde além das prerrogativas de TIER 1, o país filiado tem
seu número nacional de estoque considerado como NSN, portanto passível de inclusão em
catálogos do NCS. O Brasil se encontra nesta categoria.

11.4.1. Para ser admitido como TIER 2 o país, já como TIER 1, submeter-se-á a uma
avaliação técnica de seu sistema para comprovar a plena compatibilidade com o NCS.
Seção 12
Vantagens do SISMICAT/NCS
12.1. Vantagens Operacionais:
a. Elevada padronização de dados, abordando ampla variedade de tipos, tamanhos e
empregos de itens no sistema de suprimento, possibilitando identificar sobressalentes comuns
a diversos equipamentos.
b. Permite amplo conhecimento dos recursos materiais em uso pelos participantes do
Sistema, possibilitando racionalização de estoques e redução de custos através do
compartilhamento, além de elevar a eficiência na distribuição de sobressalentes durante o
emprego combinado de Forças em um Teatro de Operações.
c. A descrição precisa dos itens permite aos usuários encontrar prontamente tanto os
sobressalentes para equipamentos que necessitem reposição, quanto aqueles necessários
para o recompletamento de estoque.
d. O uso de uma linguagem comum compreendida por todos simplifica o diálogo técnico
entre os usuários do sistema.
e. Facilidade no uso da tecnologia do computador permitindo gravação, processamento e
transmissão de dados de identificação de itens e dados gerenciais correlatos.

12.2. Vantagens Econômicas:
a. Aprimoramento na determinação de necessidades de materiais e confecção de
orçamentos através de amplo conhecimento dos itens em estoque .
b. 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.
c. Possibilidade de apoio ao suprimento coordenado entre organizações participantes do
sistema e outras organizações vinculadas no país e no exterior.
d. Redução dos níveis de estoque, espaço de armazenagem, manuseio de arquivos e
pessoal através da eliminação de duplicidade de itens.
e. Aprimoramento da destinação de excessos através da identificação uniforme de cada
item de suprimento, prevenindo a destinação errônea.
f. O banco de dados permite a um gerente de projeto identificar peças em uso no
sistema de informações gerenciais de material que possam ser empregadas na produção de
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um item novo. Esta prática reduz a variedade de itens que são gerenciados e elimina custos
desnecessários para identificação, armazenagem e outras funções de suprimento correlatas.
12.3. Outras Vantagens:
a. Melhoria no relacionamento governo-indústria, através do uso de um único sistema de
identificação.
b. Descrição de itens possibilitando aos projetistas busca e seleção de componentes ou
equipamentos, a partir de suas características técnicas ou funcionais, mais eficientemente do
que em quaisquer catálogos comerciais.
c. 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.
d. Amplo conhecimento da composição dos materiais através de descrições detalhadas,
permitindo atividades de reciclagem com vista ao reaproveitamento de matéria-prima.

21

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

22

CAPITULO III
FUNDAMENTOS

Seção 1
Catalogação
1.1. Catalogação significa inserir dados em um catálogo. Um catálogo representa uma lista de
nomes ou códigos aos quais estão associados informações com determinada finalidade tais
como: uso no comércio para referência , preços e possibilitar pedidos; uso na indústria para
facilitar a distribuição de peças na linha de produção e seu emprego na fabricação de
equipamentos; uso técnico em diversas áreas do conhecimento, biblioteconomia, química,
biologia, etc.

1.2. Todo catálogo encerra uma variedade de informações e um procedimento sistemático para
coletá-las, formatá-las e ordená-las. Assim, todo catálogo remete a um sistema de catalogação
composto de procedimentos, normas e instituições responsáveis. Pode ser citado como
exemplo o sistema de numeração de produtos por código de barras, que permite a elaboração
de catálogos comerciais por fornecedores e varejistas, baseados em códigos de barra,
contendo informações sobre o produto e seu preço e aplicados a sistemas contábeis, controle
de estoque e controle de pontos de venda. Tal sistema tem regras próprias para atribuição de
códigos aos produtos e tem como organismos responsáveis a European Article Numbering
Association (EAN International), órgão central de âmbito internacional, e a Associação
Brasileira de Automação Comercial (EAN Brasil), que atua no âmbito nacional.

1.3. A inclusão de informações em um catálogo não é possível sem que se complete todas as
tarefas procedentes à sua obtenção, segundo o sistema de catalogação a que pertençam.
Portanto, podemos considerar catalogação, em um sentido amplo, como o conjunto de tarefas,
normas e procedimentos necessários à obtenção de uma informação e sua inclusão em um
catálogo. No âmbito do SISMICAT estas tarefas compreendem a coleta de dados,
identificação, classificação, codificação, registro e publicação.

1.4. O objetivo principal do NCS é definir cada item de suprimento como um conceito que
satisfará a necessidade do maior número possível de utilizadores, independentemente do
equipamento de que o item possa fazer parte. Deverá, por isso, ser feita uma clara distinção
entre um item de suprimento e um item de produção. O relacionamento entre um item de
suprimento e um item de produção é indicado pela referência.

Seção 2
Conceitos sobre Itens
2.1. Item de produção é uma peça ou um conjunto de peças ou objetos agrupados sob a
mesma referência de fabricante, em conformidade com os mesmos desenhos de projeto de
engenharia, especificações e testes de inspeção.
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2.2. Item de Suprimento - No NCS, a expressão “item de suprimento” designa um objeto ou
grupo de objetos que foram definidos por um serviço logístico, como satisfazendo uma
necessidade especifica.
2.3. A determinação exata de um item de suprimento depende de considerações de ordem
técnica e logística, a partir das quais o usuário especifica as características e tolerâncias do
item que necessita nos termos mais exatos possíveis.
2.4. Uma vez definido um item de suprimento, a este será atribuído um NBE/NSN de maneira
que, a cada conceito de identificação corresponda um único número de estoque.
2.5. Assim sendo, cada item de suprimento pode ser:
a. Um único item de produção;
b. Um item de produção normal modificado;
c. Um item de produção cujo controle de qualidade é mais rigoroso do que para um item
de produção normal (exigindo tolerâncias mais rigorosas, características específicas ou
critérios de qualidade mais apurados);
d. Vários itens de produção que possam ser substituídos entre si para a mesma finalidade,
e que tenham a mesma utilização.

2.6. Exemplos:
a.Um único item de produção representado por um único item de suprimento
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b.

Dois ou mais itens de produção, de um ou vários fabricantes, todos associados a um
único item de suprimento.

Fabricante “A”

Fabricante “B”

Fabricante “C”

c.Um item de linha de produção que, ao receber uma modificação especial, deve
ser distinguido por um Número de Estoque.

ITEM DE PRODUÇÃO NORMAL

ITEM DE PRODUÇÃO MODIFICADO

ORIFÍCIO VAZADO
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d.

Um item, selecionado de uma linha de produção que, para atender a determinada
necessidade logística, deva ser submetido a um controle de qualidade mais rigoroso, passando
a constituir-se em um item de suprimento.

ITEM DE PRODUÇÃO NORMAL

ITEM DE PRODUÇÃO NORMAL COM
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR
MAGNAFLUX

Seção 3

Ferramentas para Catalogação
3.1. Catálogos de Nomes (H6 - "Item Name Directory") é publicado e distribuído pelos Estados
Unidos da América (EUA) e destina-se a fornecer dados sobre nomes de itens para o
desenvolvimento e manutenção da identificação de item dentro do sistema federal de
catalogação.
3.1.1. Pode-se consultar o H6 entrando com um nome , um código de classe, um número
de FIIG ou código de Nome Aprovado.
3.1.2. O catálogo é usado, principalmente, para identificar itens pelo nome, padronizar o
nome e determinar corretamente os códigos classificação destes.
3.2. Catálogos de Empresas (H4). O catálogo H4 fornece ao usuário o nome, endereço e
dados sócio-econômicos de entidades com atividades de fabricação, sendo necessário para o
cadastramento no SISMICAT que a empresa produza, pelo menos, 01 (um) item de rimento.
3.2.1. Com a adesão do Brasil ao NCS, tornou-se necessária a preparação de um catálogo
que registre as empresas privadas e órgãos públicos que fabriquem ou detenham
especificação técnica de itens de material incluídos no SISMICAT, o qual passa a ser
identificado como 19H4. Estas empresas serão codificadas conforme prevê o NCS.
3.2.2. O 19H4 será utilizado por ocasião da catalogação de itens de fabricação nacional,
onde juntamente com os dados de identificação do item constará, obrigatoriamente, o código
do respectivo fabricante (CODEMP).
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3.2.3. O 19H4 poderá também conter os registros de empresas brasileiras codificadas pela
NAMSA ou pelo Centro Nacional de Catalogação de outros países. Estes códigos persistirão
até que se promova a sua alteração.
3.2.4. Poderá, ainda, conter registros sobre as empresas que executem as seguintes
atividades de interesse das Forças Armadas: reparo, manutenção, revisão, certificação e
normalização.
3.3. Guia para a Descrição de Itens (FIIG) é uma publicação essencialmente técnica que
orienta e padroniza a identificação de itens através de suas características físicas e de
desempenho, formulando perguntas e respostas, ambas codificadas. Possibilita também o
processamento informatizado destas informações, facilitando, ainda, a troca destes dados
entre entidades interessadas.
3.3.1. O Guia usado com esse objetivo é o FIIG (Federal Item Identification Guide),
publicado e mantido pelo governo americano.
3.4. Catálogo de Classificação de Itens (H2), elaborado pelos EUA, surgiu para unificar todo o
sistema de material, agrupando em grupos e classes os itens correlatos, visando estabelecer
uma uniformidade na identificação do material. A estrutura do sistema consiste de uma divisão
de todo o universo de material em grandes “famílias” de itens, chamados GRUPOS, e dentro
de cada grupo, uma subdivisão em pequenos “ramos” chamados CLASSES.
3.5. NMCRL (“NATO Master Cross Reference List”) é uma publicação que contém os NSN de
todos os países OTAN, bem como os dados das respectivas Identificações, Referências e
Fabricantes. A NMCRL é o instrumento básico para saber se um determinado Item de
Suprimento já foi codificado no Sistema OTAN e para obter os respectivos dados de
Identificação, de Referência e Fabricantes.
3.5.1. A NMCRL contém os seguintes dados elementares:
a. NATO (Standard) Stock Number - NSN/NSSN;
b. Item Name Code – INC;
c. Approved Item Name - AIN ou
d. Non Approved Item Name - NON AIN;
e. Type of Item Identification Code- TYPE II CODE;
f. Reference or Partial Descriptive Method Reason Code – RPDMRC;
g. NATO Commercial and Governmental Entity Code – NCAGE;
h. Reference Number –RN;
i. Reference Number Format Code –RNFC;
j. Reference Number Category Code –RNCC;
k. Reference Number Variation Code –RNVC;
l. Reference Number Status Code – RNSC;
m. Reference Number Justification Code –RNJC;
n. Cancelled NSN/NSSN;
o. NIIN Status Code;
p. Replacement NSN - NSN/NSSN;
q. NCAGE Status Designator - NCAGESD;
r. Replacement NCAGE;
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s. Nome e Endereço do Fabricante (Manufacturer's Name and Address).
3.6. Lista de Referências Cruzadas (“Cross Reference List - CRL”) é uma publicação que
contém uma lista dos NSN e de Referências cruzadas entre si por referência.
3.6.1. A CRL é um instrumento básico de pesquisa para:
a. efetuar a associação entre Referências e NSN por cruzamento de Referências;
b. saber qual o fabricante de um determinado item quando se conhece um Número
de Referência ou um NSN;
c. determinar se o Número de Referência é suficiente para identificar o item ou se
são necessários dados adicionais para identificar corretamente o item.

3.6.2. A CRL contêm os seguintes dados obrigatórios:
a. NATO Stock Number – NSN;
b. Reference Number –RN;
c. NATO Commercial and Governmental Entity Code - NCAGE;
d. Reference Number Variation Code – RNVC;
e. Reference Number Category Code – RNCC.

3.6.3. Podem ser incluídos dados adicionais tais como o Código de Formato do Número de
Referência (“Reference Number Format Code - RNFC”).

Seção 4
Outras Ferramentas
4.1. Além das ferramentas acima citadas, não devem ser dispensados os Catálogos Nacionais
que representam a base de dados de cada país.
4.2. Estes Catálogos trazem informações mais completas sobre os itens de suprimento e
servem como instrumento auxiliar aos serviços de catalogação.
4.3. Como exemplos destas publicações, podemos citar:
a. FedLog (extrato da base de dados norte-americano);
b. ISIS (extrato da base de dados ingleses);
c. SOPRANO (extrato da base de dados franceses).

Seção 5
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Identificação
5.1. No processo de catalogação de material, a tarefa de identificação reveste-se de
fundamental importância por constituir-se em um dos objetivos da atividade de catalogação,
qual seja: dispor do maior número possível de informações sobre um item, de maneira que não
ocorra nenhuma dúvida quanto a identidade do material em questão.

Seção 6
Nomes de Itens
6.1. Um dos objetivos primários do SISMICAT é o estabelecimento de uma linguagem única de
suprimento, no âmbito das Forças Armadas. Cada item de suprimento deve ser identificado
por um nome, uma descrição (sempre que possível) e por um número de estoque. A seleção
de um nome de item é o primeiro passo e o mais importante no processo de identificação. O
fundamento desse processo é formado através de pesquisas na documentação técnica, tais
como desenhos, especificações, padrões e catálogos do fabricante e/ou do governo.

6.2. Quando selecionamos um nome para um item, a pergunta "O que é?" deve ser
respondida em termos específicos. Os seguintes conceitos concorrem para responder a esta
pergunta:
a. Nome Aprovado de Item.
b. Nome Básico.
c. Modificador
d. Nome Coloquial.
e. Nome Não-aprovado de Item.

6.3. Um Nome Aprovado de Item designa uma família de itens de suprimento com
características semelhantes.
6.3.1. O Nome Aprovado de Item é formado por um nome básico acrescido de um ou dois
modificadores.
6.3.2. O Nome Aprovado do Item aparece sempre em letras MAIÚSCULAS no H6.
6.3.3. Exemplos:
"CHAIR, AUDITORIUM";
"SAW, HAND, CROSSCUT";
"ELBOW, PIPE TUBE"

6.4. O Nome Básico estabelece um conceito básico do item, ou seja, responde prontamente a
pergunta: “o que é?”.
6.4.1. Ele pode ser um substantivo ou uma frase que faz parte do Nome Aprovado do
Item.
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6.5. Nome Não Aprovado de Item, quando não se dispõe de um nome aprovado para identificar
um item ou família de itens de suprimento, faz-se uso de um nome não-aprovado.
6.5.1. Assim, caso um nome não-aprovado necessite constar da identificação do item,
deve-se procurar utilizar o nome atribuído ao item pelo projeto ou pelo fabricante. O INC
atribuído ao nome do item, neste caso será 77777.
6.6. O modificador é utilizado quando o nome básico não for suficiente para caracterizar uma
família de itens, a ele serão acrescentados até dois modificadores para que se chegue a um
nome aprovado de item mais adequado à família de itens que se quer representar.
6.7. Nome Coloquial é um nome comum, usado corriqueiramente para designar um
determinado item. Nomes coloquiais não devem ser usados como nome não-aprovado de item.
6.8. Código de Nome de Item, para facilitar a troca de dados por processamento automático de
dados é atribuído a cada Nome Aprovado de Item do Sistema OTAN de Catalogação, e
conseqüentemente no SISMICAT, um Código de Nome de Item (“Item Name Code -INC-”).
Cada Nome Aprovado de Item tem um código próprio, composto de 05 (cinco) dígitos
numéricos.

Seção 7
Referência
7.1. A referência é obtida a partir da combinação do código atribuído ao fabricante (CODEMP),
no âmbito do SISMICAT/NCS, com o código que o próprio fabricante atribuiu ao item de sua
produção.
Referência = CODEMP + N.º de Referência
0009K12AS567 referência registrada no sistema
12AS567 n.º de referência
0009K Hewlet-Packard Brasil S/A

7.1.1. Qualquer número de referência que entre no Sistema Militar de Catalogação deve
ser combinado com um Código de Empresa (CODEMP) antes da sua introdução na Base de
Dados de Catalogação (“Total Item Record -TIR-”), mantido pelo CECAFA.
7.2. O CODEMP é composto de 5 (cinco) dígitos: prefixo numérico, 3 (três) dígitos
alfanuméricos, mais o sufixo K. Esta estrutura de código é definida pela NAMSA (NATO
Maintenance and Supply Agency), inclusive a atribuição da citada letra ao Brasil.
7.2.1. Estrutura do CODEMP:
NXXXK
onde:N – numérico
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X – alfanumérico
K - letra atribuída pela NAMSA ao Brasil
7.2.2. Toda Organização que detiver ascendência sobre o projeto e/ou fabricação de
determinado item deverá ter seus números de referência registrados, portanto, devem ter o
Código de Empresa atribuídos. Assim, devem receber CODEMP não só os fabricantes, como
também Órgãos padronizadores, proprietários de projetos e outros, conforme discriminados a
seguir:
a. Organizações fabris que sejam fontes de obtenção de itens de suprimento;
b. Organizações comerciais e governamentais que controlem o projeto dos itens,
mas que não necessariamente os produzam ou vendam diretamente;
c. Organizações fabris que produzam componentes de equipamentos de
produção industrial que venham publicados nos manuais dos respectivos equipamentos;
d. Distribuidores que sejam as únicas fontes de suprimento no Brasil para itens
produzidos por fabricantes localizados no país ou no exterior;
e. Fabricantes que forneçam materiais para incorporação em produtos de outros
fabricantes que providenciem os desenhos desses produtos;
f. Organizações nacionais associadas ao desenvolvimento de normas/
especificações ou documentos normativos relacionados à padronização de itens;

7.3. Número de Referência é um código alfanumérico, atribuído por fabricante ou órgão
com ascendência sobre o projeto, que distingue parcial ou completamente um determinado
item de produção.
7.3.1. Números de referência são usados por fabricantes para identificar peças
necessárias à produção de um equipamento, para relacionar tais peças aos projetos em que se
aplicam, sendo também utilizados para designar normas industriais e de qualidade e indicam
códigos de outros sistemas de catalogação.
7.3.2. Órgãos de manutenção se apoiam nos números de referências, indicados nos
manuais de equipamentos e gravados nas peças, para chegar ao NBE/NSN e encaminhar o
pedido do item de suprimento.
7.3.3. Órgãos de obtenção utilizam os números de referência associados aos NBE/NSN
para executar a compra junto aos fornecedores, informando claramente que item pretendem
adquirir.

7.3.4. Estes números podem ser:
a. números da peça atribuídos pelo fabricante;
b. números de desenho do fabricante;
c. número de modelo ou de tipo do fabricante;
d. número de controle de origem do fabricante;
e. número de controle de especificação;
f. nome comercial do item, quando o fabricante batiza o item e atribui como
referência apenas seu nome comercial;
g. Números Brasileiros de Estoque (NBE) ou Número OTAN de Estoque (NSN);
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h.
apropriados.

números de normas e especificações de padronização e/ou referências

7.3.5. Qualificação do Número de Referência, na manutenção de um NBE, a sua situação
quanto a identificação, disponibilidade da documentação técnica necessária, sua fonte de
procura, dentre outros, podem ficar desatualizadas e até obsoletas. Assim, o número de
referência deve ser avaliado quanto a qualidade das informações que apresenta, observandose os seguintes aspectos:
a. identificação
b. documentação
c. obtenção
d. formato
e. duplicidade

7.3.6. Ao número de referência, qualquer que seja o tipo citado no item anterior, devem
sempre ser associadas as informações que complementem aquela representada pelo código,
oriundo da documentação técnica de catalogação.
7.3.7. Durante o ciclo de vida de um NBE os itens de produção, a ele associados no
momento da sua identificação, podem ter alteradas as informações relativas à disponibilidade
da documentação técnica e sua fonte de obtenção, dentre outras, podendo tornar-se até
mesmo obsoletas. Esta situação, do valor da referência em relação a diversos aspectos do
item de produção, é representada por um conjunto de códigos denominados qualificadores da
referência. Estes códigos são:
a. RNFC – Reference Number Format Code (Código do Formato da Referência);
b. RNCC – Reference Number Category Code (Código de Categoria da
Referência);
c. RNVC – Reference Number Variation Code (Código de Variação da
Referência);
d. DAC – Document Availability Code (Código de Disponibilidade do Documento);
e. RNAAC - Reference Number Action Activity Code (Código da Entidade
Responsável pela Documentação Técnica de Catalogação);
f. RNSC – Reference Number Status Code (Código de Situação do Número de
Referência); e
g. RNJC – Reference Number Justification Code (Código Justificativo do Número
de Referência).

7.3.8. Formato do Número de Referência (RNFC), este código, de um caracter, indica se o
número de referência atribuído pelo fabricante para identificar seu produto foi ou não
modificado antes de sua introdução na base de dados do SISMICAT.
7.3.8.1. O número de referência quando agregado a um código de fabricante personaliza
um item. Como um fabricante estabelece uma regra de formação para seus números de
referência, esta pode não ser aceita parcial ou integralmente pelo SISMICAT, que possui
regras próprias para o registro/adição de números de referência em sua base de dados.
7.3.9. Categoria do Número de Referência (RNCC), este código, de um caracter, determina
a natureza e a origem dos números de referências bem como a relação entre o número de
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referência e o item de suprimento ou seja, se ao número de referência corresponde realmente
um número de peça, ou é um desenho, ou uma especificação, etc.
7.3.10. Variação do Número de Referência (RNVC), este código, de um caracter, indica
quando um determinado número de referência identifica, total ou parcialmente, um item de
suprimento, ou ainda se é apenas uma informação adicional e se esta referência está obsoleta
ou desatualizada (RNVC 9).
7.3.11. Disponibilidade da Documentação Técnica (DAC), este código, de um caracter,
indica qual o tipo de documentação técnica, relativa ao número de referência e a sua
disponibilidade por parte da entidade responsável pela catalogação daquele item.
7.3.12. Entidade Responsável pela Documentação Técnica (RNAAC), este código, de dois
caracteres, indica qual é o órgão responsável pelo controle da documentação técnica relativa
ao número de referência.
7.3.13. Situação para Aquisição (RNSC), este código, de dois caracteres, indica a situação
do número de referência acerca da aquisição do item de produção ao qual se refere.
7.3.14. Justificação do Número de Referência (RNJC), este código indica a justificativa
pela qual foi criado um novo item de suprimento, a despeito de a pesquisa por número de
referência indicar uma duplicidade. Isto ocorre quando alguma característica de um item de
produção em particular não se enquadra nos conceitos de identificação de item existente, ou
quando alguma das características de outros itens de produção incluídos no conceito de item
de suprimento não atendem suficientemente.

7.3.15. A permutabilidade de itens entre países ocorre quando o mesmo item de produção
é fabricado e catalogado em países diferentes. Quando a permutabilidade for reconhecida por
apenas um dos países envolvidos, o país que a reconheceu indicará em sua base de dados
essa informação, obedecendo a seguinte regra:
a. O NII estrangeiro será registrado no campo de referência do NII nacional como
uma referência informativa, RNCC 6.
b. Esse NII estrangeiro que passou a ser considerado uma referência informativa
será acompanhado pelo NCAGE especial INTE9 e o NII terá a seguinte formatação:
xx-xxx-xxxx
c. Para essa referência informativa deverão ser atribuídos RNCC 6, RNVC 9,
DAC 9 com RNAAC do país no NII nacional e RNSC B.
d. O país que reconheceu a permutabilidade deverá registrar-se como usuário do
NII estrangeiro junto ao NCB em questão e, mostrará também, o vínculo inverso desta
permutabilidade entre os itens.
e. Essa ação deverá ser comunicada automaticamente a todos os usuários
nacionais do item de suprimento em questão.

7.3.15.1. O procedimento acima será adotado quando for identificada permutabilidade
entre NSN e NBE.
7.4. Nos casos onde não se pode identificar o fabricante original do item deve-se usar
uma referência padrão, composta de CODEMP específico (IREF0) em conjunto com o NII do
NBE considerado, com os seguinte qualificadores: RNFC 4, RNCC 3, RNVC 2, DAC 9, RNSC
B.
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7.4.1. A referência padrão será empregada no lugar da referência primária quando:
a. não for possível identificar o verdadeiro fabricante, neste caso a referência do fornecedor
será utilizada como referência secundária; ou
b. o fabricante original deixou de existir tornando a única referência primária do item obsoleta,
neste caso a referência obsoleta será utilizada como referência secundária.
7.4.2 A referência padrão terá o seguinte formato:
IREF0 NO PRIMARY REF **-***-****
Onde **-***-**** = NII do item.

Seção 8
Métodos e Tipos de Identificação
8.1. Tanto para o NCS como para o SISMICAT, foram estabelecidos dois métodos para
realizar o processo de identificação dos itens de suprimento. São os seguintes:
a. Método Descritivo; e
b. Método Referencial.

8.1.1. O método descritivo deverá ser preferencialmente adotado pois permite que, em um
processo de pesquisa, possa ser reconhecida uma possível duplicidade na identificação de
itens de suprimento.
8.1.2. Usa-se o método referencial somente quando a agência que estiver catalogando o
item de produção, não puder obter todos os dados técnicos, necessários à descrição do item.
8.2. Método Descritivo, este tipo de identificação é o mais apropriado para uma perfeita
identificação e catalogação de itens de suprimento, já que o item pode ser distinguido dos
demais por suas características detalhadas.
8.2.1. O método descritivo de identificação estabelece que, descrevendo um item por suas
características será possível atribuir a este uma identidade única. Assim, possibilitará a
identificação, pesquisas e/ou consultas e ainda permitirá a comparação entre itens
relacionados, utilizando-se as características descritivas disponíveis para determinar o grau de
semelhança ou diferença.
8.2.2. O método descritivo permite:
a. seleção: selecionar o melhor item para a utilização proposta;
b. classificação: atribuição e enquadramento no grupo/classe apropriado a cada
item, de acordo com o catálogo de classificação H-2;
c. padronização: a descoberta e seleção de grupo de itens para os quais a
padronização destes seja praticável; e
d. agrupamento: a possibilidade de agrupar itens que satisfaçam as
necessidades de múltiplas funções logísticas.
8.2.3. Para que se possa aplicar o Método Descritivo é necessário o emprego de um guia
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de identificação (FIIG). Através da resposta aos quesitos contidos no guia e relacionados ao
nome aprovado do item é possível obter-se sua descrição detalhada.
8.3. O método referencial de identificação de itens de suprimento estabelece que a identidade
de um item se dá através de seu(s) número(s) de referência(s) de um ou mais fabricante(s),
indicando o item ou itens de produção incluídos sobre o mesmo NSN/NBE.

8.3.1. Desta forma, segundo este método, as características essenciais do item de
suprimento não são incluídas no processo de identificação. Para diferenciá-lo dos demais,
devem ser pesquisados os dados correspondentes ao(s) número(s) de referência(s)
atribuído(s) pelo(s) fabricante(s), relacionando com o NCAGE/CODEMP correspondente,
obtendo assim, uma base de comparação entre itens de suprimentos distintos. Este
relacionamento deverá também incluir os códigos que qualificam o(s) número(s) de
referência(s).

8.3.2. O método referencial de identificação, quando usado para catalogação de itens de
suprimento, se baseia no número de referência atribuído pelo próprio fabricante.
Características descritivas não são realmente registradas, mas são inerentes ou implícitas no
registro do número de referência para o item.
8.4. Identificação com descrição incompleta, o catalogador deverá envidar todos os esforços
necessários para que a identificação possa ser concluída com a descrição completa do item, tal
como estabelecido no FIIG. Entretanto, pode ocorrer de a agência de catalogação não dispor
de todos os dados, neste caso, o item poderá ser identificado com uma descrição parcial ou
mesmo sem características descritivas. Quando a identificação ocorrer sem os dados
descritivos completos, a agência deverá justificar a falta dos dados através do código RPDMRL
(Referencial Parcial Descriptive Metod Reason Code).

8.5. Tipos de Identificação, os métodos descritivo e referencial de identificação dos itens de
suprimento produzem os sete tipos de identificação distintos a seguir:
a. TIPO 1 - Descritivo Completo
b. TIPO 1A - Descritivo Completo-Referencial
c. TIPO 1B - Descritivo Completo-Referencial-Descritivo
d. TIPO 4 - Descritivo Parcial
e. TIPO 4A - Descritivo Parcial-Referencial
f. TIPO 4B - Descritivo Parcial-Referencial-Descritivo
g. TIPO 2 - Referencial

8.5.1. O tipo de identificação descritivo completo produz uma identificação Tipo 1, em que
estão contidas todas as características essenciais e pelas quais o item é distinguido de todos
os outros itens de suprimento.
8.5.1.1. A identificação Tipo 1 é preparada independentemente do conceito de item
de suprimento estar limitado a um único item de produção e do mesmo poder ser identificado
apenas com base nas características descritivas. A identificação Tipo 1 define as
características essenciais do item de suprimento, utilizando os seguintes dados de
identificação:
a. Nome Aprovado do Item - é o primeiro elemento em cada identificação
Tipo 1. O Nome Aprovado do Item é extraído do H6 e relacionado a um FIIG a ser utilizado na
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descrição do item a ser identificado. Quando o Nome Aprovado estiver incluído no FIIG A239
(Miscelânea - vide subitem 8.9 do Capítulo III), apenas será possível uma descrição parcial
(Tipo 4, 4A ou 4B).
b. A descrição das características dos itens - através de uma série de
respostas em letras ou números constituem, normalmente, a forma mais comum de apresentar
os dados utilizados em cada identificação Tipo 1. A especificação das características
essenciais origina a diferenciação entre itens com o mesmo Nome Aprovado de Item. Quando
não for viável delinear, na descrição as características essenciais do item, a descrição pode ser
aumentada citando documentos particulares ou outras fontes de dados descritivos do item de
suprimento. As fontes aprovadas a que as citações devem fazer referência são as
especificações ou normas técnicas de fabricantes ou de associações industriais ou
profissionais. É essencial que todas as citações que se refiram a documentos sejam
reconhecidas pelo Governo ou pela Indústria e que estejam normalmente disponíveis.

8.5.1.2. A identificação descritiva Tipo 1 estabelecida a partir de um FIIG é válida
quando for dada uma resposta positiva a cada um dos quesitos listados como obrigatórios.
8.5.1.3. Caso algum quesito obrigatório deixe de ser respondido a identificação do
item deixará de ser do Tipo 1.
8.5.2. Inclui, na identificação de Item do Tipo 1A, itens de suprimento que representam
exclusivamente um único item de produção, cuja descrição deve conter, além dos dados
exigidos no Tipo 1, o código do fabricante e o número de referência. Este tipo de identificação
ocorrerá quando somente um item produzido por um único fabricante atender a uma
necessidade específica do sistema logístico.

8.5.2.1. Exemplo: Sobressalente exclusivo de um equipamento, como a palheta de
uma turbina que obedece características específicas de projeto tais como temperatura, pressão
e curvatura, onde apenas um fabricante atende tais requisitos.
8.5.3. Na identificação de Item do Tipo 1B, inclui itens de suprimento que representam
exclusivamente um único item de produção, cuja descrição deve conter o código do fabricante
e o número de referência. Entretanto, nesse caso, a referência não é suficiente para identificar
um único item, assim é necessário ainda um dado descritivo diferenciador para completar a
identificação.

8.5.3.1. Exemplo: No caso de um guincho elétrico, somente determinado motor do
fabricante do guincho pode ser usado como sobressalente. Mas no momento da aquisição,
além da referência do fabricante, é necessário acrescentar a potência e a voltagem do motor
no pedido.
8.5.4. A identificação de Item do Tipo 4 representa o item de suprimento para o qual não
foi possível uma descrição completa. Neste caso, pelo menos o nome e mais um outro quesito
precisam ser respondidos. Assim como na identificação Tipo 1, este tipo não restringe o
número de itens de produção associados a um item de suprimento.
8.5.5. A Identificação de Item do Tipo 4A, da mesma forma que na Identificação de Item do
Tipo 1A, só é utilizada quando um único item de produção representa exatamente um item de
suprimento. O mínimo e o máximo de quesitos são idênticos aos indicados para a identificação
de item Tipo 4 e a referência deve fazer parte da descrição do item.
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8.5.6. A Identificação de Item do Tipo 4B é idêntico ao conceito Tipo 1B na medida em que
o item de suprimento está limitado a um único item de produção, mas o Número de Referência
do fabricante não identifica por completo o item. O mínimo e o máximo de quesitos para a
identificação Tipo 4 também se aplicam à identificação Tipo 4B, e devem ser complementadas
pela descrição de uma característica diferenciadora.
8.5.7. A identificação de Item do Tipo 2 apenas é utilizada quando o método descritivo de
identificação de itens não se justifica ou não pode ser utilizado. A identificação de item Tipo 2
compreende:
a. o Nome Aprovado do Item ou, se este não existir, o nome dado ao item pelo
fabricante ou por uma entidade oficial;
b. o(s) Número(s) de Referência do fabricante que designa(m) o item de
produção; e/ou
c. normas ou especificações que identifiquem o item de suprimento.

8.5.7.1. NOTA : A utilização de uma norma apenas deve ser feita em casos
excepcionais e justifica-se apenas pela urgência. Os itens normalizados devem ser sempre
identificados através da sua descrição.
8.6. Quando um item de suprimento não dispuser de nome aprovado, poderá ser descrito
usando-se o FIIG A239, situação em que só será possível identificação Tipo 4, 4A ou 4B. Caso
os dados descritivos não estejam disponíveis, a identificação será do Tipo 2.
8.7. Quando existe um Nome Aprovado de Item e um FIIG, o método descritivo deve ser
aplicado sempre que possível. Tendo em vista a qualidade da Identificação de um Item, deve
ser dada prioridade ao método descritivo total (Tipo 1, 1A e 1B) em detrimento aos outros dois
métodos (Tipo 2 e 4), as quais são susceptíveis de proporcionar duplicidade. A escolha destes
últimos métodos não se deve basear na facilidade de trabalho ou rapidez (exceto quando se
tratar de um procedimento de emergência), mas por razões justificáveis, tais como:
a. inexistência do FIIG apropriado, exceto o FIIG A239;
b. ser impossível obter os dados técnicos necessários para a identificação descritiva.
Quando estas razões deixarem de existir, a Identificação do Item deve ser concluída e
revista para um tipo de identificação de qualidade superior.

8.8. Quando a Identificação do Item for estabelecida pelo método de Referência ou Descritivo
Parcial, a justificação da escolha do método deve ser fornecida na identificação do Item
proposta através do Código Justificativo do Método Descritivo Parcial ou de Referência
(RPDMRC).
Quando o RPDMRC revelar a natureza provisória da identificação do Item, esta deve ser
transferida para uma identificação Tipo 1, 1A ou 1B, ou então, após um período de 150 (cento
e cinqüenta) dias, o valor do código deve ser alterado.

8.9. O FIIG A239 (Miscelânea) deve ser empregado para a descrição de itens de suprimento
para os quais tenha sido atribuído um Nome Não Aprovado (Item Name Code - INC 77777), ou
para os Nomes Aprovados listados no H6, desde que seja indicado o seu uso. Este guia é
usado para permitir a inclusão de dados descritivos em uma identificação, ainda que de forma
limitada. Portanto, toda identificação apoiada no FIIG A239 (vide item 8.7), resultará em uma
identificação do tipo 4, 4A ou 4B.
8.10. A compatibilidade entre o RNCC, o RNVC e o DAC na Identificação de um Item é
determinada pelo tipo de identificação de item.
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8.10.1. Identificação de item Tipo 1 ou Tipo 4:
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RNCC
(*)1

DEVE TER UM
RNVCDAC
21,2,5 A-D

(*)2

1,2

3, 4, 6 E-H

PODE TER ADICIONAL
RNCCRNVCDAC
321-6, A-H, U
51, 2, 91-6, 9, A-H,
U
69
9
81,2
1-6, U
A1,2
1-2, 5, A-D
B1,2
3-4, 6, E-H
C1
1-6, 9, A-H,
D9
U
E8
1, 2, 5, A-D
1-6, 9, A-H,
U
(****)21, 23, 4, 6, E-H
31, 21-6, A-H, U
(***)413, 4, 6, E-H
51, 2, 91-6, 9, A-U
699
81, 21-6, U
A1, 21, 2, 5, A-D
B1, 23, 4, 6, E-H
C11-6, 9, A-H,
U
D9
1, 2, 5, A-D
E8
1-6, 9, A-H,
U

RNCC
3

DEVE TER UM
RNVCDAC
1, 2, 91-6, A-H, U

ou
3*

2*

9*

5*

2 ou 9*

1-6, 9,A-H,U*

e

* Veja
subitem
8.10.1.1

(*)4

1

3,4,6,E-H

PODE TER ADICIONAL
RNCCRNVCDAC
(****)21, 23, 4, 6, E-H
31, 2, 91-6, A-U
(***)413, 4, 6, E-H
51, 2, 91-6, 9, A-U
699
(**)71, 21-2, 5, A-D
81, 21-6, U
A1, 21-2, 5, A-D
B1, 23, 4, 6, E-H
C11-6, 9, A-U
D91, 2, 5, A-D
E81-6, 9, A-H,
U
(****)21,23,4,6,E-H
31,2 ,91-6,A-H, U
(***)413-4,6,E-H
51,2,91-6,9,A-U
699
81,21-6, U
A1,21,2,5,A-D
B1,23,4,6,E-H
C11-6,9,A-U
D91,2,5,A-D
E81-6, 9, A-H,
U

8.10.1.1 O uso de um DAC “9“ para um RNCC “3” (referência de controle de
projeto) só é permitido em certas circunstâncias, veja subitem 7.4, na seção anterior (uso de
referências padrão) para instruções. Neste caso uma Referência Secundária de apoio deve
estar presente. A referência de apoio deve ter RNCC “5“, RNVC “2“ ou “9“ dependendo das
circunstâncias.
8.10.1.2 Se um Número de Referência for codificado RNCC "1" (controle de
origem), poderá existir um Número de Referência codificado RNCC "3" (controle de projeto) e
podem existir Números de Referência adicionais codificados RNCC "3", "5", "6", "8", "A", "B",
"C" , "D" ou “E”.
8.10.1.3. Se um Número de Referência for codificado RNCC "2" (designador de
norma ou especificação definitiva), poderão existir Números de Referência adicionais
codificados RNCC "2", "3", "4" (apenas um), "5", "6", "8", "A", "B", "C" , "D" ou “E”. Ver a Nota
(****).

8.10.1.4. Se um Número de Referência for codificado RNCC "3" (referência de
controle de projeto) poderão existir Números de Referência adicionais codificados RNCC "2",
"3", "4", "5", "6", "7", "8", "A", "B", "C" , "D" ou “E”. Se a combinação do RNCC, RNVC e DAC for
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“3, 2, 9”, então, esta combinação deve ser apoiada pela Referência Secundária apropriada. Ver
a Nota (****)
8.10.1.5. Se um Número de Referência for codificado RNCC "4" (designador de
norma ou especificação provisória), poderão existir Números de Referência adicionais
codificados RNCC "2", "3", "4", "5", "6", "8", "A", "B", "C" , "D" ou “E”. Ver Nota (****).
8.10.2. Identificação de item Tipo 1A ou Tipo 4A:

RNCC
3

DEVE TER UM
RNVCDAC
2, 91-6, A-H,U

ou
3*

2*

9*

5*

2 ou 9*

1-6,9,A-H,U*

e

PODE TER ADICIONAL
RNCCRNVCDAC
413,4,6, E-H
51,2,91-6,9, A-H, U
699
(**)71,21,2,5, A-D
81,21-6, U
A1,21,2,5, A-D
B1,23,4,6, E-H
C11-6,9, A-H, U
D91,2,5, A-D
E81-6,9, A-H, U

* Veja
subitem
8.10.1.1

8.10.2.1. Deve haver um Número de Referência codificado RNCC "3" (controle de
projeto) com um código de variação RNVC "2". Poderão existir Números de Referência
adicionais codificados RNCC "4", "5", "6", "7", "8", "A", "B", "C" ou "D".
8.10.3. Identificação de item Tipo 1B ou Tipo 4B
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RNCC
(*)1
e3

DEVE TER UM
RNVCDAC
31,2,5, A-D
31-6, A-U

3

1

1-6, A-U

PODE TER ADICIONAL
RNCCRNVCDAC
531-6,9, A-U
699
81,21-6, U
A1,21,2,5, A-D
B1,23,4,6, E-H
C11-6,9, A-U
D91,2,5, A-D
413,4,6, E-H
51,2,91-6,9, A-U
699
(**)71,21,2,5, A-D
81,21-6, U
A1,21,2,5, A-D
B1,23,4,6, E-H
C11-6,9, A-U

D

9

1,2,5, A-D

8.10.3.1. Deve haver um Número de Referência codificado RNCC "1" (controle de
origem) com um código de variação RNVC "3", ou um Número de Referência codificado RNCC
"3" (controle de projeto) com um código de variação RNVC "1".
8.10.3.2. Se um Número de Referência for codificado RNCC "1" com um código de
variação RNVC "3", deve existir um Número de Referência codificado RNCC "3" (apenas um)
com o código de variação RNVC "3".
8.10.3.3. Poderão existir Números de Referência adicionais codificados RNCC "5"
com um código de variação RNVC "3" e/ou Número de Referência codificados RNCC "6", "8",
"A", "B", "C" ou "D".
8.10.3.4. Se um Número de Referência for codificado RNCC "3" com um código de
variação RNVC "1", poderão existir Números de Referência adicionais codificados RNCC "4",
"5", "6", "7", "8", "A", "B", "C" ou "D".
8.10.4. Identificação de item Tipo 2 :

RNCC
(*)1

DEVE TER UM
RNVCDAC
21, 2, 5,A-D

(*)2

2

3, 4, 6,E-H

3

2, 9

1-6, A-H, U

3*

2*

9*

PODE TER ADICIONAL
RNCCRNVCDAC
321-6, A-H, U
51, 2, 91-6, 9, A-H, U
699
81, 21-6, U
A1, 21, 2, 5, A-D
B1, 23, 4, 6, E-H
C11-6, 9, A-H, U
D91, 2, 5, A-D
E81-6, 9, A-H, U
(****)223, 4, 6, E-H
321-6, A-U
(***)413, 4, 6, E-H
51, 2, 91-6, 9, A-U
699
81, 21-6, U
A1, 21, 2, 5, A-D
B1, 23, 4, 6, E-H
C11-6, 9, A-U
D91, 2, 5, A-D
E81-6, 9, A-H, U
(****)223, 4,6, E-H
321-6, A-H, U
(***)413, 4, 6, E-H
51, 2, 91-6, 9, AH, -U

ou
ou
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RNCC
5*

DEVE TER UM
RNVCDAC
2 ou 9*1-6, 9,A-H,U*

* Veja
subitem
8.10.1.1

PODE TER ADICIONAL
RNCCRNVCDAC
699
(**)71, 21, 2, 5, A-D
81, 21-6, U
A1, 21, 2, 5, A-D
B1, 23, 4, 6, E-H
C11-6, 9, A-H, U
D91, 2, 5, A-D
E81-6, 9, A-H, U

8.10.4.1. Deve haver um Número de Referência codificado RNCC "1" (controle de
origem), como RNCC "2" (designador de norma ou especificação definitiva) ou RNCC "3"
(controle de projeto) todos com um código de variação RNVC "2".
8.10.4.2. Se um Número de Referência for codificado RNCC "1" com um código de
variação RNVC "2", deve existir um Número de Referência adicional codificado RNCC "3" com
um código de variação RNVC "2".
8.10.4.3. Poderão existir Números de Referência adicionais codificados RNCC "3",
"5", "6", "8", "A", "B", "C" ou "D".
8.10.4.4. Se um Número de Referência for codificado RNCC "2", poderão existir
Números de Referência adicionais codificados RNCC "2", "3", "4", "5", "6", "8", "A", "B", "C" ou
"D". Ver a Nota (****).
8.10.4.5. Se um Número de Referência for codificado RNCC "3", poderão existir
Números de Referência adicionais codificados RNCC "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "A", "B", "C"
ou "D". Ver a Nota (****).
8.10.4.6. Notas:
a. (*) Deve ser sempre combinado com um Número de Referência com
o código RNCC "3".
b. (**)Não aplicável se os Números de Referência adicionais
forem codificados RNCC "2" ou "4".
c. (***)Apenas é permitido um Número de Referência codificado
RNCC "4" quando está presente um RNCC "2".
d. (****) Na França, nos Estados Unidos da América e no Brasil apenas
é permitido um Número de Referência com o código RNCC "2".

8.10.5. A coluna "DEVE TER UM" indica que pelo menos um Número de Referência com
os códigos RNCC, RNVC e DAC listados, conforme aplicável, tem que ser registrado para o
tipo de identificação de item indicado na tabela, com exceção da Identificação de Item Tipo 1
que pode ser registrada no sistema sem nenhum Número de Referência; embora no âmbito do
SISMICAT esta prática não seja aceita.
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8.11. O conceito de um Item de Suprimento é representado por sua identificação a partir dos
dados que o tornam único em relação aos demais. Assim, o conceito do Item de Suprimento
compreende suas referências primárias e características descritivas.
8.12. Tanto no NCS como no SISMICAT, a manutenção da identificação de itens deve ser
efetuada por todos os utilizadores do sistema. Essa identificação deve ser revista, cancelada
ou reativada sempre que necessário.
8.12.1. Estas decisões são tomadas a nível nacional. No entanto, no quadro dos
procedimentos internacionais, os dados de saída relacionados a estas decisões devem ser
enviados a todos os países que se tenham registrado como usuários do item identificado.
8.12.2. Em alguns casos, o cancelamento da identificação de um item requer a aceitação
dos países registrados como usuários do mesmo.
8.13. Será efetuada uma revisão na identificação de um item, geralmente quando:
a. os dados de características ou de fabricante estão imprecisos ou incompletos;
b. nome do item e/ou a sua classe está e/ou estão incorreto(s);
c. não está de acordo com a última versão do FIIG apropriado.

8.14. A transferência de uma identificação de item representa a modificação do tipo de
identificação de item.
8.14.1. A identificação de item Tipo 2 deve ser normalmente transferida para uma qualquer
identificação de item Tipo 1 ou 4 sempre que:
a. estiver disponível um instrumento aplicável à descrição do Item de Suprimento;
b. Nome Aprovado do Item fique disponível e a definição do nome de item seja
considerada inadequada, tendo sido objeto de revisão de forma que possa ser utilizado um
FIIG existente;
c. Nome Aprovado do Item não estava disponível, tendo-se procedido ao
desenvolvimento de um nome associado a um novo FIIG ou a outro já existente.

8.15. A decisão de cancelamento da identificação de um Item de Suprimento deve ser tomada
a nível do SISMICAT nas seguintes circunstâncias:
a. Quando diferentes identificações de itens com o mesmo Número Identificador de Item
(NII) correspondam a um ou mais conceitos de Item de Suprimento. Se a identificação de item
também representar um conceito de Item de Suprimento demasiado abrangente e em
conseqüência tem que ser subdividido em dois ou mais conceitos de Item de Suprimento mais
restritos (Cancelado - Substituído).
b. Duas identificações de itens diferentes com NII diferentes correspondem à duplicação
dos conceitos de Itens de Suprimento (Cancelado - Substituído).
c. A identificação de item corresponde a um Item de Suprimento que não se encontra em
qualquer sistema logístico e que tem estado inativo (todos os utilizadores retirados) por um
determinado período (Cancelado - Inativo).
d. A identificação de item, sendo incompleta, leva a que os dados conflituosos ou errados
não estabeleçam de uma forma clara e adequada a identidade do item. Alternativamente, o
item não pode ser fornecido por nenhum fabricante conhecido e o item a que se destina não se
encontra em qualquer sistema logístico (Cancelado - Inválido/Não Adquirível).
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e. Duas identificações de itens diferentes com diferentes NII não correspondem ao
conceito de duplicação de Item de Suprimento, mas os utilizadores nacionais indicaram que
uma identificação de item deverá ser cancelada para que possa ser utilizada a outra
(Cancelado - Utilização).
8.15.1. Antes de se proceder ao cancelamento de uma identificação, como mencionado
nos subitens acima, é necessário obter a concordância ou discordância dos países registrados
como usuários.
8.16. A evolução ocorre quando um NBE/NSN é substituído por outro em decorrência de
duplicidade, obsolescência ou revisão de identificação do Item de Suprimento. Nestes casos é
registrado, além da razão do cancelamento, o NBE/NSN que deverá ser aplicado em
substituição ao anterior.
8.17. A reativação da Identificação de item cancelada poderá ser feita quando corresponder a
um Item de Suprimento que no momento esteja ativo no sistema logístico e não seja uma
duplicidade de outra identificação.
8.17.1. O processo decisório para a reativação de uma identificação ocorrerá
indistintamente, tanto para uma proposta nacional, quanto para uma proveniente de um país
participante do NCS.

Seção 9
Classificação
9.1. Por questão de compatibilidade com o NCS, o SISMICAT emprega o Sistema de
Classificação estabelecido no STANAG n.º 3150, fundamentado no "Cataloging Handbook
Federal Supply Classification" - H2, emitido pelo governo americano e mundialmente aceito
como a ferramenta mais adequada para o enquadramento dos materiais em suas respectivas
classes. O Sistema de Classificação é aplicado com o objetivo de facilitar a gestão de Itens de
Suprimento, permitindo o seu agrupamento em famílias e subfamílias.

9.2. O Sistema de Classificação utiliza uma estrutura de numeração de quatro algarismos que
representa uma classe.
9.2.1. Cada Classe cobre um conjunto relativamente homogêneo de itens no que se refere:
a. às suas características físicas e de desempenho (“performance”);
b. ao relacionamento de componentes e acessórios para com o conjunto
imediatamente superior de que façam parte e para o qual foram especificamente concebidos;
ou
c. ao fato dos itens englobados serem tais que normalmente são adquiridos e
fornecidos juntos.

9.2.2. As classes são agrupadas segundo os dois primeiros dígitos de modo a guardar
certa familiaridade entre si. Assim, após se atribuir determinada família de itens a um grupo
(Grupo 53 - Hardware and Abrasives) acrescentam-se os dois dígitos restantes que definem a
classe para aquela família de item (Classe 5306 - Bolts).
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9.2.3. A cada item de suprimento, ao ser identificado no NCS/SISMICAT, é atribuído uma
única classificação representada pelos 4 (quatro) dígitos iniciais do NBE/NSN.
9.2.4. Normalmente a classe de um item representa "o que é" o item (parafusos, porcas e
arruelas), ou se refere a "onde é aplicado" o item. Quando um item de suprimento representar
um sobressalente para o qual não há uma classe definida, por se tratar de um projeto
específico para determinado equipamento, estereceberá a mesma classificação do
equipamento onde é aplicado.
9.3. Princípios gerais aplicados a uma classificação:
9.3.1. Uma só Classificação por cada Item de Suprimento. Cada item de suprimento deve
receber um único código de Classe. A atribuição a um item do código numérico da Classe não
deve ser influenciada pelo método e tipo de identificação do item utilizado para estabelecer o
conceito do item.
9.3.2. Classificação de Componentes quando existe uma Classe Específica. Quando uma
Classe específica é aplicável a um determinado componente, esse componente deve ser
classificado nessa classe específica e não com a classe do conjunto que lhe é imediatamente
superior, exceto nos seguintes casos:
a. A um “item especialmente concebido para” deve ser atribuída a classificação do
conjunto que lhe é imediatamente superior somente quando o Sistema de Classificação
requeira tal classificação. A necessidade de que a um “item especialmente concebido para”
seja atribuída a classificação do equipamento para o qual ele é especialmente concebido é
indicado no Sistema de Classificação por:
1) Uma Nota. Uma nota inscrita a seguir ao título do grupo e da classe no
Catálogo H2, indicando que os itens especialmente concebidos devem ser classificados junto
com os conjuntos imediatamente superiores.
2) Um Modificador. O modificador “múltiplas aplicações” acrescentado ao
nome do item indexado nos Catálogos H2 e H6, indicando que os itens especialmente
concebidos devem ser classificados com os conjuntos que lhes são imediatamente superiores.
3) Uma Exclusão. Uma exclusão à classe publicada no Catálogo H2 indicando
que o item não deve ser ali classificado.
4) Uma Exceção. O termo exceção quando aplicado a uma entrada no
Catálogo H2 ou H6 exclui um item.
b. Quando um item de suprimento tiver sido classificado como “item especialmente
concebido para”, junto com o seu conjunto imediatamente superior classificável, o código
numérico da Classe originalmente atribuído não deverá ser modificado para uma Classe de
aplicações múltiplas até que se tornem disponíveis evidências concretas de que o item tem
múltiplas aplicações.

9.3.3. Classificação de Componentes quando não existe Classe específica. Quando
nenhuma Classe for aplicável a um determinado componente, esse componente deverá ser
classificado com a classe do seu conjunto classificável imediatamente superior.
9.3.4. Classificação de Componentes que tenham Múltiplas Aplicações. A atribuição da
Classe para um item que venha a ser classificado com o conjunto que lhe seja imediatamente
superior, mas que seja utilizado em mais de um conjunto com classes diferentes, deverá ser
feita de acordo com os seguintes critérios:
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a. Quando se sabe da existência de uma diversidade de aplicações para conjuntos
classificados em classes diferentes na altura em que os seus subconjuntos, componentes e
acessórios foram inicialmente classificados, o número de código da Classe deverá ser aquele
que for considerado mais útil na gestão do item selecionado, com base em:
1) A aplicação mais significativa do item;
2) Código numérico com menos probabilidades de tornar-se obsoleto;
3) Maior número de aplicações do item.
b. Quando for atribuído um número de código a itens de múltiplas aplicações, após
terem sido efetuadas considerações acerca das aplicações conhecidas e a(s) aplicação(ões)
correspondente(s) à classe atribuída tornarem-se obsoleta(s), deve ser selecionado um novo
número de código.
c. Quando for atribuído um número de código de classe a um subconjunto,
componente ou acessório, tendo como base o seu relacionamento para com o conjunto
superior de que faz parte e mais tarde venha a ser descoberto que o item é utilizado em mais
conjuntos que não são da mesma classe que o conjunto inicialmente considerado, o número de
código da classe de suprimento, originalmente atribuído, deverá continuar a ser utilizado para
todas as outras aplicações do item.

9.3.5. Classificação de Jogos, Coleções e Conjuntos. As regras que orientam a
classificação de Jogos, Coleções e Conjuntos são as seguintes:
a. Os Jogos, Coleções e Conjuntos que correspondam a variações de um item (tais
como o tamanho e a cor) devem ser classificados na mesma classe dos itens individuais.
b. Os Jogos, Coleções e Conjuntos de vários itens diferentes, classificáveis numa
única ou em várias classes do mesmo grupo, ou em classes de mais de um grupo, devem ser
classificadas na classe “Jogos, Coleções e Conjuntos” (“Sets, Kits and Outfits”) do grupo que
logicamente abranja a aplicação ou função para a qual o Jogo, Coleção ou Conjunto foi
constituído.
c. Caso não tenha sido estabelecida nenhuma classe “Jogos, Coleções e
Conjuntos” (“Sets, Kits and Outfits”) no grupo apropriado que abranja a aplicação ou função
destes, então deverá ser classificado na única classe do grupo apropriado que logicamente
abranja a aplicação ou função para a qual ele foi constituído.
d. Se não for possível determinar o código da classe, através das regras acima
descritas, ao Jogo, Coleção ou Conjunto deve ser atribuída a classe que for considerada de
maior utilidade para a gestão desses itens.
e. Se, ainda assim, não for possível descobrir a classe apropriada ao Jogo,
Coleção ou Conjunto, deverá ser atribuída a Classe 9999 - Itens Diversos (“Miscellaneous
Items”).

Seção 10
Números de Estoque – (NBE/NSN)
10.1. Quando for estabelecido que um item de suprimento é único, sua identidade passará a
ser distinguida pela atribuição de um NBE (Número Brasileiro de Estoque), ou NSN (NATO
Stock Number) se o número for atribuído ao item de suprimento por Centro Nacional de
Catalogação de País OTAN.
10.2. NSN é um número de 13 dígitos composto de 3 partes:
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a. Os primeiros 4 dígitos representam o código da classe do item.
b. Os próximos 2 dígitos indicam o CNC que atribuiu o NSN.
c. Os sete dígitos finais de um NSN não têm significado inerente. Contudo, este número é
atribuído para um único item de suprimento dentro do país codificador.
1005
Código de Classe

13
Índice de Procedência de
Catalogação (IPC)

123-4567
Número não significativo

13-123-4567
Número Identificador do Item (NII)
1005-13-123-4567
Número de Estoque da OTAN (NSN)
10.3. NII é a parte invariável do NSN, e fica associado com o conceito do item de suprimento
em todo o seu ciclo de vida. Contudo, o Código de Classe pode mudar se houver uma
mudança na estrutura de classificação.
10.4. O NBE tem IPC 19 e obedece à mesma estrutura do NSN, entretanto, não deve ser
considerado como tal, até que o relacionamento do SISMICAT com o NCS seja elevado à
condição de Tier 2.

47

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

48

CAPÍTULO IV
PROCEDIMENTOS PARA CATALOGAÇÃO

Seção 1
Coleta de Dados para Itens Novos
1.1. A coleta de dados para a catalogação é a tarefa mais importante em todo o ciclo de
identificação de um item e deve ser iniciada, preferencialmente, no momento em que o usuário
decide adquirir um item novo, ou seja, um item que ainda não consta da base de dados de
itens de suprimento. É nessa fase que são estimados custos, prazos e se assegura a precisão
da identificação. Esta tarefa contempla a decisão do gerente sobre que itens do universo de
compra serão tratados como item de suprimento, a inclusão das informações técnicas de
catalogação no pacote de fornecimento e o auxílio ao fornecedor na composição da
documentação técnica.

1.2. A lista de sobressalentes compreende os itens que, associados ou não a um
equipamento, têm valor para o controle gerencial. Esta lista deve ser elaborada pelo usuário
e/ou por um órgão técnico, levando em consideração a lista de sobressalentes recomendada
pelo fabricante. Sempre que possível, a lista de sobressalentes deverá ser submetida, antes
de sua versão final, à Agência de Catalogação, para que sejam encontrados itens que
eventualmente já estejam no sistema. Tal prática visa tornar mais eficiente os trabalhos de
catalogação e reduzir os custos na obtenção de informações junto aos fornecedores. Assim, a
lista de sobressalentes deverá ser organizada por fabricante e conter, além dos dados do
fabricante, os números de referência das peças e, opcionalmente, indicar os equipamentos em
que são aplicados.

1.3. A Cláusula Contratual de Catalogação, instituída no âmbito das Forças Armadas pela
Portaria Interministerial n.º 001451/98/MM/MEx/MAer/EMFA, anexo VI, foi concebida para
assegurar a obtenção de documentos que contenham dados de interesse para a identificação
do item. Após a elaboração da lista de sobressalentes considerados itens de suprimento, o
órgão de obtenção estará em melhores condições para incluir em seus contratos de compra
uma cláusula que assegure o fornecimento de dados técnicos de catalogação. Tais dados
deverão ser obtidos diretamente do fabricante original e este requisito deve ficar explicitado no
contrato com o fornecedor, a quem cabe repassar aos subcontratados as mesmas exigências
relativas aos dados de catalogação, para que seja assegurada a sua obtenção. Os princípios
básicos para a elaboração de cláusulas contratuais de catalogação estão expressos no anexo
VII. Esta cláusula deverá ser aplicada tanto em contratos para aquisições no País quanto no
exterior.

1.3.1. Quando uma aquisição incluir itens fabricados em país participante do NCS, a
Cláusula Contratual deverá contemplar como beneficiário das informações o Centro Nacional
de Catalogação daquele país, em caso contrário o beneficiário das informações será o órgão
que atue como Agência de Catalogação. Organismos governamentais que venham a aderir ao
SISMICAT deverão providenciar, no seu âmbito, instrumento equivalente à portaria
supracitada, que determine o emprego de cláusulas contratuais de catalogação nas aquisições
realizadas por seus órgãos de obtenção.

1.4. A cláusula contratual de catalogação poderá prever o preenchimento do esboço de
catalogação por parte do fornecedor ou subcontratado. Este instrumento é particularmente útil
quando o contrato de fornecimento abrange grande quantidade de itens novos. Neste caso,
deve haver boa integração entre o fornecedor e a agência de catalogação, para que se chegue
aos nomes aprovados de item. As responsabilidades de cada parte no processo deverão ser
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contempladas no contrato de fornecimento, tais como atribuição de nomes, emissão de
esboços de catalogação e preenchimento dos mesmos.
1.4.1. Exemplo de um Esboço de Catalogação:
QUESITO

RESPOSTA

NOME DO OBJETO:

TRANSFORMADOR DE FORÇA

VOLTAGEM DE OPERAÇÃO
DO ROLAMENTO:

120VOLTS

CORRENTE DE OPERAÇÃO
DO ROLAMENTO:

CORRENTE PRIMÁRIA, NOMINAL DE 120 AMPERES EM
TODO O CORPO, AC, COM COMPONENTE ÚNICO

CLASSIFICAÇÃO DA
FREQÜÊNCIA:

FREQÜÊNCIA MÁXIMA DE 60 HERTZ

RELAÇÃO DA FASE DE
ENTRADA E SAÍDA:

SEIS FASES PARA SEIS FASES

CONTÉM MATERIAL
PRECIOSO E SEU PESO:

NÃO POSSUI MATERIAL PRECIOSO

DADOS DO FABRICANTE
CODEMP
0021K

NÚMERO DE REFERÊNCIA
179.750.01

Responsável pelas informações:
______________________
Nome e Função

Seção 2
Coleta de Dados para Itens em Estoque
2.1. Embora as atividades de catalogação normalmente ocorram em função da entrada de itens
novos nos sistemas gerenciais, deve-se levar em conta que a existência de tais sistemas
precede à concepção atual do SISMICAT. Portanto, é natural que existam itens em estoque
que devam ser identificados sob a atual sistemática. Nestes casos, a agência deverá fazer o
possível para obter junto aos fabricantes os dados relativos a estes itens. Quando um item não
dispuser das informações mínimas para sua identificação, poderá ser utilizado um órgão
técnico capacitado para fazer a descrição do item. Neste caso, ao órgão técnico será atribuído
um CODEMP e o número da documentação técnica gerada deverá compor a referência. Este
último passo é necessário já que o SISMICAT não absorve itens que não disponham de pelo
menos uma referência.

Seção 3
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Nome
3.1. O nome do item é a chave para a correta identificação do mesmo. É através do nome que
se determina o FIIG que será usado na sua descrição, qual o subconjunto de MRC será usado
nesta descrição e, em muitos casos, qual a classe que se lhe aplica. Portanto, a atribuição
equivocada de um nome a determinado item compromete irremediavelmente sua descrição.
Esta é, por sua vez, a tarefa mais difícil dentre as tarefas de catalogação, pois o discernimento
e a precisão, necessários ao seu desempenho somente se desenvolverão no catalogador com
a prática. Como ferramenta para esta tarefa, deve ser empregado o H6. Esta publicação
associada a um bom conhecimento do item e sua aplicação permitirá que se chegue ao nome
correto. Assim, de posse da documentação necessária, deve-se enumerar os possíveis nomes
para o item e tentar enquadrá-los numa das seguintes categorias: nome básico, nome
comercial atribuído pelo fabricante, nome coloquial. A partir destes nomes se inicia uma
pesquisa no H6 para que se chegue ao Nome Aprovado de Item. A cada Nome Aprovado de
Item está associado um conceito que delimita sua atribuição. Quando a documentação
disponível for insuficiente para se chegar ao nome aprovado, deve-se recorrer a um órgão
técnico, antes de ser tomada a decisão de atribuir ao item um nome não aprovado. Os nomes
não aprovados serão atribuídos aos itens que não se enquadram em nenhum dos conceitos
constantes do H6. Neste caso, o item receberá um INC 77777 e será registrado como nome de
item, preferencialmente o nome comercial atribuído pelo fabricante. O nome coloquial deverá
ser evitado para fins de catalogação.

Seção 4
Classe
4.1. O código numérico da Classe aplicável a um dado item pode ser determinado a partir do
H6, quando este indicar as possíveis classes aplicadas ao nome aprovado de item.
4.2. Quando a atribuição da Classe não está especificamente apresentada e quando a
atribuição é essencialmente baseada no entendimento do classificador, deve então ser
empregado o H2 para se chegar no código da classe.
4.3. Classificação de um Item Coberto por uma Entrada no Índice. A primeira fonte a ser
consultada para a determinação do número de código da Classe é o Catálogo H6.
4.4. Quando o nome do item a ser classificado está relacionado no H6 a um código de quatro
algarismos da Classe (sem qualquer desvio permitido), então esse código numérico deve ser
atribuído ao item.
4.4.1. Exemplo: O item a ser classificado é uma correia de ventoinha de motor (“engine
fan belt”)
H6-A = BELT (2), V3030

4.5. Quando o nome está relacionado com um código de Classe no H6, com um desvio
permitido tal como o termo “exception”, a atribuição de um código numérico é baseado nas
necessidades da atividade, conforme relatado pelo termo de exceção.
Exemplo: O item a ser classificado é uma “BRACKET, FRAME, VISIBLE INDEX FILE”:
H6-A BRACKET, FRAME, VISIBLE INDEX FILE, except shipboard type 7640
H6-A BRACKET, FRAME, VISIBLE INDEX FILE, shipboard type2090
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Uma “BRACKET, FRAME, VISIBLE INDEX FILE”, utilizada a bordo dos navios é da
classe 2090 (“Miscellaneous Ship and Marine Equipment”), enquanto que outras que não sejam
utilizadas a bordo de navios são da classe 7640 (“Visible Record Equipment”).
4.6. O número de código da Classe para um item que não conste no H2, nem seja coberto por
nenhuma entrada no Catálogo H6, é determinado selecionando primeiro o grupo e depois a
classe, dentro do grupo a que o item pertence.
4.6.1. Esta seleção pode ser facilitada localizando o nome de um item que conste no
Catálogo H6-A, e que tenha grandes afinidades com o nome do item. Caso se verifique que o
número de código da Classe pode ser aplicado, então ele deverá ser atribuído ao item.
4.6.1.1. Exemplo: O item a ser classificado é uma “spiral wound notebook”: H6-A
Não tem entrada para “spiral wound notebooks”, mas tem uma entrada para um item com o
qual tem afinidades: NOTEBOOKS, STENOGRAPHERS’ 7530.

4.7. Se não existir nenhum item indexado com afinidades, ou se o número de código sugerido
para o que parecia ser um item com afinidades não for aplicável, a seleção do número de
código de Classe é feito através da verificação direta dos grupos e classes do Catálogo H2.
4.7.1. Faz-se a determinação do grupo aplicável em que o item deve ser classificado. A
verificação das classes dentro desse grupo e um exame cuidadoso das inclusões e exclusões
para essas classes, permitem determinar qual a classe aplicável dentro do grupo a que o item
deve pertencer.
4.7.2. A aplicabilidade do número de código de Classe ao item é determinada pela sua
consistência com as entradas na classe, tal como listado no índice numérico. Se o número de
código de Classe selecionado é consistente com o âmbito da classe já estabelecida, quando
das outras atribuições nela efetuadas, é porque a mesma foi corretamente atribuída ao item.
4.7.2.1. Exemplo 1): O item a ser classificado é um depósito de combustível de
aeronave (“aircraft fuel tank”):
H2-1 Grupo 15- Aeronaves e Componentes Estruturais da Célula (“Aircraft;
and Airframe Structural Components”).
Inclui: “Fuel Tanks, permanently installed; Exhaust Systems; Aircraft
Auxiliary Fuel Tanks; Pylons,Aircraft”.
Exclui: “Fitted covers”.
H2-2 Classe 1560 - Lista de entradas para “TANK (1), FUEL, AIRCRAFT;
Tank, fuel, droppable; Tank, refuelling, aircraft and related aircraft fuel tank items”.

4.7.2.2. Exemplo 2): O item a ser classificado é (shelf brace):
H2-1 Grupo 53 - Ferragens, Vedantes e Abrasivos (“Hardware and
Abrasives”).
Classe 5340 - Ferragens Diversas (“Miscellaneous Hardware”).
Inclui: Ferragens para móveis, Rodízios; Fechos de portas; Dobradiças;
Fechaduras; Esticadores; Ferragens para cofres; Ferragens para malas e bagagens;
Amortecedores de vibração e suportes não hidráulicos (“Cabinet Hardware; Casters; Door
Closers; Hinges; Locks; Turnbuckles; Casket Hardware; Trunk and Luggage Hardware;
Vibration Absorbers; and Mounts, Non-hydraulic”).
Exclui: Ferragens para uso naval (“Marine Hardware”).
H2-2 Classe 5340 - Lista de Entradas para “Brace, corner; Bracket, shelf
and similar hardware items”.
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4.8. Classificação de componentes em que não existe uma Classe específica. Quando
nenhumaClasse de Suprimento for aplicável a um determinado componente, esse
componente deve ser classificado junto ao subconjunto que lhe seja imediatamente superior na
classe que a este corresponde.
4.8.1. Exemplo: O item a ser classificado é “safety guard for a portable electric power saw”.
H2-1 Grupo 51 Ferramentas Manuais (“Hand Tools”).
Classe 5130 - Ferramentas Manuais, acionadas a motor (“Hand Tools, power
driven”).
H2-2 Saw, circular, portable, electric.
H6-A SAW (2), CIRCULAR, PORTABLE, ELECTRIC. 5130

Seção 5
Descrição
5.1. A descrição só é possível após obter-se o nome do item que se pretende identificar. O
nome indicará que guia deve ser usado para orientar o processo de descrição. Se o nome
obtido for um nome aprovado de item, então no H6 estará indicado o número do FIIG e o INC,
a partir dos quais serão encontrados os quesitos para uma completa descrição do item. Para
isso, deve-se entrar no FIIG, e verificar qual é a chave (Aplicability Key) associada ao INC que
indica que quesitos são aplicáveis à descrição daquele item. A quantidade de quesitos
descritos determina o tipo de identificação aplicada ao item. Uma vez que a descrição é feita
através do emprego de características codificadas, requisito básico para o processamento
automático de dados, o guia deve ser usado atentamente, pois a troca inadvertida de um dígito
no código descritivo representará uma característica completamente distinta da que se
pretende registrar.

5.2. Nesta fase, a posse de um esboço de catalogação facilita bastante a tarefa. Entretanto,
embora o esboço esteja disponível, não se deve prescindir do uso de manuais técnicos,
desenhos e quaisquer outros documentos que contenham dados relevantes para a
catalogação. Concluída a descrição do item, uma busca no banco de dados de catalogação
deve ser procedida para que se obtenha as possíveis duplicidades de identificação.

Seção 6
Referência
6.1. A referência pode ser composta a partir de código atribuído por entidades governamentais
ou privadas, como fabricantes, entidades padronizadoras, montadores, revendedores
exclusivos, etc.
6.1.1. Entretanto, no momento de codificar uma referência, deve ser privilegiada aquela
que represente uma referência primária e que melhor represente o conceito do item.
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6.1.2. Também nesta fase é importante proceder uma busca na base de dados de
catalogação, com base nas referências identificadas, para evitar duplicidade de identificação.
Caso a referência que se pretende introduzir pertença a uma entidade sem CODEMP, este
deverá ser solicitado como a seguir.
6.2. Código de Empresa. Quando o usuário quiser introduzir um item no SISMICAT e não
dispuser de CODEMP para compor as referências necessárias à sua identificação, deverá
solicitar ao CECAFA o cadastramento das respectivas entidades.
6.2.1. Estas solicitações deverão ser encaminhadas mediante o preenchimento do
formulário SISMICAT N.º 01. Somente as COA poderão solicitar ao CECAFA a inclusão de
empresas no SISMICAT, ou Centros Nacionais de Catalogação quando se tratar de usuário no
exterior. Caso uma empresa solicite diretamente ao CECAFA o seu cadastramento, será esta
encaminhada à COA que estiver mais afeta aos itens por ela produzidos.
6.2.2. Atualizações nos dados cadastrais de uma empresa deverão ser encaminhadas
através do mesmo formulário por iniciativa de quaisquer órgãos interessados na atualização
das informações, inclusive empresas.
6.2.3. O Formulário SISMICAT N.º 01 é composto de duas partes. A parte A deve ser
preenchida pelo solicitante. A parte B será preenchida pelo CECAFA e será restituída com o
resultado do processamento ao inicializador.
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PARTE A
Tramitação

Solicitação

Doc N.º
|__|__|__|__|__|__|__|

Tipo de Empresa

CNPJ

Razão Social
Nome Fantasia
Endereço
Bairro

Cidade

Estado

CODEMP

CEP

Caixa Postal

CEP da Caixa Postal Cidade da Caixa Postal

DDD

Telefone – 1

Telefone – 2

FAX

Endereço de e-mail
Endereço de website (URL)
Código EAN/UCC da empresa
Código UNSPSC
Código SIC
Números de referência
Observações

Órgão Solicitante

Data:
____/____/____
Responsável:

Formulário SISMICAT n. 01
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PARTE B
Órgão solicitante:

Data:
___/___/___

Doc N.º
|__|__|__|__|__|__|__|

Processamento

Observações
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Responsável:

6.2.4. Instruções para preenchimento do Formulário para Cadastro de Empresas
PARTE A
1. Campo Tramitação – Preencher com NORMAL ou ESPECIAL de acordo com os seguintes
prazos de resposta:
Normal – 15 dias
Especial – 03 dias
2. Campo Solicitação – Preencher de acordo com as seguintes finalidades: INCLUSÃO ou
ALTERAÇÃO dos dados da empresa.
3. Campo Doc N.º - Preencher os dois primeiros espaços com o código da COA solicitante,
os três seguintes com o número seqüencial dentro do ano e os dois espaços restantes com
o ano.
4. Campo Tipo de Empresa – Preencher com o número correspondente aos seguintes tipos
de empresas:
(1). Organizações fabris que sejam fontes de obtenção de itens de suprimento;
(2). Organizações comerciais e governamentais que controlem o projeto dos itens, mas
que não necessariamente os produzam ou vendam diretamente;
(3). Organizações fabris que produzam componentes de equipamentos de produção
industrial que venham publicados nos manuais dos respectivos equipamentos ;
(4). Distribuidores que sejam as únicas fontes de suprimento no Brasil para itens
produzidos por fabricantes localizados no país ou no exterior;
(5). Fabricantes que forneçam materiais para incorporação em produtos de outros
fabricantes que providenciem os desenhos desses produtos;
(6). Organizações nacionais associadas ao desenvolvimento de normas/especificações ou
documentos normativos relacionados à padronização de itens;
(7). Organização prestadora de serviço;
(8). Organização não fabril que seja vendedora ou distribuidora de material não
enquadrada nos códigos 2, 4 ou 6.
5. Campo CNPJ – Preencher com o CNPJ da empresa.
6. Campo Razão Social - Preencher com a Razão Social evitando abreviaturas.
7. Campo Nome Fantasia - Preencher com o Nome Fantasia da empresa.
8. Campo Endereço - Preencher com o nome da rua/avenida, praça, logradouro etc. e com
o número.
9. Campo Bairro - Preencher com o nome do Bairro onde o endereço se localiza.
10. Campo Cidade - Preencher com o nome da Cidade onde o Bairro se localiza.
11. Campo Estado - Preencher com o nome do Estado onde a Cidade se localiza.
12. Campo CODEMP - Preencher com CODEMP quando se tratar de alteração de dados.
13. Campo CEP - Preencher com o CEP do endereço citado no Campo Endereço.
14. Campo Caixa Postal - Preencher com o número da Caixa Postal.
15. Campo CEP da Caixa Postal - Preencher com o CEP da Caixa Postal, quando este for
diferente do CEP do endereço da empresa, caso contrário deixar em branco.
16. Cidade da Caixa Postal - Preencher com o nome da Cidade da Caixa Postal, quando este
for diferente do endereço da empresa, caso contrário deixar em branco.
17. Campo DDD - Preencher com o DDD do Estado onde a companhia estiver localizada.
18. Campo Telefone-1 - Preencher com o número do telefone da empresa.
19. Campo Telefone-2 - Preencher com um segundo número de telefone da empresa.
20. Campo FAX - Preencher com o número do Fax da empresa.
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21. Campo Endereço de e-mail - Preencher com endereço eletrônico.
22. Campo Endereço de website – Preencher com o endereço de página da internet.
23. Campo Código EAN/UCC – Preencher com o código da empresa no sistema EAN/UCC.
24. Campo Código UNSPSC – Preencher com a classificação universal padronizada para
produtos e serviços atribuída pela Electronic Commerce Code Management Association
(ECCMA).
25. Campo Código SIC – Preencher com o código de Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE).
26. Campo Numero de Referência - Preencher com pelo menos um Número de Referência e
nome do item fornecido pela empresa.
27. Campo Observações – Preencher com as observações que o órgão solicitante julgar
necessário (caso seja preciso, utilize o verso da folha para complemento das observações).
28. Campo Órgão Solicitante - Preencher com o nome completo do Órgão Solicitante.
29. Campo Data - Preencher com a data da emissão do formulário.
30. Campo Responsável - Preencher com a identificação e assinatura do responsável pela
solicitação.

PARTE B
1. Campo Órgão Solicitante - Preencher com o mesmo nome do Órgão Solicitante
constante na parte A.
2. Campo Data - Preencher com a data de emissão.
3. Campo Doc N. - Repetir a informação do campo 3 da parte A.
4. Campo Processamento - Preencher com os dados exatos que serão publicados no
19H4, ou “NÃO PROCESSADO” caso a ALTERAÇÃO/INCLUSÃO não tenha sido aceita.
5. Campo Observações - Preencher com as informações relativas ao(s) motivo(s) da
rejeição, ou outras informações pertinentes.
6. Campo Responsável - Preencher com a identificação e assinatura do responsável pela
resposta.

6.3. Número de referência. A partir da documentação técnica disponível, deve-se selecionar o
número de referência que melhor identifique o item de produção que se pretende catalogar.
Este número de referência deverá ser qualificado como RNCC 1, 2, 3 ou 4 ( referências
primárias).
6.3.1. Caso seja necessário complementar a identificação com outros números de
referência, observar o Item 8.10 da Seção 8 do Capítulo II.
6.4. Formatação de Números de Referência para uso no SISMICAT. Os Números de
Referência deverão ser submetidos sem alteração, tal como foram inicialmente configurados
pelo fabricante, sempre que sejam constituídos de caracteres incluídos na Tabela de
Caracteres para Troca de Dados de Catalogação e não sejam de alguma forma cobertos pelas
exceções citadas neste documento. Neste caso, este número de referência totalmente “sem
alterações” receberá o Código de RNFC 4.

6.4.1. Quando uma palavra fizer parte do número de referência, inscreva a palavra
completa e o(s) espaço(s), conforme aparece no idioma e configuração original, isto é:

58

AB1 2 3 - I T E

2,4,6,9
M

AB1 2 3 - DET AI L

4,6,9

AB1 2 3 - PI ECE

4,6,9

AB1 2 3 - ASSE

BL Y

6

M
AB1 2 3 - 1

AND

AB1 2 3 - 3

AND

AB1 2 3 - 7

6.4.2. Ao se submeter um número de referência que utilize parênteses sem dados entre
eles incluídos, os parênteses deverão ser mantidos.
Número de Referência

Modificação Correta

RD- 3 1 ( ) / U

RD-31()/

A N/ GRC- 5 ( )

AN/GRC-5()

A M- 6 ( ) GR C - 5

AM-6()GRC-5

U

6.4.3. Quando o Número de Referência não satisfizer a condição acima indicada, deverá
ser modificado de acordo com as regras dadas neste documento. Ao Número de Referência
será então atribuído o RNFC 1.
6.4.4. Para distinguir entre a letra O e o número 0, os números 0 serão representados por
“Ø”.
6.4.5. Quando um Número de Referência contém um caracter ou símbolo não incluído na
tabela de caracteres aprovados para troca de dados de catalogação (Tabela N.º 21 no Volume
II deste Manual) o caracter ou símbolo em causa será substituído por um hífen (-) ou, no caso
de ser um dos a seguir listados, será alterado conforme indicado antes que o número seja
sujeito às restantes disposições deste documento.
±(Mais ou Menos)Mude para+/°(Grau (“Degree”))Mude paraDEG
½(Frações)Mude para1/2
a(Letra minúscula)Mude paraA(Letra Maiúscula)
[](Parêntesis Retos)Mude para()(Parêntesis)

Número de Referência

Modificação Correta

5º±2º

5DEG+/

A[
AB\

B]

½
D

A(
AB-

B)

1/

2DEG

2

D

6.4.6. Omitir indicador de “tipo de número” ou derivativos que precedendo ou sucedendo
o Número de Referência, tais como CATÁLOGO, CAT; PEÇA, PART, PT, P/N, PT NO., PT#, PN; NÚMERO, NO.; DESENHO, DRAWING, DWG; etc.
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Número de Referência

Modificação Correta

D

E

G

E-C123

-C123

W
MOD E L

BCA/123

BCA/

PART2233#

2233#

C A T A L OG
1942

123

N O. 2 3 X 4 1
D

23X41

G

1942

W

6.4.7. O tamanho dos Números de Referência deverá ser limitado a um máximo de 32
caracteres. Quando o Número de Referência exceder os 32 caracteres serão inscritos os
primeiros 31 caracteres seguidos de um hífen (-) como 32º caracter.

Número de Referência
AB123-ITE

2,4,6,9,13,14,16,17,19,2Ø
M

Modificação Correta
AB123-ITE

2,4,6,9,13,14,16,17,1M

6.4.7.1. Obs.: esta regra refere-se ao tamanho limite para transferência de dados
no formato NCS. A base de dados nacional poderá armazenar o tamanho completo, mas o
RNCC será sempre 1.
6.4.8. Utilize espaços onde aplicável. Um espaço será um caracter em largura. Não é
permitido mais de um espaço em seqüência direta. Utilize um traço oblíquo (/) na
representação de uma fração. Inscreva apenas um espaço entre a expressão convertida da
fração e os caracteres numéricos precedentes e seguintes.
Número de Referência

Modificação Correta

1
1
2
1

1
1
2
1

2
2
3
2

3
4
-

B
½
6
B

½1 6 ¼
62
-¼
½C6¼

2
2
3
2

- B 1 / 21 61 / 4
31 / 26 2
46-1/4
- B 1 / 2 C 61 / 4

6.4.9. Quando é utilizado o símbolo de graus (º) para indicar valores de temperatura ou
de ângulos, substitua este símbolo pela abreviatura “DEG”.
Número de Referência
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Modificação Correta

6B R A C K E T
1 Ø Ø ±5 º C

9Øº

6B R A C K E T9 Ø D E G
1 Ø Ø + / -5 D E G C

6.4.10. Caso não exista um único número para identificar um determinado componente
de um item ou um desenho, e seja necessário construir um número de referência único para
diversos componentes principais ou números de desenho, ou então seja necessário incluir
texto de identificação do item no número de referência, deve-se adotar a seguinte técnica:
a. A palavra NÚMERO (“NUMBER”) e a abreviatura N.º para número, quando
são incluídas nos dados originais de identificação do item devem ser omitidos:

Número de Referência
2

2

SF

N

Ø
7/16

Modificação Correta
.

5

FIT

2

O
BAL L

RADE

NU

G
3 4 X4

N

2

SF

5

FIT

Ø
BER

1

7/16

BAL L

M

I NNER

RACE

RADE

1

G
3 4 X4

N

O

I NNER

RACE

O

b. Quaisquer das seguintes palavras qualificativas como PEÇA (“PIECE”), ITEM
(“ITEM”), DATALHE (“DETAIL”), “FIGURE”, “PART”, CONJUNTO (“ASSEMBLY”), “SUBASSEMBLY”, MODELO (“PATTERN”), ESQUEMA (“SKETCH”), “REVISION”, “ALTERATION”,
EMENDA (“AMENDMENT”), “PARAGRAPH”, “SECTION”, ou “GROUP” (ou os seus
equivalentes na língua do país de origem) podem seguir um número de desenho, separados
destes por um espaço. A palavra qualificativa, quando usada, deverá ser seguida de um
espaço e depois pelas letras e/ou números aplicáveis à palavra qualificativa.
c. Podem ser relatados múltiplos números e letras qualificados através da
indicação da palavra qualificativa seguida pelos números/letras qualificados separados por
vírgulas.
d. Os números que estejam numa seqüência de mais de dois devem ser
expressos, indicando o primeiro e o último número da seqüência separados pela palavra “TO”
(ou o equivalente na língua do país de origem, em português A). A palavra “TO” (ou o seu
equivalente) significará “to and including” (a, inclusive) e será sempre precedida e seguida de
um espaço.
e. Se for necessário indicar o número de folha para identificar um item, utilizar a
palavra “SHEET” (FOLHA em Inglês, ou o seu equivalente na língua do país de origem),
seguido de um espaço e do número da folha, após os números e letras qualificados, mas
separado por um espaço.
f. As abreviaturas não poderão ser utilizadas na preparação dos números de
referências sem a autorização do CECAFA.

Número de Referência
4 7 6 1 ØD3
16932
619Ø

DE T A I L
ITEM
A S S E MB L Y

NO. 3 , 4 , a n d

5

1,2,5,6,7,9
29

S HE E T

NO.

1

Modificação Correta
61

4761ØD3

DETAI

16932
619Ø

I

TEM

1,

ASSEMBLY

L

3

TO

5

2,

5

TO

7,

29

9

SHEET

1

g. Quando for necessário que uma referência consista de dois ou mais números
de desenho ou componentes principais, utilizar a palavra “AND” (ou o seu equivalente na
língua do país de origem, “e” em Português), entre os dois números. Não utilizar a palavra
“AND” entre subnúmeros, tais como grupo, peça e palavras similares ou entre números
principais e subnúmeros.

Número de Referência
4 7 6 ØD3

DE T A I L

Nº

3,4,5

GH- 6 9 5 Ø4 - 4 , H5 5 7 1 5
L-72B6

DE T A I L

and

M

and

L-1

476
19

F I GURE

6

M

Modificação Correta
4 7 6 ØD3

DE T A I L

GH- 6 9 5 Ø4 - 4
ML - 7 2 B 6

3
A ND

A ND

ML - 1

TO

5

H5 5 7 1 5
F I GURE

A ND

476

DE T A I L

19

6

Seção 7
Outros Dados
7.1. O SISMICAT, tanto quanto o NCS, admitem que dados referentes à padronização e alguns
dados gerenciais sejam incluídos. Entretanto, não está definido, nesta fase de implantação
deste Sistema, quais os dados que deverão ser trafegados. Até que se tenha tal definição o
SISMICAT não receberá ou fornecerá dados desta natureza.

Seção 8
Registro e Codificação
8.1. Após completar os procedimentos anteriores é necessário que se proceda a codificação e
o registro do item. Nesta fase, o processo se dá em duas etapas: a codificação será realizada
com o apoio de sistema informatizado, iniciada na agência e concluída no momento em que o
CECAFA atribuir um NBE ao item novo; e o registro, que além do lançamento na base de
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dados exige o preenchimento da ficha de catalogação pela agência responsável nos moldes
do formulário SISMICAT n.º 03.
8.1.1. Esta ficha deverá compor a documentação técnica necessária aos trabalhos de
verificação de consistência de dados do SISMICAT, a ser encaminhada ao CECAFA, quando
necessário.
8.2. Ficha de Catalogação:
NÚMERO BRASILEIRO
DE ESTOQUE
Classe

IPC

Seqüencial

FICHA DE CATALOGAÇÃO
DIC

Método

Item

ORIG COA DATA DCSN TIPO

FIIG

INC

RAZÃ
O

MRC

CODEMP

CARACTERÍSTICAS DO ITEM

NÚMERO DE REFERÊNCIA

R
N
F
C

R
N
C
C

RDR
NA
VC
C
N

RR
N
S
CN
J
A
C
A

C
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dentificado por:

Responsável pela emissão

____/____/____
FORMULÁRIO SISMICAT N. 03

Fl. ____/_____

8.2.1. Instruções para Preenchimento da Ficha de Catalogação
1 – BLOCO NBE
Será preenchido pelo CECAFA.
2 – DIC (Document Identification Code)
Preencher com o código do tipo de transação a ser realizada.
3 – ORIG (Origem)
Preencher com o código da Agência responsável pela identificação do item de suprimento.
4 – COA
Preencher com o código da COA solicitante.
5 – DATA
Preencher com a data de emissão usando o calendário juliano, tal qual como indicado no
DCN (Document Control Number) da transação correspondente a esta ficha.
6 – DCSN (Document Control Serial Number)
Preencher como indicado no DCN da transação correspondente a esta ficha.
7 – Método
• Tipo – preencher indicando o código do tipo de identificação usado conforme tabela 10
deste Manual.
• Razão – preencher com a justificativa para o tipo de identificação conforme tabela 11
deste Manual.
8 – Item
• FIIG (Federal Item Identification Guide) – preencher indicando o guia apropriado para
identificação do item de suprimento.
• INC (Item Name Code) – preencher indicando o código de nome do item de suprimento
de acordo com o H6.
9 – MRC (Master Requeriment Code)
Preencher indicando todos os códigos dos quesitos empregados na descrição do item de
suprimento.
10 – Características do Item
Preencher em texto claro todas as respostas dos quesitos no campo MRC.
11 – CODEMP
Preencher indicando o código do fabricante do item de suprimento atribuído pelo
CECAFA.
12 – Número de Referência
Preencher com o número de referência do item de suprimento correspondente a esta
ficha.
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13 – RNFC (Reference Number Format Code)
Preencher conforme previsto na tabela 09 deste Manual.
14 – RNCC (Reference Number Category Code)
Preencher conforme previsto na tabela 08 deste Manual.
15 - RNVC (Reference Number Variation Code)
Preencher conforme previsto na tabela 12 deste Manual.
16 – DAC ( Document Aviability Code)
Preencher conforme previsto na tabela 05 deste Manual.
17 - RNAAC (Reference Number Action Activity Code)
Preencher com o código do órgão responsável pela documentação técnica referente a
identificação do item.
18 - RNSC (Reference Number Status Code)
Preencher conforme previsto na tabela 14 deste Manual.
19 - RNJC (Reference Number Justification Code)
Preencher conforme previsto na tabela 06 deste Manual.
20 – Identificado por:
Indicar nome do órgão e responsável pela identificação do item de suprimento
correspondente a esta ficha.
21 – Responsável pela emissão:
Data e assinatura do responsável pela emissão da ficha e nome do órgão emissor.
22 – Fl. __/__
Este campo será preenchido conforme modelo abaixo:
• Ficha de catalogação única: Fl 01/01.
• Ficha de catalogação com muitos MRC e que exigiram mais de uma ficha: 01/02,
02/02; 01/03, 02/03, 03/03 e assim sucessivamente.
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Seção 9
Publicação
9.1. Após concluída a identificação e o registro do item de suprimento, deve-se publicá-lo, ou
seja colocar o item à disposição dos usuários de sua inclusão em um catálogo e envio de
dados para aqueles órgãos especificamente registrados como usuários. Uma representação
gráfica e um fluxograma dos procedimentos de catalogação podem ser vistos a seguir:
9.1.1. CICLO DA CATALOGAÇÃO

66

INTENCIONALMENTE EM BRANCO
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CAPÍTULO V
MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Seção 1
Fluxo de Dados
1.1. Os dados necessários ao desempenho das diversas tarefas de catalogação têm sua
origem na necessidade do usuário em gerenciar um item de suprimento, dentro de seu sistema
logístico. A quantidade de informações disponíveis para o usuário sobre determinado item,
define que serviços serão solicitados ao sistema de catalogação. Se o item que o usuário
deseja já estiver corretamente catalogado bastará solicitar ao seu sistema logístico o
fornecimento do item. Por outro lado, se o item desejado não estiver catalogado, ou pelo
menos registrado na base de dados do sistema do usuário, será, então, necessário obter os
dados relativos a identificação e gestão do material em pauta. A partir deste ponto, tem início
um processo em que os dados vão passando por diversos níveis do sistema de catalogação
em atendimento às distintas tarefas envolvidas no processo até que, consolidados como
identificação, recebam um NBE e retornem ao usuário sob a forma de item de suprimento.

1.2. Para que não haja esforço nem custos desnecessários, a escolha dos itens a catalogar
deve ser realizada criteriosamente, em geral com o apoio de um órgão técnico que estabelece
a lista de sobressalentes recomendados, tomando por base as indicações do fabricante e as
necessidades logísticas da instituição a que pertence. Em seguida a agência de catalogação
faz um levantamento prévio dos itens que provavelmente ainda não constam da base de
dados, e com base na cláusula contratual de catalogação, obtém os dados necessários para
dar início às tarefas de catalogação.

1.3. Os sistemas clientes já possuem grande acervo de material estocado, onde muitos itens
não estão catalogados sob a atual concepção do SISMICAT. Conseqüentemente, far-se-á
necessário o estabelecimento de critérios, por parte de cada sistema, para depuração do
estoque, no tocante à catalogação.
1.4. De posse da documentação técnica, a agência de catalogação poderá identificar aqueles
itens que precisam ser completamente identificados ou precisam ser encaminhados para
identificação no exterior, itens que precisam ser acrescidos de uma referência ou aqueles aos
quais basta associar um usuário. As solicitações destes serviços são encaminhados à COA,
que responderá aos serviços da sua esfera e repassará os demais ao CECAFA. O Centro por
sua vez atribuirá NBE, registrará usuários e referências no âmbito nacional e repassará ao
NCS as solicitações relativas àquele sistema quando necessário.

1.5. Após o registro dos dados de catalogação, o Sistema informa a todos os usuários do item
de suprimento, as alterações procedidas. Tais dados passam a integrar a base de dados do
CECAFA e ficam disponíveis para consulta aos demais usuários do SISMICAT.
1.5.1. A divulgação de dados de outros países que consta da base de dados do SISMICAT
está limitada pelo disposto na subseção 455 do ACodP-1.

1.6. Cada órgão que forneça ou manuseie os dados no fluxo de catalogação, é solidariamente
responsável com os demais órgãos quanto à integridade dos dados e preservação dos níveis
de segurança industrial e militar que lhe tenham sido atribuídos.
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Seção 2
Serviços do Sistema
2.1. O SISMICAT está estruturado para receber e responder a solicitações de serviço. Assim,
cada tarefa que o sistema desempenha é considerada um serviço (ex.: atribuição de NBE,
emissão de relatório, atribuição de CODEMP). Cada solicitação de serviço tem uma maneira
peculiar de encaminhamento, podendo ser uma solicitação automática por Processamento
Eletrônico de Dados ou mediante o emprego de um formulário. Deve-se ter em mente que uma
solicitação submetida ao sistema cliente pode redundar em uma solicitação ao SISMICAT e
deste ao NCS, deste modo os sistemas clientes devem estar preparados para apresentarem ao
usuário corporativo os requisitos de informação, relativos aos pedidos de serviço estabelecidos
pelo sistema que realmente atenderá à solicitação do usuário.

2.2. Consultas à Base de Dados. A modalidade mais comum de solicitação de serviços ao
SISMICAT é a consulta à base de dados. A base de dados, destino da consulta tanto poderá
ser a do próprio SISMICAT quanto do NCS. As seguintes consultas padronizadas estão
disponíveis:
a. Dados de Fabricante
b. Dados de NII
c. Dados de Referência
d. Acompanhamento de solicitações pendentes

2.2.1. Consultas a dados de descrição ou consultas personalizadas não serão
processadas diretamente na base de dados do SISMICAT.
2.3. Solicitações de serviços que representam alterações na base de dados do SISMICAT,
normalmente terão origem em uma agência de catalogação. As seguintes alterações estão
disponíveis:
a. Atribuição de NSN/NBE
b. Manutenção de Dados de Usuário
c. Manutenção de Dados de Referência
d. Manutenção de Dados de Fabricante
e. Cancelamento de NBE
f. Reativação de NBE

2.3.1. Outras alterações na base de dados do SISMICAT serão procedidas diretamente
pelo CECAFA a partir dos documentos determinantes.
2.4. A solicitação de serviços ao SISMICAT deverá ser encaminhada a partir de solicitação do
usuário CORPORATIVO aos sistemas clientes. Os procedimentos para troca de dados entre os
sistemas clientes e o SISMICAT ocorrerão por processamento automático de dados e
encontram-se detalhados no Volume II deste Manual. Entretanto, como o Sistema Militar de
Catalogação não se restringe a um software aplicativo, algumas solicitações de serviços
podem exigir o emprego parcial ou integral de formulários ou procedimentos não
automatizados. São exemplos destes serviços propostas de revisão nos processos do
SISMICAT, Notas de Problema e relatórios impressos não padronizados.

2.5. A solicitação de serviços de catalogação à Centros Nacionais de Catalogação de países
OTAN, deverá seguir o disposto no Capítulo IV do ACodP-1, subseção 420 a 455.
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Seção 3
Alterações no SISMICAT
3.1. O Sistema Militar de Catalogação dispõe de grande interatividade com os sistemas clientes
e com o NCS, portanto é natural que o sistema evolua tanto para acompanhar a evolução em
tais sistemas quanto para apurar os serviços que disponibiliza. Por outro lado, é necessário
que qualquer proposta de alteração seja criteriosamente analisada quanto ao impacto que
poderá causar na relação com tais sistemas. Assim, as propostas de alteração do SISMICAT
deverão atender à formalidade descrita a seguir.

3.1.1. Formalização e Encaminhamento. As propostas para inclusão, alteração ou
exclusão de procedimentos ou métodos, no SISMICAT, deverão ser formalizadas por escrito
pela COA solicitante e encaminhadas ao CECAFA e demais COA, que as avaliarão e se
pronunciarão em até 30 (trinta) dias após a apresentação da proposta.
3.1.2. A proposta deverá ser estruturada de modo a conter os seguintes tópicos:
a. Descrição da Situação – a situação objeto da proposta deverá ser descrita de
modo a deixar claro porque uma alteração é necessária.
b. Alteração proposta – descrição da alteração proposta acompanhada das
análises de custo e impacto no sistema, quando aplicável.
c. Anexos – documentos complementares à proposta ou necessários à sua
compreensão.

3.1.3. Resposta. Ao se pronunciar sobre uma proposta, o CECAFA ou a COA deverá
encaminhar expediente aos demais, onde assumirá uma das seguintes posições:
a. Concordância plena – quando o órgão avaliador não tem restrições à proposta
avaliada.
b. Concordância parcial – neste caso o órgão avaliador encaminha expediente a
todos os envolvidos, apresentando sua contra-proposta devidamente circunstanciada.
c. Discordância – o órgão avaliador encaminha expediente a todos os envolvidos,
apresentando sua discordância devidamente circunstanciada.
d. Abstenção – o órgão avaliador deixa de se pronunciar no prazo previsto no item
acima. A abstenção será computada como concordância plena.

3.1.4. Processo Decisório. Quando houver consenso na avaliação de uma proposta, desde
que não represente alteração normativa, o CECAFA providenciará a sua implementação no
SISMICAT. Se houver necessidade de alteração normativa, o GTO deverá propor minuta ao
Diretor do CECAFA e este à DIVAL, para a devida modificação da Norma.
3.1.4.1. Quando não houver consenso na avaliação de uma questão, o GTO
submeterá as propostas, acompanhadas de Parecer, ao CECAFA, que após sua análise,
encaminhará a matéria à DIVAL, acompanhada de juízo de valor para apreciação, decisão e
implantação no SISMICAT.
3.1.5. Reuniões do GTO. Nenhuma pauta deverá ser incluída em reunião do GTO antes
que se tenham esgotados os procedimentos previstos no subitem anterior. A convocação de
uma nova reunião deverá observar o prazo mínimo de 30 dias entre reuniões ou 60 dias entre
uma proposta e sua inclusão como pauta de reunião.
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3.1.6. O secretário do GTO registrará em ata a pauta discutida, os documentos de
referência, as decisões tomadas, os responsáveis por executá-las e os prazos envolvidos. A
ata deverá ser remetida aos membros do GTO em até 15 (quinze) dias após a reunião.
3.1.7. O presidente do GTO deverá esgotar todas as possibilidades , para que haja
concordância sobre uma proposta, antes de convocar a reunião.

Seção 4
Tratamento de Problemas e Garantia de Consistência
4.1. Tendo em vista que a troca de dados entre o SISMICAT e os sistemas clientes não será
necessariamente “on-line” e que o SISMICAT se relacionará com uma ampla diversidade de
usuários com diferentes meios de acesso, os procedimentos a seguir serão adotados para
manter a consistência dos dados e estabelecer um canal para a resolução de discrepâncias
que venham a ocorrer.
4.2. Uma nota de problema é o documento que permite a troca de informações que relatam
discrepâncias entre os sistemas clientes e o SISMICAT, quanto à conectividade e
processamento de dados. A nota de problema tramitará entre o CECAFA e as COA e
observará o seguinte formato:
NP n.º XX0000099
Onde: XX = Código do órgão que emitiu a NP
00000 = data juliana
99 = número seqüencial dentro da data de emissão.
Prioridade Especial – quando o impacto do problema no sistema cliente requer uma
resposta em prazo de até 10 dias úteis.
Rotina – quando for aceitável o prazo de até 30 dias para uma resposta.
Referência – Referência que identifica o problema (ex: NBE, n. de envio, n. de
transmissão, mensagem de erro do sistema), quando for aplicável.
Descrição – Descrição detalhada do problema.
Resposta –Código da resposta (Código do órgão que responde mais data juliana –
XX00000) seguido da descrição detalhada da solução.

4.2.1. Quando uma solução não puder ser apresentada nos prazos acima, a resposta
deverá ser emitida indicando o período para emissão da solução. Caso a solução não seja
aceitável ou o problema não possa ser resolvido nesta instância, a Nota de Problema deverá
ser encaminhada ao GTO. A descrição do problema e a solução deverão ser amplamente
detalhadas e as ações resultantes deverão ter sempre prazos para execução. A solução
deverá ser preenchida e respondida na mesma NP.

4.2.2. As NP poderão ser encaminhadas por FAX ou e-mail.
4.2.3. Toda Nota de Problema deverá ser mantida em arquivo pelo CECAFA.
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4.3. Consistência dos Dados de Catalogação. Para garantir a consistência dos dados de
catalogação e permitir que as bases de dados das COA estejam compatíveis com as do
CECAFA, os seguintes procedimentos serão adotados:
a. Inventário comparativo anual – emitido pelo CECAFA a partir de dados informados por
cada COA para permitir uma avaliação da compatibilidade entre as bases de dados dos órgãos
participantes do SISMICAT. Quando a comparação entre os dados revelar alguma diferença na
quantidade dos NBE apresentados, a COA deverá solicitar os dados necessários à atualização
de seus registros. Os dados deverão ser remetidos de acordo com o formato expresso no
Volume II, deste Manual.
b. Verificação amostral de dados de catalogação – esta verificação se dá a partir de uma
seleção aleatória de um NBE, para o qual será emitido um relatório de catalogação que permita
a comparação entre a base de dados e a documentação técnica que lhe deu origem. Para que
tal ação seja possível, os seguintes dados deverão ser encaminhados ao CECAFA:
1) Cópia da Ficha de Catalogação;
2) Extrato da documentação técnica que amparou a identificação do item; e
3) Número do contrato que contém a cláusula contratual de catalogação, quando
disponível.
c. Verificação de consistência – periodicamente a base de dados do SISMICAT será
pesquisada para identificar dados inconsistentes tais como: itens relacionados a NSN/NBE que
não constam da base de dados, itens relacionados a CODEMP que não constam da base de
dados ou inválidos para catalogação e itens que não têm usuários associados, etc.
d. Tratamento estatístico dos serviços do sistema – periodicamente serão realizadas
consultas à base de dados do SISMICAT para obtenção de relatórios gerenciais e de exceção,
que permitam a avaliação de produtividade, incidência de erros e pendências no Sistema.
4.3.1. A partir dos resultados obtidos nos procedimentos acima, podem ser tomadas
medidas corretivas que garantam a confiabilidade do dado armazenado, que vão desde a
reposição de um registro completo até a revisão de um processo dentro das tarefas de
catalogação, podendo em alguns casos gerar a emissão de uma NP.

Seção 5
Alterações do Manual
5.1. Solicitações para inclusão, alterações ou exclusão de texto neste Manual deverão ser
encaminhados através do modelo a seguir. Quando um alteração de texto representar uma
alteração no SISMICAT, antes de ser implementada, deverá ser encaminhada ao GTO para
apreciação.
5.1.1. Quando uma alteração proposta for decorrente de modificações em documentos
condicionantes do SISMICAT ou correção de anexos, esta será automaticamente
implementada.
5.1.2. Quando uma proposta de alteração se referir a nomenclatura, abreviaturas e
conceitos de termos a serem adotados, de forma padronizada no âmbito do SISMICAT, será
avaliada pelo GTO antes de ser encaminhada ao órgão normativo.
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5.1.3. Proposta de Alteração do Manual do SISMICAT
1. TEXTO ORIGINAL (INDICAR N. DO ITEM / SUBITEM)

2. TEXTO PROPOSTO

3. JUSTIFICATIVA

4. SOLICITANTE
ÓRGÃO: _______________________________
___/_________/____.

DATA:

NOME/ASS.: ____________________________
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5.1.4. Instruções para preenchimento da Proposta de Alteração do Manual do SISMICAT:
1 . TEXTO ORIGNAL (INDICAR N. DO ITEM / SUBITEM)
Identificar claramente a posição do trecho que se pretende alterar (N. de página, item /
subitem, parágrafo, etc.) e explicitar o texto original.
2. TEXTO PROPOSTO
Preencher com o texto proposto para substituição com todas as alterações pertinentes.
3. JUSTIFICATIVA
Indicar claramente o motivo da proposta (Ex.: correção ortográfica, alteração em documento
condicionante, etc.).
4. SOLICITANTE
• ÓRGÃO:
Preencher com nome do Órgão proponente
• NOME/ASS.:
Preencher com o nome, posto, função e assinatura do responsável pelo Órgão
proponente.
• DATA
Preencher com dia, mês e ano.
A proposta deverá ser encaminhada diretamente ao CECAFA sem necessidade de anexá-la
a qualquer outro expediente.

74

ANEXO I
A CATALOGAÇÃO PASSO A PASSO
Os procedimentos abaixo citados visam a explicar sucintamente às Agências de
Catalogação o processo a ser seguido para a catalogação de itens de suprimento, e aos
demais setores a entenderem todos os procedimentos. Cabe ressaltar que a leitura deste
anexo não substitui a necessidade de leitura de todo o Manual para as Agências de
Catalogação, tendo em vista a síntese aqui adotada.
1. Fazer lista de itens a catalogar
No momento que uma Força adquire um equipamento ainda não existente em seu sistema
logístico, ou resolve providenciar a catalogação de equipamento ou item de suprimento já
existente no seu acervo mas ainda fora de seu sistema, deve adotar procedimentos que visem
identificar e individualizar todos os itens passíveis de serem incorporados a esse sistema
logístico.
Caso a Força não disponha do equipamento, o primeiro passo a fazer é obter junto aos
fabricantes, por ocasião da primeira fase da obtenção, o processo licitatório, uma Lista de
Sobressalentes desse equipamento. Essa lista deve ser avaliada pelo órgão técnico
competente da Força, visando sua ratificação, levando em consideração a operação militar do
equipamento e acrescentar itens considerados críticos (estratégicos), que muitas vezes não
são listados como sobressalentes regulares.
Esta Lista de Sobressalentes deve compreender todos os itens de suprimento que poderão
ser necessários durante a vida útil deste equipamento ou que haja interesse para o
gerenciamento deste, constituindo-se assim nos itens a serem catalogados.
Caso o equipamento ou item de suprimento exista no acervo da Força, os dados técnicos
disponíveis, incluindo os sobressalentes conhecidos desses equipamentos, deverão ser
informados, pelo usuário, à Agência de Catalogação (AgCat), de modo a possibilitar a
catalogação desses itens.
Em ambos os casos, devem ser utilizados os métodos de catalogação na seguinte ordem
de prioridade: descritivo completo, descritivo parcial ou referencial. Este último método
constitui-se no mínimo para se executar uma catalogação, na qual serão utilizadas apenas as
informações do nome do item, do fabricante e do código que o fabricante atribuiu a este item. A
catalogação pelo método referencial deve ser evitada para que não sejam geradas
identificações duplicadas do mesmo item.

2. Fazer Cláusula Contratual de Catalogação
Obrigatoriamente para itens novos, após a definição da lista de suprimentos do
equipamento a ser catalogado, o órgão técnico encaminha ao órgão de obtenção a referida
lista, para que este a inclua na Cláusula Contratual de Catalogação do contrato de aquisição do
equipamento.
Por ocasião da aquisição de equipamentos e itens de suprimento já existentes no acervo
da Força, poderão ser seguidos os procedimentos mencionados no parágrafo anterior, visando
o aprimoramento da catalogação até então existente.
O órgão de obtenção elabora a cláusula contratual de catalogação, observando os
seguintes aspectos:

a. Para equipamentos ou itens de suprimento nacionais:
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a-1) a AgCat, em função da Lista de Sobressalentes a catalogar, define quais dados
são necessários para a catalogação;
a-2) os dados de catalogação devem ser fornecidos pelo fabricante, à AgCat
responsável pela categoria do material em aquisição, até as datas previstas nos cronogramas
físico-financeiro, ou a entrega do equipamento para aquisições menores.
a-3) o custo do fornecimento dos dados de catalogação deverá ser coberto pelo valor
total do contrato; e
a-4) quando o fornecimento do equipamento for através de empresa comercial, esta
deverá repassar aos subcontratados as responsabilidades relativas a cláusula contratual de
catalogação do contrato original.

b. Para equipamentos ou itens de suprimento de origem estrangeira:
b-1) os “NATO Stock Number” (NSN) dos itens constantes da Lista de Sobressalentes,
catalogados preferencialmente pelo método descritivo, devem ser fornecidos pelo fabricante à
AgCat, responsável pela categoria do material em aquisição, até as datas previstas nos
cronogramas físico e financeiro;
b-2) para os itens fabricados em países OTAN, ou considerados TIER 2 (alínea 10.4 do
Capítulo I), que não possuírem NSN, os dados de catalogação devem ser fornecidos pelo
fabricante ao “National Codification Bureau” (NCB) do país produtor, de acordo com a STANAG
4177 (Anexo IV), até as datas previstas nos cronogramas físico-financeiro, ou a entrega do
equipamento. Para itens fabricados em países não-OTAN ou TIER 2 deve-se adotar as
orientações contidas nos subitens a-1 a a-4;
b-3) idêntico a a-3; e
b-4) idêntico a a-4.
b-5) quando não for possível elaborar a lista de sobressalentes antes da assinatura do
contrato, deverá ficar claro na cláusula contratual de catalogação que esta será emitida com a
colaboração do contratado, segundo as indicações do órgão técnico resposável.

3. Coleta de dados de catalogação
A agência de catalogação beneficiária dos dados de catalogação fará contato com o
fabricante e requisitará os dados necessários para a codificação dos itens. Estes poderão ser
disponibilizados através dos manuais técnicos, manual de instrução, desenho do item e/ou do
equipamento onde o item é aplicado.
4. Atribuição do nome
Com todos os dados de catalogação do item já disponíveis, o catalogador de uma agência
de catalogação iniciará então o processo de codificação com atribuição do nome. O nome
atribuído deverá corresponder exatamente ao conceito do item de suprimento, expresso no H6.
Caso não haja um nome aprovado que seja adequado ao item que se pretende catalogar, o
catalogador deve fazer uso do nome comercial do item, conforme atribuído pelo fabricante.

5. Atribuição da classe
Se o item tiver recebido um nome aprovado, deve o catalogador utilizar a classe indicada
no H6, caso contrário, selecionar a classe usando os critérios dispostos na Seção 4, do Cap.
IV, deste Manual.
6. Descrição do item
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O nome indicará que guia deve ser usado para orientar o processo de descrição. Se o
nome obtido for um nome aprovado de item, então no H6 estará indicado o número do FIIG e o
INC, a partir dos quais serão encontrados os quesitos para uma completa descrição do item.
Caso contrário, deve-se usar a FIIG A239.
7. Busca por característica
Concluída a descrição do item, uma busca no banco de dados de catalogação deve ser
procedida para que se obtenha as possíveis duplicidades de identificação.
8. Registro de número de referência
Neste passo, o catalogador deverá observar se o número de referência atribuído pelo
fabricante possui caracteres especiais que impeçam sua inclusão no sistema, no formato
original. Caso necessário, o número de referência deverá ser formatado usando-se as regras
de formatação preconizadas no item 6.4, do Cap. IV, deste manual. Todo número de referência
deverá ser qualificado conforme o item 7.3, do Cap. III, deste manual.

9. Atribuição de número de referência
O número da referência deve ser associado ao código da empresa do fabricante
constante no 19H4. Para que se obtenha a referência, caso o CODEMP não esteja disponível
para a empresa, a sua inclusão no 19H4 deve ser solicitada ao CECAFA, conforme disposto na
Seção 6, do Cap. IV, deste manual.
10. Busca por referência
Novamente se faz uma busca no sistema, desta vez por referência, para identificar
possíveis duplicidades.
11. Solicitação de Atribuição de NBE
Esta é a última tarefa do catalogador. Após efetuada todas as demais tarefas, deverá ser
preenchida a ficha de catalogação e enviada ao CECAFA, objetivando a atribuição do número
de estoque definitivo para o item. As tarefas 6 e 7 poderão não ser realizadas se não houver
dados disponíveis.
O preenchimento da ficha de catalogação e seu envio serão transparentes para o usuário
que dispuser de sistema informatizado.
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ANEXO II
STANAG 3150
(Edição n. 7)
ACORDO OTAN DE PADRONIZAÇÃO
(STANAG – NATO STANDARDIZATION AGREEMENT)
CODIFICAÇÃO
SISTEMA UNIFORME DE CLASSIFICAÇÃO DE ITENS

Documentos Relacionados:

-

STANAG 3151 – Codificação Sistema
Identificação de Itens
- ACodP-1 - Manual OTAN de Catalogação

Uniforme

de

OBJETIVO
1.O Objetivo deste Acordo é estabelecer um sistema uniforme de classificação de itens a
ser utilizado pelas Forças Armadas dos países que aderirem ao Sistema OTAN de
Catalogação.
ACORDO
2.Os países participantes acordam o seguinte:
a. O “Sistema Federal de Classificação de Itens” dos Estados Unidos da América
("Federal Supply Classification System") tal como se encontra apresentado no
"Federal Catalogue System Policy Manual (DOD 4130.2.M)", é adotado como o
Sistema OTAN de Classificação de Itens.
b. O Sistema OTAN de Classificação de Itens (“NATO Uniform System of Supply
Classification”) constitui, juntamente com o Sistema OTAN de Identificação dos Itens
(“NATO Uniform System of Item Identification”) (STANAG 3151), a base do Sistema
OTAN de Codificação de Material.
c. Todos os signatários deste Acordo utilizarão o Sistema OTAN de Classificação de
Itens.
d. O Grupo OTAN de Diretores Nacionais de Catalogação (AC/135) é designado como
a entidade responsável por assegurar a continuidade e a interpretação do sistema tal
como se encontra descrito no Manual OTAN de Catalogação (ACodP-1).
e. A manutenção do Sistema OTAN de Classificação de Itens é atribuída aos Estados
Unidos da América.
f. As regras de decisão para alterações estão incluídas no ACodP-1 competindo ao
Grupo de Diretores Nacionais de Catalogação a sua manutenção.
g. O método e o grau de aplicação deste STANAG em cada um dos países será uma
questão interna de cada país.
h. Nenhum país signatário do presente Acordo rescindirá o mesmo sem um pré-aviso
oficial de três meses a todos os outros signatários.
IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO
1. Este Acordo será implementado quando o seu conteúdo for incluído nos documentos
nacionais com ele relacionados.
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ANEXO III
STANAG 3151
(Edição n. 8)
ACORDO OTAN DE PADRONIZAÇÃO
(STANAG - NATO STANDARDIZATION AGREEMENT)
CODIFICAÇÃO
SISTEMA UNIFORME DE IDENTIFICAÇÃO DE ITENS

Documentos Relacionados:

-

STANAG 3150 – Codificação Sistema
Classificação de Suprimentos
- ACodP-1 - Manual OTAN de Catalogação

Uniforme

de

OBJETIVO
1.O objetivo deste acordo é estabelecer um sistema uniforme de identificação de itens a
ser utilizado pelas Forças Armadas dos países que aderirem ao Sistema OTAN de
Catalogação.
ACORDO
2.Os países participantes acordam o seguinte:
a) O Sistema Federal de Identificação dos Itens dos Estados Unidos (“United States
Federal System of Item Identification”) tal como é explicado no "Federal Catalogue
System Policy Manual (DOD 4130-2-M)", é adotado como a base do Sistema OTAN
de Identificação dos Itens (“NATO Item Identification System”).
b) O Sistema OTAN de Identificação dos Itens constitui, em conjunto com o Sistema
OTAN de Classificação de Itens (“NATO Uniform System of Supply Classification”)
(STANAG 3150), a base do Sistema OTAN de Codificação (“NATO Codification
System”).
c) Todos os signatários participantes neste Acordo utilizarão o Sistema OTAN de
Identificação de Itens.
d) Ao Grupo de Diretores Nacionais de Catalogação (AC/135) cabe a responsabilidade
da política de desenvolvimento, manutenção e interpretação do sistema, como
descrito no Manual de Catalogação da OTAN (ACodP-1).
e) As regras e procedimentos do Sistema OTAN de Catalogação são publicadas no
Manual OTAN de Catalogação (ACodP-1), sob a autoridade do Grupo de Diretores
Nacionais de Catalogação. Podem ser estabelecidos acordos entre os países
signatários para complementarem as disposições do Manual OTAN de Catalogação
(ACodP-1), mas devem fazer referência a este Manual e não incluir quaisquer
disposições que lhes sejam contraditórias.
f) A considerável interdependência do sistema entre os países OTAN necessita de uma
constante coordenação de interesses. Qualquer desenvolvimento ou alteração
significativa, desencadeada por um dos participantes, deverá ser comunicada aos
outros signatários com tempo suficiente, para que possam ser examinadas as
implicações e efeitos e para o estabelecimento dos detalhes de implementação.
g) Será aplicado um sistema uniforme de codificação de itens de suprimento, baseado
no princípio de que normalmente são os países produtores que catalogam os seus
produtos para todos os países usuários.
Foram acordadas as seguintes exceções:
1. Itens produzidos de acordo com normas/especificações internacionais são
codificados por uma agência central, (“NATO Standard Stock Number Assigning
Activity (NSSN AA)”).
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2. Itens produzidos em países não-OTAN são catalogados pelo país OTAN que pela
primeira vez utilize esses itens.
3. Itens identificados apenas por desenhos/especificações de Organismos Logísticos
e de Produção OTAN (“NATO Production and Logistics Organizations - NPLO”)
são catalogados pelo país piloto nos termos do acordado pelo Grupo AC/135.
h) Todos os signatários aceitam atribuir a um item de suprimento um Número OTAN de
Estoque (“NATO stock number (NSN)”) / Número OTAN de Estoque Padrão (“NATO
standard stock number (NSSN)”) de 13 dígitos de comprimento, constituído pelos 4
dígitos do Código da Classe de Item (“Supply Classification Code”) e pelos 9 dígitos
do Número OTAN de Identificação de Item (“NATO Item Identification Number
(NIIN)”).
O Número OTAN de Identificação de Item (“NATO Item Identification Number - NIIN”)
de 9 dígitos é composto pelos dois dígitos do Código OTAN de Centro Nacional de
Catalogação (“National Codification Bureau - NCB”) (incluindo a Entidade Atribuidora
de Números OTAN de Estoque Padrão) mais um número não significativo de 7
dígitos atribuído por cada Centro Nacional de Catalogação/Entidade Atribuidora de
Números OTAN de Estoque Padrão.
Exemplo:

1005

13

Código OTAN de Classe de
Item

Código OTAN do Centro
Nacional de Catalogação

(“OTAN Supply Classification
Code”)

(“OTAN Code for NCB”)

1234567
Número não significativo
(“Non-significant Number”)

Número OTAN de Identificação de Item
(“OTAN Item Identification Number - NIIN”)
NÚMERO OTAN DE ESTOQUE ou NÚMERO OTAN DE ESTOQUE PADRÃO (Nota 1)
(“NATO STOCK NUMBER - NSN OR NATO STANDARD STOCK NUMBER - NSSN”)
NOTA:
(1)O Código OTAN do Centro Nacional de Catalogação para os Números OTAN de
Estoque Padrão (“NATO Standard Stock Numbers - NSSNs”) é o "11".
A fim de permitir reconhecer sempre os Números OTAN de Estoque (“OTAN Stock
Numbers”) os seus 13 dígitos, tal como acabado de exemplificar, não poderão nunca
ser separados por códigos de gerenciamento ou outros símbolos.
i. Fica estabelecido como princípio do Sistema OTAN de Catalogação que quando um
item de suprimento for produzido em mais de um país, deverá ser atribuído o mesmo
Número OTAN de Estoque / Número OTAN de Estoque Padrão (“NATO Stock
Number / NATO Standard Stock Number”) desde que os signatários envolvidos
concordem que os itens são idênticos.
j. O método e o grau de aplicação deste STANAG será uma questão interna de cada
país signatário.
k. Nenhum dos signatários rescindirá o presente Acordo sem um pré-aviso oficial de
três meses a todos os outros países signatários.

IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO
4. Este Acordo será implementado quando o seu conteúdo for incluído nos
documentos nacionais com ele relacionados.
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ANEXO IV
STANAG 4177
(Edição n. 3)
ACORDO OTAN DE PADRONIZAÇÃO
(STANAG)
CATALOGAÇÃO DE MATERIAL
SISTEMA UNIFORME DE AQUISIÇÃO DE DADOS
Documentos
Relacionados:

− STANAG 3150 Codificação - Sistema Uniforme de Classificação de
Itens.

− STANAG 3151 Codificação - Sistema Uniforme de Identificação de Itens.
− AcodP-1 - Manual OTAN de Catalogação.
− Anexo VII deste Manual.

OBJETIVO
1.O objetivo deste Acordo é estabelecer os princípios e as regras de execução de um
sistema uniforme de obtenção de dados para utilização pelas Forças Armadas dos
países aderirem ao Sistema OTAN de Catalogação e pelas Agências OTAN de
Catalogação.
ACORDO
2.Os países participantes acordam o seguinte:
a. Os contratos de aquisição de equipamentos e peças sobressalentes deverão incluir
uma Cláusula, ou um instrumento contratual equivalente, relativa ao fornecimento de
informações suficientes e Dados Técnicos considerados necessários para efeitos de
identificação dos itens, a pedido da Autoridade Responsável pela Catalogação do
país produtor.
b. A informação de ordem técnica, extraída da documentação dos fabricantes para
efeitos de catalogação pode, nos termos deste Acordo, ser utilizada para transações
governamentais nacionais e internacionais. Na eventualidade de existir alguma parte
dessa informação que tenha sido considerada como “Segredo Comercial”
("Commercial in Confidence") esta não poderá ser divulgada fora dos círculos
governamentais sem autorização expressa por escrito do fabricante.
c. A critério da Autoridade Nacional de Catalogação poderá ser exigida às entidades
contratadas a preparação da identificação dos itens como parte dos dados técnicos a
serem fornecidos nos termos dos contratos estabelecidos. A extensão e a forma
desses trabalhos preliminares de identificação dos itens devem ser acordados entre
as entidades Contratadas e a Autoridade Nacional de Catalogação, em conformidade
com as condições a serem incluídas no contrato final.
d. As condições para a entrega dos Dados Técnicos necessários à identificação dos
itens de suprimento devem ser incluídas em todos os contratos de material e peças
sobressalentes.
e. Todos os signatários do presente acordo utilizarão nos seus contratos, sempre que
aplicável, uma Cláusula Contratual de Catalogação, de acordo com o constante do
anexo VII deste Manual, exigindo às entidades contratadas o fornecimento dos
Dados Técnicos.
Se desejado, a cláusula pode ser substituída por acertos contratuais equivalentes, na
condição de que a entrega oportuna da documentação seja garantida
f. O método e o grau de aplicação deste STANAG será uma questão interna de cada
país signatário.
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g. Nenhum dos signatários rescindirá o presente Acordo sem um prévio aviso oficial de
três meses a todos os demais países signatários
IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO
2. Este Acordo será implementado quando o seu conteúdo for incluído nos documentos
nacionais com ele relacionados.
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ANEXO V
STANAG 4438
(Edição 1)
ACORDO OTAN DE PADRONIZAÇÃO
(STANAG)
CATALOGAÇÃO DE MATERIAL
SISTEMA UNIFORME DE DISSEMINAÇÃO DE DADOS ASSOCIADOS COM OS NÚMEROS
OTAN DE ESTOQUE (“NATO STOCK NUMBERS”)

Documentos
Relacionados:

− STANAG 3151 - Catalogação de Material - Sistema Uniforme de
Identificação de Itens

− STANAG 4199 - Catalogação de Material - Sistema Uniforme de Troca de
Dados de Gestão de Material

− AcodP-1 - Manual OTAN de Catalogação
OBJETIVO
1.O objetivo deste Acordo é estabelecer um sistema uniforme de disseminação de dados
associados com os Números OTAN de Estoque (“NATO stock numbers -NSNs”) a ser
utilizado pelas Forças Armadas dos países OTAN.
ACORDO
2.Os países participantes acordam o seguinte:
a. Um país OTAN pode disseminar à NAMSA e aos outros países OTAN os seus dados
de catalogação (dados de codificação e de gestão) associados aos Números OTAN
de Estoque dos Itens de suprimento por si catalogados tal como indicado no Manual
OTAN de Catalogação ACodP-1, Subsecções 112.2 e 132.1;
b. Um país OTAN pode disseminar à NAMSA e aos outros países OTAN os seus dados
de direitos reservados e os dados administrativos e processuais associados aos
Números OTAN de Estoque dos Itens de suprimento por si ou por outros países
catalogados segundo a sua própria descrição;
c. Um país OTAN pode disseminar aos países não-OTAN os seus dados de direitos
limitados, os seus dados de catalogação (dados de codificação e de gestão) e os
seus dados administrativos e processuais, associados aos Números OTAN de
Estoque dos Itens de suprimento, por si ou por outros países catalogados, segundo a
sua própria descrição;
d. Um país pode disseminar os Números OTAN de Estoque de outros países, o nome
do item e a sua referência. Não pode disseminar o seguinte:
− quaisquer outros dados de catalogação (dados de codificação e gestão)
associados aos Números OTAN de Estoque de Itens de suprimento catalogados
por esse outro país;
− quaisquer outros dados administrativos ou processuais associados aos Números
OTAN de Estoque de Itens de suprimento catalogados por esse ou outros país;
− quaisquer outros dados de direitos reservados.
Um país pode divulgar dados, aos quais tenha acesso nos termos deste Acordo, às
suas agências governamentais civis e militares que necessitem dos mesmos para
fins logísticos e às entidades contratadas que estejam sujeitas a acordos de não
divulgação e que necessitem de ter acesso aos ditos dados para um melhor
cumprimento dos deveres contratuais para com essas agências. A NAMSA não
poderá disseminar estes dados exceto de acordo com o Protocolo de Acordo
(“Memorandum of Understanding- MOU”) relativo ao apoio a prestar pelos seus
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e.

f.

g.

h.
i.
j.

Serviços ao Sistema OTAN de Catalogação. Um país pode aceitar que os seus
dados sejam disseminados por outros países ou pela NAMSA com as restrições que
entenda apropriadas;
O Grupo OTAN de Diretores Nacionais de Catalogação (AC/135) é designado como
o órgão responsável pelas políticas relativas ao desenvolvimento, manutenção e
interpretação da uniformidade na disseminação dos dados;
Poderão estabelecer-se Acordos entre vários países para complementar as
disposições deste STANAG e do Manual OTAN de Catalogação, mas os mesmos
deverão fazer referência a este STANAG e ao Manual ACodP-1 e não deverá incluir
nenhuma disposição que lhe seja contraditória;
A considerável interdependência do sistema de catalogação incluindo a
disseminação de dados entre os países OTAN torna necessária uma coordenação
permanente de interesses. Qualquer desenvolvimento significativo ou mudança
antecipada feita por um país, que possa afetar a disseminação de dados, tal como
estabelecido neste STANAG, deve ser comunicada aos outros signatários por forma
a que as suas implicações e efeitos possam ser examinados;
O Sistema OTAN de Disseminação de Dados é aplicável a todas as Organizações
OTAN que possuam dados associados aos Números OTAN de Estoque;
As regras para as decisões de alterações constam no Manual OTAN de Catalogação
(ACodP-1) atualizado pelo Grupo OTAN de Diretores Nacionais de Catalogação;
O método e grau de aplicação deste STANAG em cada um dos países OTAN é uma
questão interna à discrição de cada um dos países;
Nenhum signatário rescindirá este Acordo sem um pré-aviso formal de três meses a
todos os outros signatários.

k.

ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO
3. Este STANAG será considerado em vigor logo que o seu conteúdo tenha sido incluído nos
documentos nacionais com ele relacionados.
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ANEXO VI

PORTARIA NORMATIVA N.º 587/MD, 16 DE OUTUBRO DE 2002

Dispõe sobre a cláusula contratual de catalogação.

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XVI do art. 2º,
do Anexo I ao Decreto nº 3.466, de 17 de maio de 2000 e, considerando o estabelecimento do Sistema
Militar de Catalogação - SISMICAT, a importância logística da catalogação para as Forças Armadas e,
ainda, a adesão do Brasil ao Sistema OTAN de Catalogação - SOC, resolve:
Art. 1º Nos editais de licitações e nos contratos de aquisição de meios, equipamentos, sistemas e todo e
qualquer material que venha a ser introduzido no acervo das Forças, deverão constar cláusulas versando
sobre catalogação, que exijam do contratado o fornecimento de dados técnicos e de gestão que permitam
identificar os itens de suprimento a fornecer.
Parágrafo único. Entende-se como item de suprimento aquele que a autoridade responsável pelo
provisionamento determinar como necessária à sua aquisição e controle para o atendimento dos requisitos
logísticos, conforme o estabelecido no Manual do SISMICAT.
Art. 2º A entrega dos dados necessários para a identificação e gestão dos itens de suprimento ocorrerá,
preferencialmente, antes da entrega do material, objeto principal do contrato.
Parágrafo único. A entrega dos dados deverá estar descrita como um evento do cronograma de
desembolso financeiro.
Art. 3º O contratado fornecerá, conforme cláusula específica do contrato, todas as informações
atualizadas sobre:
I - modificações de identificação ou de fabricação efetuadas nos equipamentos ou peças de reposição;
II - mudanças de endereço e identificação do verdadeiro fabricante; e
III - dados de gestão do material.
Art. 4º As informações de ordem técnica extraídas da documentação dos contratados, para efeito de
catalogação, poderão ser utilizadas para transações nacionais e/ou internacionais.
Parágrafo único. Em se tratando de informações classificadas como segredo comercial ou industrial, estas
não serão divulgadas fora do círculo governamental sem autorização expressa do contratado.
Art. 5º Poderão ser exigidos, conforme a conveniência do contratante, os seguintes dados de identificação
e de gestão dos itens:
I - denominação;
II - nome e endereço do verdadeiro fabricante;
III - número de referência correspondente ao verdadeiro fabricante;
IV - normas e especificações que acompanham o item;
V - referência com que o item aparece na documentação técnica do contratado (Catálogo Ilustrado de
Peças);
VI - número OTAN de Catálogo (NSN - NATO STOCK NUMBER), no caso de ter sido atribuído;
VII - todos os desenhos e as especificações dimensionais, mecânicas, elétricas, físicas e químicas
necessárias à descrição completa dos itens fornecidos, bem como cada um de seus componentes;
VIII - preço unitário;
IX - moeda;
X - unidade de fornecimento;
XI - quantidade por embalagem;
XII - tempo de vida útil;
XIII - tempo de armazenagem;
XIV - condição de reparabilidade;
XV - intercambiabilidade;
XVI - substituição;
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XVII - indicador de materiais preciosos;
XVIII - indicador de materiais perigosos;
XIX - peso do item embalado e desembalado;
XX - espaço de armazenagem;
XXI - código de segurança e controle; e
XXII - os demais dados solicitados pelo contratante, de acordo com as suas necessidades.
Art. 6º Os encargos decorrentes das ações visando à catalogação de itens, independentemente da origem e
procedência do objeto do contrato, correrão às expensas do contratado.
Art. 7º Os Comandos das Forças deverão estabelecer normas e procedimentos para verificar o
cumprimento e a aplicação do preconizado nesta Portaria Normativa, especialmente, no que concerne às
atividadesdeControleInterno.
Art. 8º Fica revogada a Portaria Interministerial nº 1.451/MM/MEx/MAer/EMFA, de 7 de maio de 1998.
Art. 9º Esta Portaria Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

GERALDO MAGELA DA CRUZ QUINTÃO
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ANEXO VII
PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A ELABORAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE
CATALOGAÇÃO
1. Embasamento Legal
a. Lei nº 8.666
b. Portaria Normativa n.º 587/MD, de 16 de outubro de 2002.
c. STANAG 4177

2. Elaboração de Editais
2.1. Tendo em vista o que preceitua a Lei nº 8.666, no que tange a prevalência e
decorrência de cláusulas existentes em edital licitatório, cabe ressaltar a necessidade de se
fazer constar dos editais as cláusulas contratuais sobre catalogação, que envolvam
fornecimento de equipamentos, sistemas de armas e materiais para suporte dos novos
sistemas introduzidos nas Forças Armadas. Assim, as obrigações de fornecimento de dados,
os prazos para esses fornecimentos e o controle desse fluxo deverão ser mencionados, desde
a formulação do edital, para fazer parte da proposta financeira das empresas licitantes.

2.2. Consideram-se, nesta Norma, como dados de catalogação, um conjunto de
informações relativas ao produto e ao seu produtor. Subdividimos esses dados em: descritivos,
gerenciais e de referência. Os dois primeiros apresentam informações sobre o produto e o
terceiro sobre o fabricante. A seguir constam maiores detalhes sobre esses dados e alguns
exemplos:
a.Dados Descritivos - aqueles que nos apresentam informações sobre o
produto e que o individualiza em comparação a qualquer outro, são exemplos desses: nome
técnico do item, nome coloquial, material do qual é confeccionado, dimensões, peso, potência,
funcionalidade, desenho, cor, tolerâncias, texturas, entre outros;
b.Dados Gerenciais - são aqueles que apresentam informações que irão
facilitar o manuseio, estocagem, obtenção, conservação, transporte, como por exemplo:
quantidade de itens na embalagem, resistência da embalagem, preço, exposição ao sol e a
umidade, etc.
c.Dados de referência - relativo ao fabricante, estes indicam se o item é
fabricado sob licença, baseado em padronização, código fabril (também conhecido como
referência ou "Part Number"), além de informações sobre endereços e formas de contato com o
fabricante, dentre outras.

2.3. O delineamento dos dados de catalogação, principalmente os descritivos, devem
ser estabelecidos pelas Agências de Catalogação vinculadas ao tipo de itens envolvidos na
obtenção, devendo esta subsidiar a organização CONTRATANTE com os requisitos
necessários a uma perfeita identificação desses itens. Deve-se considerar que a não definição
desses requisitos pode prejudicar a catalogação, pela falta de informações, ou encarecê-la
caso sejam solicitadas informações desnecessárias.

2.4. Da mesma forma, para que se identifique, perfeitamente, a origem das
informações, deve-se exigir do fornecedor, que poderá ou não ser o fabricante, os dados
relativos a identificação dos verdadeiros fabricantes, dos itens envolvidos na obtenção. Caso
seja possível, pode-se fazer constar do contrato que as exigências da cláusula de catalogação
sejam transcritas nos sub-contratos de fornecimento de itens, ou matérias-primas, assinados
pelo vencedor da licitação, bem como ser solicitada cópia, ou o registro desses sub-contratos.
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2.5. Dados de empresas que deverão ser solicitados:
a. Razão social e, caso haja, nome fantasia;
b. Endereço completo (cidade, estado, logradouro, CEP, telefones, fax, e-mail)
c. CNPJ;
d. CODEMP ou NCAGE, caso a empresa o possua; e
e. Código fabril (nº de referência ou “part number”) do material em pauta.

2.6. Tendo em vista que a tarefa de recebimento e inclusão desses dados, no NCS, é
incumbência de uma Agência de Catalogação, deve-se fazer constar no edital que tal agência
será indicada, pelo órgão responsável pela licitação, no corpo do contrato. Cabe ressaltar, que
no caso de item estrangeiro, a agência responsável pela catalogação será o NCB do país
produtor se este for país OTAN ou filiado ao NCS. Caso não o seja, deverá a organização
contratante indicar no edital o órgão que receberá os dados de identificação dos itens a serem
catalogados.

2.7. Deve ser estabelecida uma idéia do volume de trabalho envolvido no processo de
catalogação, visando orientar as empresas concorrentes para que estas possam dimensioná-lo
e até mesmo aferir os custos, caso entendam ser necessária essa apropriação.
2.8. Assim sendo, para contratos que envolvam equipamentos e/ou sistemas de armas
complexos, é interessante que o licitante forneça juntamente com sua proposta:
a.uma lista de sobressalentes necessários para a manutenção desses
equipamentos/sistemas;
b.o custo do fornecimento de dados de catalogação, caso haja, de forma
diferenciada dos demais custos envolvidos.

2.9. É interessante frisar no edital que não serão toleradas quaisquer outras solicitações
de alterações (cobranças adicionais) no preço final do produto, decorrente de remessa de
dados, formalização de sub-contratos e alteração na forma e/ou mídia em que devam ser
fornecidos os dados. Cabe observar que os países OTAN e TIER 2 possuem regras próprias
para o recebimento de dados de catalogação. Assim, deve ser sugerido que no caso de
equipamentos e itens estrangeiros seja estabelecido um contato prévio entre o fabricante e o
NCB de seu país. Não obstante, todos os países devem seguir a STANAG 4177 da OTAN. Por
esse motivo, cabe citar essa norma no caso de haver possibilidade de fornecimento de
equipamento/sistema estrangeiro. Prevê, também, esta STANAG, que deverão ser preservados
os direitos do fabricante quando este alegar impossibilidade de fornecimento das informações
em questão, por tratar-se de segredo industrial.

2.10. Deve ser estabelecido no edital a forma e a mídia em que se deseja receber os
dados de catalogação. Deve ser informado também que para os itens dos quais o
fabricante/fornecedor já possua o NSN (NATO Stock Number) ou o NBE (Número Brasileiro de
Estoque), a informação destes dispensa o fornecimento de dados relativos a referência e
descrição. Quanto aos dados de gerência, estes ficam a critério de cada Força.
2.11. Quanto a prazo e multas. É importante que seja estabelecido um cronograma para
o fornecimento desses dados de catalogação e, atrelado a este, esteja vinculado um percentual
do valor total do produto, mesmo que não haja custo explícito envolvendo esta atividade, pois
dessa forma se assegura o cumprimento desse quesito. Esse prazo pode variar: com o tipo da
obtenção, com o prazo total para o fornecimento do objeto licitado e com a própria
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complexidade dos equipamentos/sistemas envolvidos, mas é desejável que tais dados sejam
fornecidos com tempo suficiente para que se possa alimentar os sistemas logísticos e de
gerência de material. Assim, tendo em vista que um processo de catalogação de item novo
para o sistema de catalogação tem duração de cerca de 120 dias e a troca de dados e
documentação entre NCB pode chegar a 3 semanas, sugere-se que para equipamentos e
sistemas complexos seja determinado o fornecimento de dados de catalogação com
antecedência de cinco (5) meses em relação ao fornecimento do objeto licitado. Para
equipamentos de baixa complexidade e cujo fornecimento seja realizado em curto prazo de
tempo, sugere-se que os dados de catalogação sempre antecedam o fornecimento do objeto
licitado, para evitar que a entrega do material sirva como argumentação jurídica ao fornecedor
para descumprir ou contornar a cláusula de catalogação e com isso criar-se um futuro
problema para o setor de abastecimento.

2.12. No tocante a multa pelo atraso ou não fornecimento desses dados, devem ser
estabelecidas regras semelhantes às demais partes do contrato.
3. Elaboração dos Contratos
3.1. Após a conclusão do certame licitatório, deverá ser formulada uma lista de
fabricantes originais com seus respectivos países, visando a definição dos beneficiários das
informações de catalogação. Esse processo independe da assinatura do Acordo Contratual e
deve ser efetuado pelo órgão responsável pela licitação, em conjunto com a Agência de
Catalogação e a COA.
3.2. Será(ão) então elaborado(s) Formulário(s) AC/135 nº 1, quando tratar-se(em) de
item(ns) estrangeiro(s), que será(ão) enviado(s) aos países envolvidos, sempre via CECAFA.
Para os itens nacionais, e os produzidos em países não ligados ao NCS, deverá a Agência e
COA prepararem-se para os trabalhos de catalogação.
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APÊNDICE I
ACORDO COM A NAMSA
SPONSORSHIP AGREEMENT
FOR AFFILIATION WITH THE
NATO CODIFICATION SYSTEM

This agreement is concluded in accordance with the policies and procedures of the AC/135. This
agreement and subsequent revisions or additions will govern the exchange of codification data
and services between the Ministry of Defence - Office for Codification – of the Federal Republic
of Brazil and AC/135. The Office for Codification is the National Codification Bureau of the
Ministry of Defence of the Federal Republic of Brazil for the purpose of implementing this
Agreement.

1. The sole representative of the Ministry of Defence of the Federal Republic of Brazil acting for
all requests for sponsored services is:
ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
DC/70-049-900 Brasilia
Federal Republic of Brazil

The sole representative of AC/135 for all requests for sponsored service is:
AC/135 Secretariat
NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA)
l-8302 Capellen (Luxembourg)

2. The Ministry of Defence – Office for Codification of the Federal Republic of Brazil has
adopted the principles of the NCS as set out in the Standardization Agreements 3150, 3151,
4177 and 4438, as well as the policies and procedures contained in the NATO Manual on
Codification (ACodP-1).
3. To receive codification data and services, the NCB of the Ministry of the Defence of the
Federal Republic of Brazil shall enter into separate bilateral agreements with each NATO
country that requires such an agreement. ACodP-1, Chapter 1, Sub Section 142.3 lists
those countries.
4. Requests for sponsored services shall be prepared and forwarded to the AC/135 Secretariat
in accordance with the rules established in the ACodP-1 and its subsequent changes and
revisions published under the authority of AC/135.

5. Sponsored services include, but are not limited to:
-

The provision of NATO Supply Codes for Manufacturers pertaining to non-sponsored
non-NATO countries;
Allocation of Item Codes;
Collaboration on Item Identification Guides maintenance and NATO Supply Class
Changes;
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-

Introduction of NATO Codification System Change Requests (SOCCR);
The provision of copies of AC/135 Agendas, Decision Sheets, Action Item Lists, and so
forth.

6. The AC/135 Secretariat will forward any such requests it receives to NATO countries and/or
NAMSA in accordance with the procedures contained in ACodP-1, and forward the results
to the NCB of the Ministry of Defence of the Federal Republic of Brazil.
7. In the event of any dispute regarding interpretation or implementation of this Agreement,
representatives of the Ministry of Defence – Office for Codification – of the Federal Republic
of Brazil and AC/135 will consult and work together to resolve any problems and will not
refer such matters to an international tribunal of third party for settlement.
8. The AC/135 Secretariat will forward to the Ministry of Defence – Office for Codification – of
the Federal Republic of Brazil copies of relevant unclassified NATO official documents.
Including NATO Codification System Change Requests, Problem Reports, NATO forms
AC/135 No. 9 and No. 29, as are published by the AC/135 Secretariat for the NATO Group
of National Directors on Codification.
9. Reimbursement in Luxembourg Francs (LUF) for services furnished under this Agreement
will be made directly to the AC/135 Secretariat and payment terms will be specified by
NAMSA.
10. The text of this Agreement is entered into using the English language. In case of conflict
between the agreed English language text and any later translations of this text into any
other language, the English text shall prevail.
11. This agreement will come into effect upon the date of the last signature. This agreement can
be amended at any time subject to approval of any proposed changes by both parties. This
agreement will remain in effect until either party notifies the other of its intention to withdraw
from the Agreement on a specified date. The signatories will observe a formal notice of six
months to withdraw from this agreement. If either party withdraws from this Agreement, any
codification activities then in progress will continue until their conclusion.

for acceptance
CHAIRMANFEDERAL REPUBLIC OF BRAZIL
NATO GROUP OF NATIONALMINISTRY OF DEFENCE
DIRECTORS ON CODIFICATIONESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
AC/135OFFICE FOR CODIFICATION
PERMANENT COMMISSION OF MATERIAL
CODIFICATION

DATE: 23 April 1997

DATE: FEB/07/1997

SIGNATURE: _______________SIGNATURE: ______________________
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GLOSSÁRIO
PRINCIPAIS SIGLAS E TERMOS DE CATALOGAÇÃO
SIGLA

TÍTULO

ACodP-1

NATO MANUAL ON
CODIFICATION
ALLIED CODIFICATION
PUBLICATION NUMBER
ONE

Ag Cat

AGÊNCIA DE
CATALOGAÇÃO

CC-SISMICAT COMISSÃO DE
COORDENAÇÃO DO
SISMICAT
CENTRO DECECAFA
CATALOGAÇÃO DAS
FORÇAS ARMADAS

CNC
COA

CENTRO NACIONAL DE
CATALOGAÇÃO
CENTRAL DE
OPERAÇÃO E ARQUIVO

CODEMP

CÓDIGO DE EMPRESA

DAC

DOCUMENT
AVAILABILITY CODE

DEPLOG

DEPARTAMENTO DE
LOGÍSTICA DO
MINISTÉRIO DA DEFESA

DIAL

DIVISÃO DE APOIO
LOGÍSTICO

GLM

GERÊNCIA LOCAL DE
MATERIAL

GTO

GRUPO TÉCNICO
OPERACIONAL

SIGNIFICADO
Manual de instruções sobre o NCS dividido em
capítulos. Consiste na apresentação do NCS,
estabelece normas, doutrinas, princípios e
conceitos para a catalogação, determina prazos e
transaçõesnecessáriasparaapermuta
internacional de dados de catalogação.
As agências são órgãos internos de cada Força
Armada ou segmento governamental, responsáveis
pela compilação dos dados técnicos, pela
identificação do item de suprimento e submissão à
COA para atribuição dos códigos devidos.
Subordinada ao Departamento de Logística do
Ministério da Defesa (DepLog), atua como órgão
de assessoramento do SISMICAT.
Organismo nacional que atua como NCB junto a
NAMSA e aos países associados ao NCS.
Centraliza as ações de catalogação no Brasil e é o
único organismo autorizado para a permuta
internacional de dados de catalogação.
O mesmo que NCB

Órgão de catalogação responsável pelo controle
das ações de catalogação no âmbito das Forças
Armadas ou qualquer outro Ministério, sendo o
ponto de contato com o CECAFA.
Código atribuído a entidades fornecedoras de item
de suprimento a usuários do SISMICAT.
Código que indica qual a situação de
disponibilidade da documentação técnica, relativo a
referência do item de suprimento.
Órgão do Ministério da Defesa, subordinado à
Secretaria de Logística e Mobilização, que possui,
dentre outras, a competência de supervisionar a
atividade de catalogação
Subordinada ao DEPLOG, possui, dentre outras, a
incumbência de conduzir as atividades afetas ao
SISMICAT e assessorar o Diretor do DEPLOG.
Sistema Gerencial de material da Marinha, que
compreende o Sub-Sistema de Catalogação da
Marinha.
Grupo de trabalho concebido para tratar de
assuntos técnicos afetos ao SISMICAT.
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H6

ITEM NAME DIRECTORY

FIIG

FEDERAL ITEM
IDENTIFICATION GUIDE

INC

ITEM NAME CODE

MRC

MASTER REQUIREMENT
CODE
NATO MAINTENANCE
AND SUPPLY AGENCY

NAMSA

NATO
AC/135
NMBS

THE GROUP OF
NATIONAL DIRECTORS
ON CODIFICATION
NATO MAILBOX SYSTEM

NATO

NORTH ATLANTIC
TREATY ORGANIZATION

NBE

NÚMERO BRASILEIRO
DE ESTOQUE
NATO COMMERCIAL AND
GOVERNMENTAL ENTITY
CODE

NCAGE

NCB

NATIONAL
CODIFICATION BUREAU

NCS

NATO CODIFICATION
SYSTEM

NII

NÚMERO
IDENTIFICADOR DE ITEM
NATO ITEM
IDENTIFICATION
NUMBER
NATO MASTER CROSS
REFERENCE LIST

NIIN

NMCRL
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Catálogo publicado e distribuído pelos EUA e
destina-se a fornecer dados sobre nomes de itens
para o desenvolvimento e manutenção da
identificação de itens dentro do Sistema Federal de
Catalogação.
É uma publicação essencialmente técnica que
orienta e padroniza a identificação de itens através
de suas características físicas e de desempenho.
Código atribuído a cada um dos nomes dos itens de
suprimento no NCS.
Códigos principais de requisitos necessários à
descrição de um item.
É uma agência da OTAN que trata do suprimento e
manutenção de materiais para as forças da OTAN e
dos países que constituem esse acordo, é
responsável pela publicação dos catálogos do NCS.
Exerce as atividades de um NCB para a
catalogação do material gerido pela OTAN.
Colegiado formado pelos diretores dos NCB dos
países NATO.

Sistemaautomatizadodeintercâmbiode
mensagens e arquivos.
Organização militar multinacional com os objetivos
especificados no Tratado do Atlântico Norte.
É o Número de Estoque atribuído a um item de
suprimento, pelo CECAFA.
Código atribuído a fabricantes e às organizações
consideradas como fabricantes. Os códigos são
listados nos catálogos nacionais de fabricantes dos
países OTAN.
É um órgão de catalogação de âmbito nacional
associado ao NCS. Autorizado a enviar e receber
transações para a permuta internacional de dados
de catalogação.
Sistema exposto e detalhado no ACodP-1, que
permite uniformizar a classificação, codificação e
identificação dos itens de suprimento de interesse
militar dos países associados a OTAN.
O mesmo que NIIN

Código atribuído por um país a cada item de
suprimento. É constituído pelo código NCB seguido
por sete algarismos de forma seqüencial.
É uma publicação que contém os Números OTAN
de Suprimento de todos os países-OTAN, bem
como os dados das respectivas identificações,
referências e fabricantes.

NSN

NATO STOCK NUMBER

OTAN

ORGANIZAÇÃO DO
TRATADO DO
ATLÂNTICO NORTE
PART NUMBER

PN

RNAAC

REFERENCE NUMBER
ACTION ACTIVITY CODE

RNCC

REFERENCE NUMBER
CATEGORY CODE

RNFC

REFERENCE NUMBER
FORMAT CODE

RNJC

REFERENCE NUMBER
JUSTIFICATION CODE

RNSC

REFERENCE NUMBER
STATUS CODE

RNVC

REFERENCE NUMBER
VARIANTION CODE

RPDMRC

SC-Log

SICATEX

SISCAE

REFERENCIAL PARCIAL
DESCRIPTIVE METHOD
REASON CODE
SubChefia de Logística dos
Estados-Maiores das
Forças
SISTEMA DE
CATALOGAÇÃO DO
EXÉRCITO
SISTEMA DE
CATALOGAÇÃO DA
AERONÁUTICA

É o número de estoque atribuído a um item de
suprimento, no âmbito NCS.
O mesmo que NATO.

É um código identificador atribuído pelo fabricante
aos respectivos itens que produz (Número de
Referência).
Código que designa qual o país, ou entidade
nacional que detém a posse de um desenho ou
documento técnico, através do DAC.
Código que determina a natureza e a origem dos
números de referências bem como a relação entre
o número de referência e o item de suprimento, ou
seja, se a referência corresponde a um item, ou a
um desenho, especificação, etc.
Código que indica se um número de referência foi
ou não modificado antes de sua introdução na base
de dados.
Código que indica quando uma ou mais
características de um determinado item de
produção não são incluídas no conceito de
identificação existente para um item de suprimento,
quando existem novos quesitos para ele ou quando
algumas características dos itens de produção não
são aceitáveis. Este código possibilita a não
caracterização de uma duplicidade por ocasião de
uma comparação através de suas características
codificadas.
Código que especifica quando e em que condições
o fabricante e o número de referência estão
autorizados para efeito de aquisição.
Código que indica se o número de referência está
completamente identificado ou se necessita recorrer
a outras publicações.
Código utilizado para justificar uma identificação de
item com descrição incompleta.

Órgãos que servirão de interlocutor com o DepLog
para tratar de assuntos que não forem estritamente
técnicos e abordados pelas COA.
O conjunto de meios destinados a realizar a
catalogação de material no âmbito do Exército
Brasileiro.
O conjunto de meios destinados a realizar a
catalogação de material no âmbito da Força Aérea
Brasileira.
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SISMICAT

SISTEMA
CLIENTE
STANAG
TIR
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SISTEMA MILITAR DE
Sistema brasileiro criado para codificar e registrar
CATALOGAÇÃO
dados de materiais compatíveis com o Sistema
OTAN de Catalogação.
Sistemas de informação gerencial de material dos
órgãos associados ao SISMICAT (atualmente
SISCAE, SICATEX e GLM).
NATO STANDARDIZATION Acordos de padronização de procedimentos.
AGREEMENT
TOTAL ITEM RECORDArquivo que contém todos os dados relacionados
com os NSN registrados no NCB.

MINISTÉRIO DA DEFESA
Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”
Brasília – DF - CEP: 70.049-900
www.defesa.gov.br

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO
dial@defesa.gov.br

