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Compras

Funções do Modulo Compras

Controla  todas  as  etapas  do  processo  de  aquisição  de  bens  ou  serviços,  bem  como  o
estoque. Controla o recebimento, armazenamento, requisição e distribuição dos materiais em
estoque incluindo peças e acessórios para veículos. Tem como sub-módulos: 

Almoxarifado;

Licitação;

Pregão Presencial;

Frotas; 

Funcionalidades

Controla  o  processo  licitatório,  o  vencimento  de  registro  cadastral  do  fornecedor,  os
contratos e as aquisições de bens e serviços.
Registra os materiais informando código, descrição e unidade de fornecimento.

Registra os dados necessários ao controle de estoques, reposição, prazo de validade e
movimentação. 
Mantém  o registro  das  certidões  exigidas  para habilitação  de  fornecedores  e  emite  o
certificado de registro cadastral.
Permite o gerenciamento integrado dos estoques nos diversos almoxarifados.

Possui  integração  com  o  Módulo  de  Administração  Orçamentária  e  Financeira,
contabilizando automaticamente a liquidação da despesa,  destinação e transferências
de material entre almoxarifados. 
Controla os processos licitatórios integrado com o sistema de protocolo, possibilitando a
adição de informações específicas. 
Permite consulta a requisição de compra informando em que fase do processo licitatório
ela se encontra. 
Racionaliza  o  processo  de  compras,  pois  mantém  as  informações  cadastrais  de
fornecedores habilitados. 
Possibilita  maior  controle,  pois  registra  e  controlam  os  contratos  e  seus  aditivos,
reajustes e rescisões, bem como o número das notas de empenho.

Conhecimentos Exigidos & Requisitos Humanos

Para  uma  utilização  ideal  do  sistema,  é  necessário  que  o  usuário  tenha  alguns
conhecimentos específicos como:

Básicos do sistema operacional utilizado;

Básicos de Informática;

Funcionamento da área em qual atua;

Funcionamento  do  sistema  (treinamento  disponibilizado  pela  PRODATA
INFORMÁTICA LTDA).
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Versão

SIG – Compras e Almoxarifado

 

   Versão Sistema 23/07/2018 - Nº: 1.0.97

   Versão do Setup: 23/07/2018 - Nº: 2018.07.04
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Atualização do Sistema

Mensagem de atualização do sistema
A mensagem “O Sistema esta desatualizado!” aparece em todos os módulos quando
é gerado uma nova versão dos Sistemas Prodata, dessa forma o cliente é alertado que
precisa  ser  realizado  uma  atualização  para  contemplar  novos  recursos  ou  correções
necessárias. Nesses casos alerte o administrador do sistema ou entre em contato com
o suporte da Prodata pelos Canais de Atendimento disponíveis.

Mensagem de expiração de senha do sistema: 
A mensagem “A senha do sistema expira em x dias.” Se refere a uma licença de uso
de  todos  Sistemas  contratados  pelo  cliente  a  qual  é  gerada  mensalmente.  Essa
mensagem é  eliminada  sempre  que  gerada  uma  nova  senha,  nesse  caso  procure  o
administrador  do  sistema  para  verificar  a  geração  de  uma  nova  chave  de  acesso.
Quando  a  senha  não  é  gerada  dentro  do  prazo  informado  na  mensagem  o  sistema
bloqueia a inserção de novos registros nos sistemas, permitindo apenas a consulta dos
dados já salvos em sua base de dados.
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Acessando o Sistema

Login: O acesso  ao  Sistema é  realizado  através  de  um navegador (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome). 

O Sistema solicitará a autenticação do usuário, através de login e senha. 

Figura 1 - Tela Inicial de Acesso ao Sistema:

Informe o login e pressione <TAB> ou <ENTER>. Caso o usuário referente  ao  login
que foi informado já esteja cadastrado no sistema, o  campo  nome receberá  o  nome
do usuário.
Informe a senha e pressione <TAB> ou <ENTER>

Mensagens de erro

Usuário informado não foi encontrado: Se o login do usuário for informado errado ou
não existindo o seu cadastro no banco, a seguinte mensagem de erro será exibida:
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Tentativa  Invalida:  Caso  o  usuário  informe  a  senha  incorreta  a  seguinte
mensagem de erro será exibida. O usuário  tem 4  tentativas  para  efetuar seu login
de  forma  correta  e  se  errar  todas  as  tentativas,  sua  senha  será  bloqueada  é
somente o administrador do sistema poderá efetuar o desbloqueio da mesma.
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Recuperação  de  Senha:  Caso  o  usuário  precise  recuperar  a  senha, basta  clicar  na
opção “Esqueceu a senha?” o Sistema irá encaminhar um e-mail para redefinição da
senha ao usuário informado.
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FAQ

1 – Posso fazer um registro de preço para posto de Gasolina?

Sim, mas depende da negociação com o fornecedor...lembrando que o preço do
produto/serviço registrado tem validade de um ano*.
Combustível e lubrificantes automotivos tem uma variação de preço constante...essa
variações ocorrem de  acordo com a tabela  Da ANP – Agência Nacional de Petróleo.
*8.666 Art 65 §1º Sobre a alteração de preço. 

2 – Posso fazer outro registro de preço em menos de um ano.

Sim. Desde que o saldo do produto/serviço tenha sido utilizado no seu total (tempo
de vigência do SRP).

3 – Em que casos permite o Carona?

De acordo com a Resolução Normativa 07/2012 do TCM-GO  a carona/adesão da ata
de registro de preço pode ser feita apenas entre gestões do mesmo município
(Capitulo I Art. 1º  V). Deve se garantir que a adesão das gestões participantes não
ultrapasse os quantitativos previstos.

4 – E possível que alguma ferramenta importe os dados de um programa
para outro?

Não. O sistema possibilita importar dados a parti de arquivos de planilhas (.xls, .xlsx ,
Office, brOffice,etc) e possui uma funcionalidade para “replicar” a Requisição de
Compras

5 – Quem gera autorização de compras?
Contabilidade ou Compras (depende do fluxo da despesa dentro da gestão)
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Padrões de Operação

Padrões de operações do Sistemas, preenchimento de campos obrigatórios, Padrões de
Pesquisa, Navegação e teclas de Atalho. 
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Navegação no Sistema

Navegação entre menus

Utilize os atalhos demonstrados acima para navegar pelo menu principal do módulo ou
ir para o menu central o qual possibilita logar em outros sistemas.

Clique no Logotipo da Prodata para  ser  direcionado  ao  menu central de  todos  os
módulos (orçamento, financeiro, compras, protocolo, etc...);

Clique  no  link  com o  nome do  módulo  logado  (exemplo  da  imagem  acima:  “SIG  –
Atendimento  ao  cidadão”)  para  ser  direcionado  ao  menu  central  do  módulo  em
questão.

Navegação de opções do usuário

Ao clicar no menu disponível ao lado do usuário logado, o Sistema apresenta as opções
disponíveis para:

Alterar sua senha;

 Alterar seus dados cadastrados no sistema; 

Visualizar mensagens internas encaminhadas pelo administrador do sistema; 

Visualizar  o  histórico  de  relatórios  impressos,  permitindo  a  reimpressão  quando
necessário;
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Favoritos do usuário

O  Sistema  Prodata  permite  a  customização  do  menu  com  Telas  &  Relatórios  de
acordo  com a  preferência  do  usuário,  para  que  o  mesmo  utilize  o  sistema  de  forma
rápida e pratica.

Para  configurar  suas  Telas  &  Relatórios  favoritos,  basta  seguir  os  passos
demonstrados na imagem abaixo:

1 - Clique no Menu Principal de opções do módulo.

2 - Clique no botão  posicionado a frente de cada tela, feito isso a o ícone da estrela
ficará preenchida e disponível no seu menu favoritos.

Outras Opções de Navegação

Faça ajuste do tamanho das telas de acordo com a resolução do seu monitor.

Retorne  ao  menu  principal  de  módulos  do  Sistema  SIG,  para  logar  em  outros
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Sistemas;

Logout seguro permite que você saía do sistema de forma segura;
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Campos Obrigatórios & Componentes

Campos Obrigatórios

Os  campos  obrigatórios  são  identificados  por  *  (Asterisco)  ou  contadores  automáticos
(Código). Para efetuar um cadastro, os campos devem estar preenchidos de acordo com o
seu formato (Numérico, alfanumérico, datas, etc.)

Mensagens dos campos obrigatórios
 
Se  algum  campo  obrigatório  não  for  informado  corretamente,  a  seguinte  mensagem  será
exibida:

Clique  no  botão  <OK>  ou  espere  a  mensagem  desaparecer,  o  Sistema  indica  quais  os
campos que deverão ser preenchidos com uma borda vermelha.

Campos/Componentes do tipo Data
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Campos/Componentes do tipo Listagem
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Execução de Botões

Botões para execução de cadastro

Botões para execução de itens cadastrados

Botões para execução de telas selecionadas
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Botões para navegação
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Padrões de Pesquisa

Campos para pesquisa e seleção em tabelas

Pesquisa Rápida

Mensagem de Registros não encontrados 

Se  a  pesquisa  não  retorna  nenhum  resultado  será  exibida  a  mensagem:  “Nenhum
registro  encontrado”.   Essa  mensagem  ocorre  quando  o  Sistema  não  encontra
nenhum registro com o filtro informado e em alguns casos quando há uma falha na rede
ou internet que  impede  a  comunicação  com o  servidor  de  dados  do  Sistema,  por  se
tratar  de  um  Sistema  web  quando  essa  falha  de  comunicação  ocorre  as  telas  do
Sistema  ainda  ficam  disponíveis  aos  usuários  pois  os  navegadores  fazem  um
armazenamento  do  Sistema  para  acesso  rápido,  em  todo  caso  verifique  os  filtros
aplicados na sua pesquisa se for uma falha de comunicação com o  servidor  de  dados
informe  o  administrador  do  sistema  ou  entre  em  contato  com  o  suporte  da  Prodata
pelos canais de atendimento disponível.
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Teclas de Atalho

F2: Para Salvar/Alterar um registros;

F9: Para Abrir pesquisa;

Tab: Avança para os campos seguintes em uma tela;

Page  Up:  Retrocede  o  cursor para  a  primeira  linha  da  página  de
consulta;

Page  Down:  Avança  o  cursor  para  a  última  linha  da  página  de
consulta;

  +   Shift + Tab:  Retorno ao campo  anterior
da tela;

  +     Shift  +  Del:  Deleta  registro(s)  de  uma
tabela;



22Compras

Tabelas

Principais Tabelas do sistema de compras.
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Configurações do Sistema

Configuração das tabelas de configuração para utilização do Sistemas de Compras - Prodata.
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Tabelas - Cadastro de Configurações

A  principal  funcionalidades  do  Cadastro  de  Configurações  e  realizar  um  Cadastro
único no Sistema de Compras.
Um Cadastro único  é  utilizado  para  registrar  uma  informação  que  estará  constante  no
sistema, não havendo necessidade de  realizar  um novo  cadastro  a  partir  do  momento
que é lançado "todas" a informações referente ao Castro único.

Ex: Cadastro de Tipos de Documentos

A Principal funcionalidade deste cadastro é registrar  qualquer tipo  de  documento
que possa ser utilizado em um processo de compras ou licitação.

A  parti  do  momento  que  é  realizado  a  inclusão  de  todos  os  "Documentos"
existente no Compras da gestão, não sera necessário utilizar esse castrado, a não
ser que seja incluída um novo documento no Compras da gestão.

Cadastros  de  Configurações  (Único)  do  Sistema  de
Compras

Cadastro de Campos Dinâmicos

A  principal funcionalidade  deste  cadastro  é  "criar  campos  personalizados"  no
cadastro de produto.
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Cadastro de Catálogo

A principal funcionalidade deste cadastro é registrar Produtos de um catálogo pré
existente (peças de veículos, medicamentos, etc.;).

Cadastro de Classe de Produtos
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A  principal funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  as  Classe  de  Produtos  de
acordo com o Anexo VI - Classificação da Despesa/TCM-GO. Esse cadastro já
vem pré-definido e *não e necessário alterar ou incluir registros (*caso não exista
inclusão/alteração/exclusão no Anexo VI).

Cadastro de Grupo de Produtos

A  principal funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  as  Grupos  de  Produtos  de
acordo com o Anexo VI - Classificação da Despesa/TCM-GO. Esse cadastro já
vem pré-definido e *não e necessário alterar ou incluir registros (*caso não exista
inclusão/alteração/exclusão no Anexo VI).

Cadastro de Instituições Bancárias

A  principal  funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  as  Instituições  bancarias
utilizado pelas contas bancarias do fornecedor.
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Cadastro de Localização Física

A  principal  funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  os  locais  físicos  para
armazenamento e entrega Produtos/Equipamentos.
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Cadastro de Marcas

A  principal  funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  as  marcas  dos  Produtos/
Equipamentos.
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Cadastro de Medidas Padrão

A  principal  funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  as  medidas  padrão  dos
Produtos/Equipamentos.

Cadastro de Modalidades de Licitação

A principal funcionalidade deste cadastro é registrar as  modalidades  de  licitação
de acordo com a Lei 8.666/93 de Licitações e Contratos administrativos. Esse
cadastro já vem pré-definido e *não é necessário alterar ou incluir registros (*caso
não exista inclusão/alteração/exclusão na Lei 8.666/93).

Cadastro de Cota Extras de Produtos

*A principal funcionalidade deste cadastro é registrar quantitativos (cotas extra de
produtos) para os organogramas da gestão.
Funcionalidade utilizada na Câmara Municipal de Ipatinga.
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Cadastro de Recurso Financeiro

A principal funcionalidade deste  cadastro  é  registrar  ao  recursos  financeiros  que
serão informados na fase de Requisição de Compras. Esse cadastro já vem pré-
definido  do  Modulo  Orçamento  através  do  Anexo  II  Tabela  de
Compatibilização  das  fontes  de  Recursos/TCM-GO  e  *não  é  necessário
alterar  ou  incluir  registros  (*caso  não  exista  inclusão/alteração/exclusão  no
Anexo II Tabela de Compatibilização das fontes de Recursos/TCM-GO).

Cadastro de Sub Grupo de Produtos

A  principal funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  as  Grupos  de  Produtos  de
acordo com o Anexo VI - Classificação da Despesa/TCM-GO. Esse cadastro já



31Compras

vem pré-definido e *não e necessário alterar ou incluir registros (*caso não exista
inclusão/alteração/exclusão no Anexo VI).

Cadastro de Atas de Julgamento

A  principal  funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  atas  e  documentos  que
compõem o processo de licitação.
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Cadastro de Tabela de Licitações

A principal funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  os  limites  das  modalidades
de  licitação  de  acordo  com  a  Lei  8.666/93  de  Licitações  e  Contratos
administrativos. Esse cadastro  já  vem pré-definido  e  *não  é  necessário  alterar
ou  incluir  registros  (*caso  não  exista  inclusão/alteração/exclusão  na  Lei
8.666/93).

Cadastro de Tipos de Classe

A principal funcionalidade deste cadastro é registrar os tipos de classe de acordo
com o  Anexo  VI -  Classificação  da  Despesa/TCM-GO. Esse  cadastro  já  vem
pré-definido  e  *não  e  necessário  alterar  ou  incluir  registros  (*caso  não  exista
inclusão/alteração/exclusão no Anexo VI).



33Compras

Cadastro de Tipos de Documento

A Principal funcionalidade deste cadastro é registrar  qualquer tipo  de  documento
que possa ser utilizado em um processo de compras ou licitação.

Cadastro de Tipos de Julgamentos

A principal funcionalidade deste cadastro é  registrar  os  tipos  de  julgamento  para
compras e  licitação de  acordo  com a  Lei 8.666/93  de  Licitações  e  Contratos
administrativos. Esse cadastro  já  vem pré-definido  e  *não  é  necessário  alterar
ou  incluir  registros  (*caso  não  exista  inclusão/alteração/exclusão  na  Lei
8.666/93).

Cadastro de Veículo de Publicação



34Compras

A principal funcionalidade deste cadastro é registrar  o  veiculo  de  publicação  das
compras/licitações.

Cadastro de Transação do Estoque

A  principal  funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  as  Transações  de
movimentação do estoque/patrimônio.

Cadastro de Unidades de Medida

A principal funcionalidade deste cadastro é registrar as  unidades  de  medida  dos
Produtos/Equipamentos.
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Cadastro de Motivos De Estoque

A  principal  funcionalidade  deste  cadastro  é  registrar  os  motivos  de  ajuste  do
estoque.
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Mapa Orçamentário

A  principal  funcionalidade  do  mapa  orçamentário  e  realizar  uma  integração  do
modulo compras com o modulo orçamento de modo que seja realizada a execução
do fluxo da despesa.
Ao  realizar  essa  integração, o  modulo  compra  faz  automaticamente  a  ligação  do
organograma  (secretaria,  departamento)  com  sua  respectiva  ficha  (dotação
orçamentária) contendo o saldo a ser executado durante o exercício corrente.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L]  ou Clicando  no  Item de  Menu   no
canto esquerdo superior da tela digitando:
Cadastros>Mapa Orçamentário

Observação: O mapa orçamentário pode ser gerado de forma automática através
do processamento Abertura De Mapa Orçamentário, 

Quando  esse  processamento  é  realizado,  o  modulo  de  compras  utiliza  os
organogramas cadastrados  no  exercício  anterior  e  informa  o  mesmo  no  exercício
corrente  atualizando  todas  as  fichas  (de  acordo  com  o  QDD  –  Quadro
Demonstrativo de Despesas) a serem utilizadas no fluxo de despesa atual.

Se  existir  algum  mapeamento  de  inclusão/alteração  antes  do  processamento,  o
processamento vai manter os dados anteriormente mantidos pelo usuário podendo
também realizar inclusão/alteração após o processamento.

Em  alguns  casos,  pode  ocorrer  de  visualizar  fichas  com  o  valor  “zero”  (0)  isso
ocorre quando o processamento  de  abertura  não  encontra  a  ficha  correspondente
do  organograma  (em  alguns  casos  pode  ocorrer  da  ficha  não  existir  mais  no
orçamento da  gestão).  Verifique  no  QDD  uma possível ficha  para  o  organograma
com a ficha zerada.

Esse  processamento  e  realizado  apenas  pela  Administrador  do  Sistema  ou  um
Profissional  da  Prodata  Informática,  para  esclarecimento  de  dúvidas,  entre  em
contato com o Administrador da sua gestão ou nos Canais de Atendimento.

Exemplo:
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(Exercício Anterior 2017):

Após o Processamento...

(Exercício  Corrente  2018,  com  todas  as  fichas  atualizadas  para  os
organogramas já cadastrados):

Realizando  operações  de  Inclusão/alteração/Exclusão  no
Mapa Orçamentário

Informe o campo Exercício é pressione <TAB>, após informar o  campo  exercício,
observe  que  todos  os  dados  do  mapa  orçamentário  serão  informado
automaticamente.
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Inclusão e Alteração de registros no mapa orçamentário

Informe o campo Exercício é pressione <TAB>.
Clique no botão Adicionar.
Informe/Selecione os campos previamente cadastrados Organograma e Ficha.
Após informar o campo Ficha, observe que será informado automaticamente os
campos Natureza e Fonte.
Clique no botão:
1 - Adicionar e Limpar para informar um novo mapa. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de itens do mapa e
voltar para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o item do mapa na tela.
4 - Excluir para excluir um item do mapa. 
5 - Limpar para Limpar a tela.

Exclusão de registros no mapa orçamentário

Informe o campo Exercício é pressione <TAB>.
Após  informar  o  campo  exercício,  observe  que  todos  os  dados  do  mapa
orçamentário serão informados automaticamente.
Selecione a linha no qual será feita a exclusão.
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Clique  no  botão  Excluir,  será  visualizado  a  mensagem  “Deseja  realmente
excluir esse registro?” confirme a mensagem para exclusão do registro.

Possíveis Mensagens de Erro

1 - A inclusão é realizada apenas  se  não  existir  o  registro  no  mapa  orçamentário.
Se já existir um registro, será visualizada a seguinte mensagem:

2 Não será possível realizar uma exclusão se existir registros do mapa orçamentário
no fluxo da despesa, e será visualizada a seguinte mensagem:
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Fornecedores

A principal funcionalidade desta tela e cadastrar o  interessado  (fornecedores, clientes,
funcionários, etc.) do processo.
 

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L]  ou Clicando  no  Item de  Menu   no
canto esquerdo superior da tela digitando:
Cadastros>Fornecedor

        

 Inclusão de Registros no Cadastro de Interessados*
 

Informe um CNPJ/CPF valido;
Informe o campo Tipo de Pessoa de acordo com o campo CNPJ/CPF;
Informe o campo Natureza Jurídica;
Informe o campo Nome Rz.Social;
Informe o Tipo e clique no botão Salvar;
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 *Exemplo de uma inclusão do interessado.
 
Observações:
 
O  Cadastro  de  Interessados  (Fornecedores)  é  utilizado  em  praticamente  todos  os
módulos  do  SIG.  É  importante  ressaltar  que  para  utilizar  esse  cadastro  no  Módulo
Compras é necessário apenas informar os campos obrigatórios descritos acima.
No  caso  do  Módulos  Compras  Licitação  e  Pregão  Presencial,  é  aconselhável
informar todos os campos da Aba Documentação, Aba endereço, Aba Telefones e
E-mail,Aba  Representante/Sócio  (Pregão  Presencial),  Aba  Inabilitação,  Aba
Documentos, e Aba Avaliação de Desempenho.
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Alteração de Registros no Cadastro de Interessados
 

Selecione um interessado previamente cadastrado pelo CPF/CNPJ#  ou realize  uma

pesquisa ;
Após  informar  o  campo  CPF/CNPJ,  observe  que  todos  os  dados  do  interessado
serão informados automaticamente.
Informe os campos que serão alterados e clique no botão Salvar.

 

Excluindo* Registros no Cadastro de Interessados
 

Selecione um interessado previamente cadastrado pelo CPF/CNPJ#  ou realize  uma

pesquisa ;
Após informar o  campo  Código, observe  que  todos  os  dados  do  interessado  serão
informados automaticamente.
Clique no botão Excluir.
*Não é possível realizar a exclusão de um interessado com movimentações no
modulo.
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Organograma

A principal funcionalidade desta tela e  cadastrar  as  secretarias  e  departamentos
de uma gestão, todos os departamentos cadastrados serão incluídos em um setor
referência representando uma hierarquia  entre  eles  (Secretaria  X  Departamento)
formando um organograma.
 

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L]  ou Clicando  no  Item de  Menu   no
canto esquerdo superior da tela digitando:
Cadastros>Organograma

Inclusão de Registros no Cadastro de Organograma
 

O campo Código será gerado automaticamente; 
Marque o campo Fluxo da Despesa no caso do organograma for utilizado para
compras/ licitações;
Informe  o  campo  Descrição  com  o  nome  do  Gestão  Unidade  /  Secretaria  /
departamento;
Selecione  o  campo  Setor  Referência  com  um  departamento/secretaria
previamente cadastrado;
Selecione o campo Unidade previamente cadastrado no módulo orçamento;
Selecione o campo Responsável previamente cadastrado no modulo folha de
pagamento; 
Clique no botão Salvar;
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Alteração de Registros no Cadastro de Organograma
 

Selecione  um organograma previamente  cadastrado  pelo  Código#  ou  realize
uma pesquisa ;
Após informar o campo Código, observe que  todos  os  dados  do  organograma
serão informados automaticamente.
Informe os campos que serão alterados e clique no botão Salvar.

 

Excluindo* Registros no Cadastro de Organograma
 

Selecione  um organograma previamente  cadastrado  pelo  Código#  ou  realize
uma pesquisa ;
Após informar o campo Código, observe que  todos  os  dados  do  organograma
serão informados automaticamente.
Clique no botão Excluir.
*Não  é  possível  realizar  a  exclusão  de  um  organograma  com
movimentações no modulo.
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Produtos Diversos

*A  atividades  realizadas  no  cadastro  de  produto  são  desenvolvidas  no  módulo
compras pelo Deptº de Compras.

A  principal funcionalidade  do  cadastro  de  produtos  diversos  e  realizar  o  cadastro  de
bens, produtos (destinado ao almoxarifado) é serviços.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu   no
canto esquerdo superior da tela digitando:

Cadastro>Produto

Atenção:  antes  de  realizar  uma  operação  no  cadastro  de  produtos,  devemos  estar
ciente  que  todos  os  produtos,  bem  ou  serviço  são  separados  por  natureza
orçamentária definida pelo Sub-Grupo de Produtos.
Para identificar o Sub-Grupo de um determinado produto, bem ou serviço existem dois
documentos oficiais sendo eles:

Portaria N° 448/2002 -  www.tesouro.fazenda.gov.br
Anexo VI Despesas 2012 (atualizado) - www.tcm.go.gov.br

Em caso de duvidas no cadastro de produtos, bem ou serviço consulte os documentos
citados acima para identificar o sub-grupo (natureza orçamentária) de  um determinado
produto, bens ou serviços.  

Exemplo de uma operação de inclusão
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Inclusão de Registros no Cadastro de Produtos

Informe o campo Descrição com o nome do produto, bem ou serviço;
Se necessário, informe o Detalhamento do produto (especificações adicionais);
informe o campo Tipo de Baixa (o mais utilizado e Requisição);
Tipo de Produto (ex: Consumo, Serviço, Bem Moveis...);
Informe  o  campo  previamente  cadastrado  Medida  Padrão  (unidade,  embalagem,
Kilo); 
Se o produto for destinado para o estoque/almoxarifado, marque a opção Produto p/
Estoque;
Informe  o  campo  previamente  cadastrado  na  aba  Sub-Grupo  de  acordo  com  a
natureza orçamentária do  produto. (Anexo  VI 2012  ou Portaria  448/2002) e  clique
no botão Adicionar.

Clique no botão Salvar parar gerar o campo Código (contador automático) ;

Em alguns casos, será necessário informar as características adicionais dos produtos
na Aba Outros 
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Combustível ?: Informe quando o produto for derivado de combustível;
Exige  lote  com data  de  Validade?:  Quando  selecionado,  vai  exigir  uma  data  de
validade  de  produtos  perecíveis  (alimentos,  medicamentos...)  no  processo  de
compras;
Preço Unitário: Será visualizado de forma automática quando o produto for adquirido
por um processo de compras (atualizado a cada compra do produto);
Menor Preço  Compra:  Será  visualizado  de  forma  automática, registrando  o  menor
preço de compra do produto.
Vida Útil: Informa em dias a vida útil do produto, bem ou serviço;
Data da compra: Será visualizado de forma automática, registrando a primeira data
da compra do produto.
%  Deprec  Ano:  Informado  para  bens  do  patrimônio.  Quando  informado  será
realizado o calculo de depreciação do produto no Módulo Patrimônio. 
Tipo de Gasto c/ Veículos: Informado para identificar o tipo de produto se o mesmo
for derivado de Combustível (campo Combustível?); 
Clique no botão Salvar. 

A Aba Código de Barra será utilizada para informar a marca do produto com o  seu
código de barra.
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*Alteração de Registros no cadastro de produtos
Selecione um produto previamente cadastrado pelo Código ou realize uma pesquisa ;
Após  informar  o  campo  Código,  observe  que  todos  os  dados  do  produto  serão
informados automaticamente.
Informe os campos que serão alterados.

*Excluindo Registros no cadastro de produtos
Selecione um produto previamente cadastrado pelo Código ou realize uma pesquisa;
Após  informar  o  campo  Código,  observe  que  todos  os  dados  do  produto  serão
informados automaticamente.
Clique no botão Excluir.

*Possíveis Mensagens de Erro

1  -  Não  é  possível  excluir  um  produto  caso  exista  uma  dependência  do  mesmo  em
qualquer movimentação do sistema de compras sendo exibida a seguinte mensagem: 
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Sistema de Compras

Movimentações do fluxo de compras e licitação.
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Replica de Requisição de Compras

A  principal  funcionalidade  desta  tela  é  replicar  a  Requisição  de  Compras,  uma
excelente  funcionalidade  para  criar  requisições  de  processos  finalizados  e  que
precisam entrar em uma nova fase de aquisição de compras/licitação.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L]  ou Clicando  no  Item de  Menu   no
canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras>Replica de Requisição de Compras
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Acompanhamento Compras

A  principal  funcionalidade  desta  tela  é  realizar  uma  consulta  nos  processos  de
compras/licitação  de  acordo  com  o  Fluxo  da  despesa,  permitindo  um
acompanhamento detalhado de todas as fases do processo de compras/licitação.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L]  ou Clicando  no  Item de  Menu   no
canto esquerdo superior da tela digitando:
 Visualizar>Sistema de Compras>Acompanhamento Compras

Para realizar a consulta geral, informe os campos Período Inicial e Final e clique no
botão Pesquisar.
Para realizar uma consulta mais  customizada, informe  qualquer um dos  campos
visualizados abaixo e clique no botão Pesquisar.
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Lista de Envio de E-mail Compras

A principal funcionalidade desta tela é cadastrar uma lista de e-mail dos usuários
responsável pelo controle do estoque.
O e-mail será enviado quando o estoque se encontrar em uma dessas condições.

1 - Alerta de Estoque mínimo.
2 - Controle de Status do Material.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L]  ou Clicando  no  Item de  Menu   no
canto esquerdo superior da tela digitando:
 Visualizar>Sistema de Compras>Lista de Envio de E-mail Compras

Informe o campo pré-definidos tipo* e Usuário e clique no botão Salvar.
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Cotações de Preço

Configuração das tabelas da Cotações de Preço
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Comissão de Licitação

A principal funcionalidade desta tela é registrar os funcionários da  gestão  em uma
comissão de licitação.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
 Visualizar>Sistema de Compras>Cotações de Preço>Comissão de Licitação

Inclusão da Comissão de Licitação

Informe o campos pre definidos Tipo* e Ato Nomeação*
Informe  os  campos  datas: Data  ato  de  nomeação,  Inicio  da  vigência,  fim da
vigência e clique no botão Salvar.
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Informe o campo (Cod.>>) previamente cadastrado Pessoa com os campos Tipo
de Atribuição, Cargo e Natureza Cargo.
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Fluxo da Despesa

Execução e fases do fluxo da despesa.
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Fluxo da Despesa

Despesa  Orçamentária  é  aquela  que  depende  de  autorização  legislativa
para  ser  realizada  e  que  não  pode  ser efetivada  sem a  existência  de  um  crédito
orçamentário.

Classificam-se  em  categorias  econômicas,  também  chamadas  de  natureza  da
despesa  e  tem  como  objetivo  responder  à  sociedade  (lei  131/2009)  o  que  será
adquirido  e  qual o  efeito  econômico  do  gasto  público. Dividem-se,  segundo  a  lei
4.320/64, art. 12, conforme o esquema abaixo:

Despesas correntes: 

Despesas de custeio: destinadas à manutenção dos serviços criados anteriormente
à  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA),  e  correspondem  entre  outros  gastos,  os  com
pessoal,  material  de  consumo,  serviços  de  terceiros  e  gastos  com  obras  de
conservação e adaptação de bens imóveis;

Despesas de capital: 

Despesas  de  investimentos:  despesas  necessárias  ao  planejamento  e  execução
de  obras,  aquisição  de  instalações,  equipamentos  e  material  permanente,
constituição ou aumento do capital do Estado que não sejam de  caráter  comercial
ou financeiro,  incluindo-se  as  aquisições  de  imóveis  considerados  necessários  à
execução de tais obras;
.

*Fluxo proposto da execução da despesa
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Requisição de Compras

A principal funcionalidade da requisição de compras é definir o que será adquirido
(aquisição de compras) para sua unidade, secretaria ou departamento. 

O Gestor da área (Unidade, Secretaria ou Departamento) será o responsável por
elaborar a requisição de compras.

Qualquer tipo de alteração/correção será permitido na requisição de compras,
desde que a mesma não tenha sido encaminhada para a fase de Liberação. 

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras>Requisição de Compras ou clicando no ícone:

 

                         

O Código será gerado de forma automática, informe os campos Dt. Requisição,
Ano Orçamento, Tipo e Prioridade;

Selecione o campo previamente  cadastrado  Organograma informando  também
os campos Sub-Grupo(*),Fonte*, Det. Fonte*. 
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 *Os  campos  citados  acima  (Sub-Grupo,  Fonte  e  Detalhamento  Fonte)  são  os  mais
importantes da requisição, pois define qual e  a  natureza  orçamentária  dos produtos e  qual
vai ser o orçamento utilizando para a futura aquisição dos materiais. 

Campos  Opcionais:  Se  necessário,  informe  o  campo  Solicitante(Gestor  da
Área),  faça  inclusão  do  anexo  de  Termo-Referência,  Veiculo  e  Km/Horas  e
informe a Observação com qualquer tipo de informação que você desejar.

*Clique no botão Salvar para adicionar Produtos na Requisição.
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*Cadastro completo dos dados principais da Requisição de Compras

Clique  na  aba  Produtos  para  informar  os  produtos,  bens  ou  serviços  na
Requisição. 
Clique no botão Adicionar.
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*Selecione um Produto previamente cadastrado;
Informe o campo Qt. Pedida;
**Informe o campo Vl. Unitário;
Se necessário, informe o campos Descrição Produto;
Clique no botão:
1 - Adicionar e Limpar para informar um novo produto. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de produtos e voltar
para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o produto na tela.
4 - Excluir para excluir um produto. 
5 - Limpar para Limpar a tela.

*Os produtos visualizados para seleção será de acordo com o sub-grupo informado na  capa
da requisição.
**O valor unitário pode ser informado manual,  pelo ultimo preço de  compra  do produto ou
cotação previa.
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Encaminhe a requisição de compras para a fase de Liberação clicando no botão
Enviar.

*Após o cadastro completo (dados principais e  Produtos) da  Requisição de  Compras,  clique
no botão. 
“Enviar” para encaminhar a requisição para a fase de Liberação.
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Gerenciar Requisições

A principal funcionalidade da fase de Liberação é realizar o planejamento do que
vai  ser  autorizado  a  comprar.E  considerada  uma  das  fases  mais  importante  do
fluxo da despesa, porque será finalizada a etapa de planejamento.

A fase de liberação é realizada pelo Responsável e o mesmo devera realizar uma
triagem* antes de realizar a liberação da requisição como:

Verificar a existência de saldo orçamentário;
Realizar Consultas no fluxo da despesa da sua unidade;
Requisições em andamento;
Elaborar as compras de acordo com a necessidade da unidade;
Realizar  consultas  nos  locais  de  estocagem  (Almoxarifado  e  Patrimônio)
da sua unidade; 

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema  de  Compras>  Libera  Requisições  Compras  ou  clicando  no
ícone:



67Compras

*Antes de realizar a liberação o responsável deve realizar um planejamento do que  vai  ser
autorizado.
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Após realizar a triagem*, Clique no botão Liberar Requisição.

Após a liberação, vamos para a fase de Processo de Compras.
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Processo de Compras

A fase de Processo de  Compras  e  responsável pela  execução  das  compras  e/ou
licitações  na  gestão.  Após  a  Liberação  da  Requisição,  o  setor  responsável  vai
realizar  toda  a  formalização  do  Processo  de  Compras  através  da  lei  8.666/93,
realizando a execução do que foi autorizado na fase de liberação de compras.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras> Processo de Compras ou clicando no ícone:

O Nº do  Processo  de  Compras  será  gerado  de  forma  automática, informe  os
campos Data da Cotação, Hora* e se necessário o Nº Decreto;
*No  campo  Modalidade,  selecione  a  modalidade  de  compras/licitação
previamente cadastrada;
Selecione o campo previamente  cadastrado  Organograma  informando  também
os campos Tipo de Julgamento, Situação Licitação e Obras? . 
Informe o campo Objeto com a descrição da Licitação.
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*Selecione  uma  modalidade  previamente  cadastrada  (Visualizar>Tabelas>Modalidades de
Licitação) as modalidades são cadastradas de acordo com a lei 8.666/93.

Se necessário, informe os campo Solicitante e Nº Processo ;

*Selecione  um  julgamento  previamente  cadastrado  (Visualizar>Tabelas>Tipos  de
Julgamento) os julgamentos são procedimentos cadastrados de acordo com a lei 8.666/93

*Clique  no  botão  Salvar,  após  concluir  o  cadastro  do  Processo  de  Compras,
será informada a Requisição de Compras ;
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*Cadastro  completo  de  uma  cotação.  As  abas  Termo  de  Referencia,  Outros,  Reservas,
Saldo ,
 Cronograma de  Licitação etc.  devem ser informados de  acordo com  a  particularidade  de
cada cotação/licitação.

Clique no botão Adicionar
Selecione a Requisição previamente cadastrada;
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Clique no botão Vincular Requisições;

Após clicar no botão Vincular será visualizada a mensagem:

Clique no botão Sim para vincular a requisição na cotação.
*Após  vincular  a  requisição  no  Processo  de  Compras,  vamos  realizar  o
credenciamento de fornecedores.
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*Cadastro completo de uma cotação com a vinculação da requisição de compras.

Clique no botão Credenciamento seguido do Botão Adicionar;



74Compras

Selecione o campo previamente cadastrado Fornecedor;
Clique no botão:
1 - Adicionar e Limpar para informar um novo Fornecedor. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de Fornecedores e
voltar para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o fornecedor na tela.
4 - Excluir para excluir um Fornecedor. 
5 - Limpar para Limpar a tela.
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*O Credenciamento de  fornecedores deve  ocorrer de  acordo com os requisitos do edital  e
particularidades da lei 8.666/93.

1 - Após finalizar o Credenciamento, clique no botão Julgamento;
2 - Informe o Preço dos produtos para cada fornecedor de acordo com a  sua
proposta;
3 - Após lançar a proposta de preços dos fornecedores, clique no botão Julgar;
4 - Após o julgamento, informe o campo de Data da Homologação/Fechamento
Clique no botão Salvar Homologação
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*O  Julgamento  e  a  Homologação  só  deve  ser  realizado  após o  lançamento  de  preço  de
todos os produtos do fornecedor selecionado.

Com a cotação julgada, cliquei no botão Gerar Autorização de Compras.
Selecione o Fornecedor e clique no botão Gerar Autorização;
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Informe o campo Local de Estoque e clique em Gerar Nova Autorização. 
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Apos  gerar  uma  nova  autorização,  o  pedido  será  gerado  na  tela  Pedido  de
Compras
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Pedido de Compras

A principal funcionalidade desta tela e gerar o Pedido de  Compras  para  realizar  o
comprometimento orçamentário (empenho).  O responsável por  esta  fase  faz uma
verificação*  de  todo  o  processo  que  foi  gerado  no  fluxo  da  despesa  e  após  a
verificação e gerado a Nota de Empenho do processo de compras/Licitação.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras> Pedido de Compras ou clicando no ícone:
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*Autorização  de  Empenho  gerada  de  forma  automática  pelo  fluxo  da  despesa  (fases
anteriores). 
O Responsável  por essa  fase  deve  fazer  a  verificação  de  todo  processo  de  compras para
então empenhar o pedido

O Nº  Pedido  foi  gerado  na  fase  de  Processo  de  Compras  pela  funcionalidade
Gera Autorização de Compras
Clique na Aba - Dados Orçamentários
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Informe o campo Tipo de empenho* e clique no botão Salvar.
Informe as parcela(s) do Pedido clicando no botão Adicionar.

Clique no botão:
1 - Adicionar e Limpar para informar uma nova parcela. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de parcelas e voltar
para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter a parcela na tela. 
4 - Limpar para Limpar a tela.

Clique no botão ações extras  seguido do botão Gerar Empenho*;

Após gerar o pedido e realizar  o  empenho, vamos  para  a  fase  de  Autorização  de
Entrega (Ordem de Fornecimento)
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Autorização de Entrega (Ordem de Fornecimento)

A  autorização  de  entrega  tem  a  finalidade  de  gerenciar  o  saldo  dos  pedidos
(Valores  e  Quantitativos)  dos  produtos  bens  ou  serviços.  E  também  considerado
uma  forma  de  negociação  entre  Gestão  X  Fornecedor  dos  produtos  a  serem
entregues,  e  a  cada  autorização  gerada  o  sistema  controla  os  valores  e/ou
quantitativos da(s) futura(s) autorização, controlando  o  saldo  de  todas  as  entregas
do pedido.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras> Autorização de Entrega ou clicando no ícone:

    

O Código será gerado automaticamente;
Selecione o Nº Pedido;
Informe o campo Dt. Entrega;
Clique no botão Salvar;
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Após Clicar no botão salvar, será gerado o Nº da  Entrega(Código)  com todos
os produtos, bens ou serviços do Pedido.
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Para  realizar  o  controle  de  itens  da  Autorização  de  Entrega,  clique  na  linha

contendo o item ou clique no botão .

Será Visualizada uma tela para Editar  os  campos  Quantidade  pedida  e/ou Vl.
Unitário, altere os campos de acordo com a necessidade de entrega (Valor e/ou
Quantitativo);
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EMS – Entrada de Mercadorias e Serviços

E a ultima fase do fluxo da despesa, onde o responsável (geralmente, Almoxarifado
ou Patrimônio)  realiza  a  entrada  das  mercadorias  elaboradas  na  Autorização  de
Entrega. A EMS deve ser idêntica à Nota Fiscal do Fornecedor.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras> EMS ou clicando no ícone:

O Nrº EMS será gerado automaticamente;
Informe o campo Transação*;
Selecione  o  campo  Nrº  Entrega*  para  informar  todos  os  campos  da
Autorização de Entrega;
Informe o campo Dt. Liquidação* e clique no botão Salvar;
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*observe  que  todos  os  itens  elaborados  na  Autorização  de  Entrega  (Nrº  Entrega)  Serão
Informados  na  EMS.  O  Responsável  por  essa  fase  deve  realizar  a  verificação  de  todo
processo de entrega para gerar a Liquidação do  pedido.

Clicando na Aba - Documentos, Clique no botão Adicionar e realize o atestado
da Nota Fiscal informado os campos:  Nrº  Documento, Nrº  Série, DANFE, Nrº
AIDF,  ,  Data  Emissão,  Valor  Total  NF,  Valor  Liquidação  e  o  Tipo  de
Documento.  Todos  esses  campos  devem  ser  informados  idênticos  a  Nota
Fiscal.
Clique no botão:
1 - Adicionar e Limpar para informar um novo documento. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de documentos e
voltar para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o documento na tela. 
4 - Limpar para Limpar a tela.
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Clique na Aba - Parcelas da Liquidação e clique no botão Adicionar;
Informe os campos Nrº Parcela, Dt. Vencimento, Valor;
Clique no botão:
1 - Adicionar e Limpar para informar uma nova parcela. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de parcelas e voltar
para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter a parcela na tela. 
4 - Limpar para Limpar a tela.

Clique no botão Fechar
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Ao clicar no botão Fechar será exibido a seguinte mensagem:

Clicando  em SIM  será  realizada  a  entrada  das  mercadorias  de  acordo  com  a
natureza orçamentária das mercadorias (Almoxarifado ou Patrimônio);

Clique no botão Gerar Liquidação;
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Fluxo da Despesa - Registro de Preço

*Registro de  Preço  é  uma forma  simplificada  de  contratação, precedida  de
licitação nas modalidades Concorrência ou Pregão. 
Para  realizar  a  *elaboração  do  registro  de  preço  a  unidade  interessada
devera:

Levantar o histórico de consumo dos itens de  material ou serviço  a  serem
registrados;
Selecionar os itens a terem preços registrados
Definir  os  quantitativos  dos  itens  a  serem  licitados,  estimando  o  seu
consumo para o prazo de vigência do Registro de Preços;
Atualizar as especificações dos itens selecionados;
Compor processo administrativo e encaminhá-lo para licitação;

*Fontes  e  elaboração  retiradas  da  Lei  8666/93  Licitações  e  Contratos
Administrativos.

1  - Criação do Registro  de  Preço  no  Fluxo  de  compras  -
Requisição de Compras

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu 

 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras>Requisição de Compras ou clicando no
ícone:
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O Código será gerado de forma automática, informe os campos Data, Ano
Orçamento, Prioridade;
Informe  o  campo  Tipo  de  Req:*  igual  à  Registro  de  Preço  e  o  campo
Prioridade;

Selecione  o  campo  previamente  cadastrado  Organograma  informando
também os campos Sub-Grupo(*),Fonte*, Det. Fonte*. 

 *Os campos citados acima  (Sub-Grupo,  Fonte  e  Detalhamento  Fonte)  são  os  mais
importantes da requisição, pois define  qual  e  a  natureza  orçamentária  dos produtos
e qual vai ser o orçamento utilizando para a futura aquisição dos materiais. 

Campos Opcionais:  Se necessário, informe o campo Solicitante(Gestor
da  Área),  faça  inclusão  do  anexo  de  Termo-Referência,  Veiculo  e  Km/
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Horas e informe a Observação com qualquer tipo de informação que você
desejar.

Clique no botão Salvar para adicionar Produtos na Requisição.
Clique  na  aba  Produtos  para  informar os  produtos,  bens  ou  serviços  na
Requisição. 
Clique no botão Adicionar.

 
*Selecione um Produto previamente cadastrado;
Informe o campo Qt. Pedida;
**Informe o campo Vl. Unitário;
Se necessário, informe o campos Descrição Produto;
Clique no botão:

1 - Adicionar e Limpar para informar um novo produto. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de produtos
e voltar para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o produto na tela.
4 - Excluir para excluir um produto. 
5 - Limpar para Limpar a tela.
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*Os produtos visualizados para  seleção será  de  acordo com  o  sub-grupo  informado
na capa da requisição.
**O  valor  unitário  pode  ser  informado  manual,  pelo  ultimo  preço  de  compra  do
produto ou cotação previa.

Após a inclusão de produto(s) a requisição de compras do tipo Registro de
Preço esta criada, o próximo passo é criar o Processo de Compras  com as
modalidades aplicadas ao Registro de Preço.

2  - Criação do Registro  de  Preço  no  Fluxo  de  compras  -
Processo de Compras

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu 

 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras> Processo de Compras  ou clicando  no
ícone:
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Lembrando  que   Nº  do  Processo  de  Compras  será  gerado  de  forma
automática, informe os campos Data da Cotação, Hora*  e  se  necessário
o Nº Decreto;
No  campo  modalidade,  selecione  Registro  de  Preço  (Concorrência
Pública ou Pregão);

Selecione  o  campo  previamente  cadastrado  Organograma  informando
também os campos Tipo de Julgamento, Situação Licitação e Obras? . 
Informe o campo Objeto com a descrição da Licitação.

*Selecione  a  modalidade  Concorrência  Pública  ou Pregão aplicado  ao  Registro  de
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Preço, para a futura inclusão de requisições do tipo Registro de Preço. 

Se necessário, informe os campo Solicitante e Nº Processo ;

*Selecione  um  julgamento  previamente  cadastrado  (Visualizar>Tabelas>Tipos  de
Julgamento)  os julgamentos são  procedimentos  cadastrados  de  acordo  com  a  lei
8.666/93

*Clique  no  botão  Salvar,  após  concluir  o  cadastro  do  Processo  de
Compras, será informada a Requisição de Compras do Tipo Registro de
Preço;
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*Cadastro  completo  de  uma  cotação.  As  abas  Termo  de  Referencia,  Licitação,
Outros,  Comissão   de  Licitação  etc.  devem  ser  informados  de  acordo  com  a
particularidade de cada cotação/licitação.

Após  concluir  o  cadastro  do  Processo  de  Compras,  será  informada  a
requisição de compras do tipo Registro de Preço (criada anteriormente).

Clique no botão Adicionar
Selecione a Requisição de Registro de Preços previamente cadastrada;
Clique no botão Vincular Requisições;
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Após clicar no botão Vincular será visualizada a mensagem:

Clique no botão Sim para vincular a requisição no Processo de Compras.
*Após  vincular  a  requisição  no  Processo  de  Compras,  vamos  realizar  o
credenciamento de fornecedores.
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*Cadastro completo de uma cotação com a  vinculação da  requisição de  compras do
tipo Registro de Preço.

Clique no botão Credenciamento seguido do Botão Adicionar;
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Selecione o campo previamente cadastrado Fornecedor;
Clique no botão:

1 - Adicionar e Limpar para informar um novo Fornecedor. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de
Fornecedores e voltar para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o fornecedor na tela.
4 - Excluir para excluir um Fornecedor. 
5 - Limpar para Limpar a tela.
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*O  Credenciamento  de  fornecedores deve  ocorrer  de  acordo  com  os requisitos do
edital e particularidades da lei 8.666/93.

1 - Após finalizar o Credenciamento, clique no botão Julgamento;
2 - Informe o Preço dos produtos para cada fornecedor de acordo com a
sua proposta;
3  -  Após  lançar a  proposta  de  preços  dos  fornecedores,  clique  no  botão
Julgar;
4  -  Após  o  julgamento,  informe  o  campo  de  Data  da  Homologação/
Fechamento Clique no botão Salvar Homologação
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*O Julgamento e a Homologação só deve ser realizado após o lançamento de  preço
de todos os produtos do fornecedor selecionado.

Finalizamos  a  criação  da  cotação  do  tipo  Registro  de  Preço,  você  pode
imprimir a Ata De Registro de Preço clicando no Botão Relatórios.

2  - Criação do Registro  de  Preço  no  Fluxo  de  compras  -
Utilização do Registro de Preço

Com o Processo de Compras do Tipo Registro de Preço cadastrado, vamos
criar  uma  Requisição  de  Compras  do  tipo  *Utilização  do  Registro  de
Preço para ser vinculada ao Processo.
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Com  o  processo   julgado  e  homologado,  cliquei  no  botão  Gerar
Autorização de Compras;
Selecione  ou  clique  no  Fornecedor  Vencedor  e  clique  no  botão  Gerar
Requisição com Saldo Restante;

Será  visualizada  a  tela  Gera  Requisição  de  Utilização  de  Registro  de
Preço.

*Por padrão, o Sistema deixa  Informado  os  campos  Organograma,  Sub-
Grupo, Fonte e Det. Fonte e Ficha. 
*Obs:O usuário pode informar esses campos desde que siga as regras de
elaboração  do  registro  de  preço  ou  seja  respeitar  o  Orgão  Detentor/
Gestão  da  Ata  de  Registro  de  Preço.  Não  serão  visualizados
Organogramas,Sub-Grupos,Fontes,  Det.Fonte  e  Fichas  que  não
pertencem ao do  Orgão  Detentor/Gestão  informado  no  Processo  de
Registro de Preço. 
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Clique no botão Gerar;

Após  clicar  no  botão  gerar,  será  emitida  a  mensagem:  “Processamento
gerado com sucesso” e será gerada de forma automática uma Requisição
de compras do Tipo Utilização Registro de  Preço  com o  Saldo  restante
do  Processo  de  Compras  (a  primeira  requisição  gerada  será  com  o  saldo
total do Processo de Compras).

Clique no botão Abrir Requisição Gerada;

Na  tela  de  Requisição  de  compras,  você  deve  elaborar  a  *utilização  da
mesma  (saldo  dos  produtos)  de  acordo  com  as  necessidades  da  sua
Gestão/Organograma.
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*Ao gerar a  requisição de  compras do tipo  Utilização  de  Registro  de  Preço,  faça  a
elaboração da mesma (quantidade a serem utilizados, os produtos,  bens ou serviços
que não serão utilizados, etc.) de acordo com as necessidades do seu organograma,
lembrando que  o processo de  compras controla  o saldo de  todos os produtos,  bens
ou serviços registrados na processo do tipo Registro de preço. 

Após  elaborar  a  Requisição  de  Compras  Util.  Registro  de  Preço  o
Responsável devera realizar a *Liberação da Requisição.
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*A liberação devera ser realizada apenas pelo responsável.

Após  a  Liberação  da  Requisição, Clique  no  botão  Gera  Autorização  de

Compras no Menu  Ações Extra da tela Requisição de Compras ou no

Item  de  Menu    no  canto  esquerdo  superior  da  tela  digitando:
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Visualizar>Sistema  de  Compras>'Gera  Autorização  de  Compras'  ou
clicando no ícone:

  

     
Selecione o Processo de Compras do Tipo Registro de Preço;
Selecione  a  Nº  Requisição  de  Compras  de  Utilização  do  Registro  de
Preço;

Cliquei  no  botão  Gerar  Autorização   e  inicie  com  o  processo  de
Pedido de Compras.
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Controle de Contratos

O Contrato administrativo* é um vinculo  jurídico  entre  administração  pública  e  o
fornecedor, ao criar um contrato o sistema de compras gerencia as autorizações de
empenhos  do  contrato,  a  fim  de  atualizar  os  empenhos  gerados  de  forma
automática no contrato, gerando a atualização do contrato de forma otimizada. 
*Consulte  o  capitulo  III  art.54  da  Lei  8.666  para  conhecer  as  disposições
preliminares assim como a elaboração de contratos administrativos.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras> Contratos ou clicando no ícone:

           

Informe  os  campos  obrigatórios  Data  de  Assinatura,   Nº  Contrato,  Ano,
Processo de Compra e Gestão.

*O código do contrato será gerado automático ao preencher esses campos.

Na aba  Dados  do  Contrato  informe  os  campos  obrigatórios  Inicio  Contrato,
Fim Contrato,  Data de  Publicação, Valor  Contrato, Fornecedor, Assunto*,
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Sub Assunto* e Objetivo;

*Os campos Assunto e  Sub Assunto definem o objeto do contrato e  o seu padrão e  definido
no layout do TCM-GO. O   campo Nr Cotação deve ser informado para  vincular o contrato ao
processo de compras/Licitação.

Clique no botão Salvar
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*Cadastro  Completo  dos  dados  do  Contrato,  as  abas  LICITAÇÃO,  ADITIVOS,  RESCISÃO/
SUSPENÇÃO,  EMPENHOS  (manual  ou  automático),  PUBLICAÇÃO,  CERTIDÃO,  ARQUIVO
FISICO,  TCM*  OU  TCM-MG  devem  ser  informados  de  acordo  com  as  particularidades  do
contrato.

Atualização de empenho(s) automática no(s) Contrato(s)

O contrato  pode  ser atualizado  de  forma  automática  pelo  Fluxo  da  Despesa, não
sendo necessário atualizar o mesmo quando existir qualquer movimentação no fluxo
da despesa, pois o mesmo atualiza as informações contratuais.
     

No  momento  de  gerar  um  empenho  na  Pedido  de  Compra,  clique  na  aba
Contrato e informe o campo Contrato;
Clique no botão Salvar para gerar o Empenho* Pedido de Compra;
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*Somente um usuário com permissão pode  gerar o empenho, para  mais detalhes consulte
a tela Pedido de Compra.

Após  gerar  o  empenho,  os  dados  do  mesmo  serão  adicionados
automaticamente na aba Empenhos no Cadastro de Contrato.

*Os  empenhos  podem  ser  informados  manualmente,  para  isso  informe  o  campo  Nº
Empenho e clique no botão Salvar.
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Anulação de Empenho

A  principal  funcionalidade  da  Anulação  de  Empenho  e  realizar  a  anulação  dos
processos  de  compras  após  a  fase  de  homologação  com  a  possibilidade  de
retorna  o  saldo  anulado  para  o  processo  de  compras  ou  cancelar  o  saldo  da
licitação.
.
Existe duas formas de realizar a anulação do empenho sendo elas:

Anulação sem cancelamento do Saldo (Quantidade X Valor)
Anulação com cancelamento do Saldo (Quantidade X Valor)

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Sistema de Compras> Anulação de Empenho ou clicando no ícone:

           

Anulação sem cancelamento do Saldo

Essa funcionalidade da Anulação de Empenho* realiza a anulação  sem cancelar
o  saldo  de  compras/licitação.  Geralmente  e  utilizado  para  fazer  "correções"  ou
"empenhos parciais", após à anulação o saldo sempre volta para o processo de
compras/licitação  onde  o  mesmo  processo  de  empenho  poderá  ser  feito
futuramente.

* O empenho deve esta criado para utilizar essa funcionalidade.

Informe  o  campo  Nº  Pedido  previamente  cadastrado  na  tela   Pedido  de
Compras;
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Selecione os itens do Empenho a serem anulados;
Clique no botão Adicionar;

No campo Quantidade Anular informe  a  quantidade  a  ser  anulada  (pode  ser
parcial ou total)
Informe o campo Data e o campo Processo
Informe o campo Histórico;
Clique no Botão: 
1 - Adicionar e Limpar para informar uma nova anulação. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de anulações e voltar
para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter anulação na tela.
4 - Limpar para Limpar a tela.
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Anulação com cancelamento do Saldo

Essa funcionalidade da Anulação de Empenho* realiza  o  cancelando  do  saldo
de  compras/licitação.  Geralmente  e  utilizado  para  cancelamento  de  compras/
licitações  ou  contratos**.  Após  o  cancelamento  é  retornado  o  saldo  em  valor
monetário  (parcial  ou  total)  da  compras/licitação  não  utilizado  para  o  saldo
orçamentário  (ficha)  da  gestão/unidade,  realizando  uma  suplementação
orçamentaria.

* O empenho deve esta criado para utilizar essa funcionalidade.
**Ao utilizar essa funcionalidade de Cancelar Saldo da Cotação, o  processo
de compras/licitação será Cancelado Definitivamente (Parcial ou Total) e não
sera possível reverter essa  situação. (Consulte  a  lei  8.666/93  art.  65  até  art.80
para  conhecer  as  normativas  de  execução/inexecução  de  compras/licitações  e
contratos administrativos).

Informe  o  campo  Nº  Pedido  previamente  cadastrado  na  tela   Pedido  de
Compras;
Selecione os itens do Empenho a serem anulados;
Clique no botão Adicionar;
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No campo Quantidade Anular informe  a  quantidade  a  ser  anulada  (pode  ser
parcial ou total)
Informe o campo Data e o campo Processo
Marque a opção Cancelar Saldo da Cotação;
Informe o campo Histórico;
Clique no Botão: 
1 - Adicionar e Limpar para informar uma nova anulação. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de anulações e voltar
para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter anulação na tela.
4 - Limpar para Limpar a tela.
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Anulação De Empenho (Quantidade X Valor)

Uma Anulação de Empenho, pode  ser realizada  de  duas  formas: Quantitativo  ou
Valor.

A  Anulação  de  Empenho  por  Quantitativo,  é  mais  indicado  para  Produtos
(Natureza 339030 - Material de Consumo) e Bens (Natureza 449052 - Equipamento
e Material Permanente).

No campo Quantidade Anular informe  a  quantidade  a  ser  anulada  (pode  ser
parcial ou total)
Informe o campo Data e o campo Processo
Informe o campo Histórico;
Clique no Botão: 
1 - Adicionar e Limpar para informar uma nova anulação. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de anulações e voltar
para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter anulação na tela.
4 - Limpar para Limpar a tela.;
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 Exemplo de uma anulação por quantitativo

A Anulação de Empenho por Valor, é mais indicado  para  Serviços  de  Pessoa
Física/Jurídica (Natureza 339036 - Serviços de Pessoa Física, Natureza 339039 -
Serviços de Pessoa Jurídica).

Marque a opção Anular pelo Valor

No  campo  Qtde.  Valor  informe  o  valor  monetário  a  ser  anulada  (pode  ser
parcial ou total)
Informe o campo Data e o campo Processo
Informe o campo Histórico;
Clique no Botão: 
1 - Adicionar e Limpar para informar uma nova anulação. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de anulações e voltar
para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter anulação na tela.
4 - Limpar para Limpar a tela.;
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 Exemplo de uma anulação por valor

Anulação Total - Anular Itens Selecionados

A funcionalidade Anular Itens Selecionados é mais indicado para anular todos os
itens  simultaneamente, sem a  necessidade  de  informar o  Quantitativo/Valor  dos
itens a sere anulados.

Ao utilizar essa funcionalidade não sera possível realizar anulações parciais,
utilize esta funcionalidade quando se deseja anular um Item/produto/Serviço
no seu total.

Informe  o  campo  Nº  Pedido  previamente  cadastrado  na  tela   Pedido  de
Compras;
Selecione os itens do Empenho a serem anulados;
Clique no botão Anular Itens Selecionados;
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Informe o campo Data;
Informe o campo Processo;
Informe o campo Tipo de Anulação;
Clique no botão Anular Itens;
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Sistema de Almoxarifado

Movimentações de entrada, saída e controle de almoxarifados.
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Sistema de Almoxarifado & Controle de Estoque

A  principal  funcionalidade  do  sistema  de  almoxarifado  é  registra  dados  necessários
para controlar o estoque da gestão como:

Controle de Materiais;
Controlar prazo de validade de produtos através de lotes;
Controle de movimentações (entradas, saídas, transferências, doações... etc.);

O  Sistema  de  Almoxarifado  também  conhecido  como  sub-modulo  do  sistema  de
compras, e  integrado  com o  fluxo  da  despesa  onde  as  movimentações  de  entrada
são  desenvolvidas  na  fase  de  EMS   -  Entrada  de  Mercadorias  e  Serviços  e  as
movimentações de saída são desenvolvidas no processo de Requisições de compras. 
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Locais de Estocagem – Cadastro de Almoxarifado

   E o cadastro principal do  Sistema de  Almoxarifado, através  deste  cadastrado  o
Responsável pelo Almoxarifado define:

Produtos que são encaminhados ao estoque;
Se o estoque permite produtos negativos;
Não realizar movimentações se o estoque estiver em inventario;
Inativar o local de estoque (temporário ou permanente);
O  campo  Local  para  Estoque  deve  estar  sempre  marcado  para  produtos
destinados ao estoque;

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Almoxarifado> Almoxarifado

O Código do Almoxarifado será gerado de forma automática;
Informe o campo Nome* do Almoxarifado;
Informe  os  campos  Endereço,  Bairro  (previamente  cadastrado),  Cep  e
Telefone;

Informe o campo previamente cadastrado Responsável*;
Informe o campo previamente cadastrado Gestão;
Informe o campo previamente cadastrado Conta Contábil;
O  campo  Inventário  é  informado  automático,  quando  o  almoxarifado  está  em
processo de inventario e o mesmo e desmarcado quando termina o processo de
inventario;
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O  campo  Inativo  realiza  a  paralisação  de  movimentações  no  almoxarifado
(temporária ou permanente);

*o campo responsável, gestão e  conta  contábil  define  o cadastro geral  do Almoxarifado,  os
mesmo são definidos nos módulos de  folha  de  pagamento e  orçamento/contabilidade,  para
obter informações sobre esses campos entre em contato com o gestor da secretaria.

Clique no botão Salvar;

*Exemplo de um cadastro completo do almoxarifado. 
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Requisições de Matérias

A principal funcionalidade da requisição de materiais diversos e  controlar  qualquer
tipo de movimentação no estoque, controlando as quantidades, Lotes e os saldos
dos produtos.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Almoxarifado> Requisição De Material ou clicando no ícone:

        

O campo Requisição será gerado de forma automática;
Informe o campo Tipo de Movimentação;

O campo tipo de movimentação deve ser informado com os seguintes tipos:
1. Devolução: Realiza a devolução de produtos para estoque;
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2. Requisição: Realiza a saída dos produtos no estoque;
3. Fornecimento de Produto: Saídas produtos fabricados na gestão;
4. Fornecimento de Serviço: Saídas de serviços executados na gestão;
5. Transferência: Realiza Transferências de produtos entre estoques;
6. Doação: Realiza entrada de produtos por meio  de  uma doação, aumentando  o

saldo em estoque;
7. Independente da execução orçamentária: Realiza entradas independentes do

fluxo de despesa; 

Informe o campo previamente cadastrado Local de Estoque*;
Se necessário, informe o campo previamente cadastrado Fornecedor;
Em casos de Transferência, informe o campo Transf. Para;
Informe os campos Requisitante e Observação;
Clique no botão Salvar;

*Cadastro  de  uma  requisição  de  matérias  com  todos  os  campos  obrigatórios  para  uma
movimentação, alguns campos não são informados (Fornecedor,  Prontuário e  Veiculo),  pois
os mesmo são informados em outros módulos (Sistemas de Frotas e Sistema de Saúde).

Clique na aba Produtos Requisitados e Atendidos;
Clique no Botão Adicionar 
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 Informe  os  campos  Código  do  produto*  e  Quantidade  solicitada  da
Requisição;
Clique no botão:

1 - Adicionar e Limpar para informar um novo produto. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de produtos e voltar
para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o produto na tela.
4 - Limpar para Limpar a tela.

Após  informar  os  produtos(s)  na  requisição,  o  solicitante  pode  imprimir  a
requisição e encaminhar a mesma ao Responsável do estoque efetuar o tipo de
movimentação da mesma.

Para o Responsável realizar a movimentação da requisição:
Selecione o Produto na tabela acima e clique no botão Adicionar;
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Informe o campo Data; Tipo e Qt.Atendida*;
Clique no botão:

1 - Adicionar e Limpar para informar atender um outro produto. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de atendimentos e
voltar para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o atendimento na tela.
4 - Limpar para Limpar a tela.

*O  campo  Qt.  Atendida  deve  ser  informado  pelo  Responsável  de  acordo  com  as

necessidades do almoxarifado. 
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 Clique no botão Atender Todos para Atender todos os produtos da Requisição
de Materiais;
 Clique  no  botão  Atender  Todos  (Ñ  Parcial)  para  Atender  todos  os  produtos
desconsiderando os produtos alterados pelo responsável.
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Lotes de Produtos\Lote de Produto Simplificado

A  Principal funcionalidade  do  lote  de  produtos  é  definir  o  prazo  de  validade  dos
mesmos, controlando a suas movimentações de saída de acordo com o lote criado.
Selecione a opção “SIM” no campo “exige lote c/ data de validade” no Cadastro
de Produto para configurar essa funcionalidade nos produtos.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Almoxarifado> Lote de Produtos\Lote de Produtos Simplificado

Almoxarifado>Lote  de  Produtos  (pela  EMS  –  Entrada  de
Mercadorias e Serviços)

O  lote  é  criado  no  momento  que  existe  uma  EMS  –  Entrada  de  Mercadorias  e
Serviços. O lote é utilizado para produtos perecíveis e  medicamentos  no  momento
que é realizado a entrada dos produtos pelo Fluxo da Despesa.

 Informe Nrº EMS previamente cadastrada para que todos os dados referentes à
EMS sejam informados automaticamente.
Clique na Aba itens e clique no botão Abrir cadastro lote de produto;
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Com o produto selecionado, clique no botão Adicionar.
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Informe os campos:

Código de Barras;
Cnpj Fabricante;
Marca;
Informe o Nrº Lote;
Data de Fabricação e Data de Validade;
Quantidade (caso seja necessário fracionar o produto no lote);
Clique no botão:

1 - Adicionar e Limpar para informar um novo lote. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de lotes e voltar
para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o lote na tela.
4 - Limpar para Limpar a tela

Almoxarifado>Lote de Produto Simplificado

 O lote simplificado tem mesma funcionalidade do lote por EMS, porem o mesmo e
criado  independente  do  fluxo  de  compras,  o  controle  do  lote   e  realizado  nos
produtos que tem um quantitativo positivo no estoque.

Informe o campo Farmácia/Local de Estoque;
Informe  o  campo  Produto  (  Ao  selecionar  o  produto  será  visualizado  o  seu
quantitativo);
Clique no botão Adicionar;
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Informe o campo Quantidade (caso seja necessário fracionar o produto no lote);
Informe o Nrº Lote;
Data de Fabricação e Data de Validade;
Se necessário informe o campo Fabricante;
Informe o campo Marca;
Se necessário informe o campo Código de Barras;
Clique no botão:

1 - Adicionar e Limpar para informar um novo lote. 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de lotes e voltar
para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o lote na tela.
4 - Limpar para Limpar a tela

*Ao  realizar  o  cadastro  do  lote,  a  quantidade  do  produto  será  incluída  no  mesmo  (a
quantidade pode ser fracionada)
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Informando o Lote para saída

Após  realizar  o  cadastro  do  lote,  vamos  informar  o  mesmo  na  Requisição  de
Materias.

Cadastre uma Requisição de Materias;
No momento em que o Responsável informar os  dados  da  saída  do  produto, o
mesmo deve selecionar o Lote já cadastrado;

Selecione o lote do produto;
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*Cadastro de  uma  requisição de  saída,  controlada  por  lote  de  produtos (Lote  por  EMS  ou
Lote Simplificado).
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Inventário de Materiais

A  principal  funcionalidade  do  inventario  de  materiais  e  manter  o  controle  dos
produtos  no  almoxarifado, verificando  todos  os  quantitativos  do  produto  para  uma
possível correção ou apenas para manter a “precisão” dos produtos em estoque.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Almoxarifado> Inventario*

*Apenas  o  responsável  pelo  almoxarifado  tem  acesso  as  funcionalidades  do  inventario,
devido aos processamentos executados ao realizar o “fechamento” do mesmo. Geralmente
o  inventario  e  utilizado  no  encerramento  do  exercício  ‘Periódico’  e/ou  “Rotativo”  para
detectar erros e diferenças.

O Código será gerado de forma automática;
Selecione um Almoxarifado cadastrado; 
O Campo Data de Fechamento será informado com a Data Atual;
Informe o campo Hora Fim;
Clique  no  botão  Salvar  para  realizar  um  processamento  e  acessar  todos  os
produtos do Almoxarifado 
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*Após o cadastramento do inventario a  sua  situação será  em  ”Aberto” isso  indica  que  não
será possível realizar nenhum tipo de transação no estoque (Entradas, Saídas...etc.)até que  o
mesmo esteja “Fechado”.

Realizando "Ajustes" de produto(s) no Almoxarifado

Clique 2x em um Produto do Almoxarifado ou clique no botão Editar;

Informe  o  campo   Novo  Estoque*  (Observe  que  será  visualizado  o  campo
Novo  Estoque  informando  a  quantidade  “real”  comparando  com  a
quantidade  que  será  acertada, aumentando  ou  diminuindo  o  quantitativo
do produto em estoque);
O campo  Novo  Valor*  só  deve  ser  informado  para  acertar  o  preço  do  produto,
utilizar o mesmo apenas para correção critica monetária do inventario.
Clique no botão:

1 - Salvar e Limpar para informar um novo produto. 
2 - Salvar e Sair após ter informado a quantidade desejável de Produto e voltar
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para tela principal.
3 - Adicionar para incluir e manter o Produto na tela.
4 - Limpar para Limpar a tela

Realizando Inclusão de novos produto(s) no Almoxarifado

Clique no botão Adicionar;

Selecione um Produto previamente cadastrado;
Informe o campo Novo Estoque e Novo Valor;
Clique no botão para adicionar o produto ao Inventario;

1 - Adicionar e Limpar para informar um novo produto; 
2 - Adicionar e Sair após ter informado a quantidade desejável de Produto e voltar
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para tela principal;
3 - Adicionar para incluir e manter o Produto na tela;
4 - Limpar para Limpar a tela; 

Após  realizar  uns  dos  motivos  de  ajuste(s),  clique  no  botão  Fechar  Inventário,
será exibido à mensagem;

Clicando no botão Sim será realizado o fechamento do inventario,  atualizando
todos os ajustes de produto(s) no estoque;
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*Inventario  de  matérias fechado,  após o  fechamento  será  possível  realizar  transações no
estoque.
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Localização Física dos Produtos

A  principal  funcionalidade  desta  tela  e  registrar  as  informações  refentes  à
localização física do produto assim como o  controle  de  estoque  (máximo, minimo,
médio e ponto de reposição) do produto.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Almoxarifado> Localização Física dos Produtos

Selecione o campo previamente cadastrado Almoxarifado;
Selecione  o  campo  previamente  cadastrado  Produtos  ou  clique  em  uma  linha
duas vezes na Tabela de Produtos;
 Clique no botão Adicionar;

Informe  os  campos  Depósito,  Estante,  Prateleira,  Localização,  Estoque
Máximo, Estoque médio, Estoque Minimo, Ponto de Reposição, Faltando e
clique no botão:
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1 - Salvar e Limpar para informar a localização do produto. 
2 - Salvar e Sair após ter informado a localização do produto e voltar para tela
principal.
3 - Salvar para incluir e manter  a localização do produto na tela.
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Consultas

Consulta das movimentações do fluxo de compras e licitações.
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Email's dos fornecedores

A principal funcionalidade desta tela é realizar uma consulta de e-mail dos
fornecedores cadastrados na gestão.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Consulta> Email dos Fornecedores

Para realizar uma consulta mais customizada, informe qualquer um dos campos
abaixo e clique no botão Pesquisar.
Após realizar a pesquisa, clique na linha Fornecedor para visualizar o e-mail.



144Compras

Movimentação Analítica do Produto

A principal funcionalidade desta tela é realizar uma consulta das movimentações do
produto.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Consulta> Movimentação Analítica do Produto

Para realizar uma consulta mais customizada, informe qualquer um dos campos
visualizados abaixo e clique no botão Pesquisar.
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Reservas de Dotação

A principal funcionalidade desta tela é realizar uma consulta das reservas de
dotação realizadas no processo de compras/licitação nas fases de Requisição,
Cotação e Autorização de Empenho.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Consulta> Reservas de Dotação

Para realizar uma consulta mais customizada, informe qualquer um dos campos
visualizados abaixo e clique no botão Pesquisar.
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Saldo de Fichas

A principal funcionalidade desta tela é realizar uma consulta no saldos das
fichas (dotação orçamentaria) dos processos de compras/licitação.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Consulta> Saldo de Fichas

Para realizar uma consulta mais customizada, informe qualquer um dos campos
visualizados abaixo e clique no botão Pesquisar



148Compras



149Compras

Saldo de Produtos

A principal funcionalidade desta tela é realizar uma consulta no saldo dos
produtos de acordo com o processo de compras/licitação.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Consulta> Saldo de Produtos

Para realizar uma consulta mais customizada, informe qualquer um dos campos
visualizados abaixo e clique no botão Pesquisar.
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Requisições de Materiais Diversos

A principal funcionalidade desta tela é realizar uma consulta nas Requisições de
Materiais Diversos (Movimentações no Almoxarifado).

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Visualizar>Consulta> Consulta Requisição de Materiais Diversos

Para realizar uma consulta mais customizada, informe qualquer um dos campos
visualizados abaixo e clique no botão Pesquisar.
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Almoxarifado

Movimentações de entrada, saída e controle de almoxarifados.
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Gerar Kardex

*A principal funcionalidade desta tela é gerar o Kardex** dos produtos em estoque. 

Atenção

*Utilize  o  "Gerar  Kardex"  APENAS  QUANDO  ENCONTRAR  DIVERGÊNCIAS
GRAVES  NO  ESTOQUE,  com  o  intuito  de  CORRIGIR  as  movimentações
(entradas x saídas) de um determinado produto, pois esse processamento ALTERA
O QUANTITATIVO do produto em estoque  quando  encontrado  divergências  nas
movimentações do mesmo.

**Kardex  se  trata  de  um  registro  (´´Fichário´´)  individual  de  um  determinado
produto, na qual o sistema de compras verifica: 

A disponibilidade do produto em estoque; 
Permiti analisar todas as movimentações do produto (entradas, saídas, etc.);
Permiti  encontrar divergência nas movimentações entre o saldo físico  do  produto
e o saldo no Inventário de Materiais desde a primeira movimentação do produto.

Acesse  o  sistema  de  compras  e  acesse  o  item  de  menu  Almoxarifado>Gerar
Kardex

Gerando o kardex para um determinado produto ou Sub-Grupo
(Aconselhável)

Essa  e  a  melhor  forma  de  gerar  o  Kardex,  pois  a  consistência  sera  realizada
apenas em um único produto com divergências.

Informe os campo Período Inicial e Período Final;
Selecione o campo previamente Cadastrado Sub-Grupo;
Selecione o campo previamente Cadastrado Produtos; 

Clique no botão Processar, será visualizada a seguinte mensagem:
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Clique no botão sim para realizar o processamento.

***Gerando o Kardex para todos produto

 Nessa parametrização, o  Kardex  será  gerado  para  corrigir  as  inconsistência  em
 todos os produto com divergências.

***utilize  essa  parametrização  quando  for  encontrado  inconsistências  nos
produtos  em  estoque  em  que  quantitativos  não  podem  ser  corrigidos  de
forma única para um produto.

****Informe os campo Período Inicial e Período Final;

****Ao informas as datas para processamento (período inicial e período final) informe um intervalo (ex:
01/01/2000 ate 31/12/2015) para garantir que sera processado todas as movimentações do produto.

Clique no botão Processar, será visualizada a seguinte mensagem:
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Clique no botão sim para realizar o processamento.
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Acerto SaldoKard

*A principal funcionalidade desta tela é realizar o acerto na tabela de Kardex.
*Funcionalidade utilizada apenas na Prefeitura de Palmas-TO.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Almoxarifado> Acerto SaldoKard
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Acerto de Lotes

*A principal funcionalidade desta  tela  é  realizar  o  acerto  dos  lotes  de  produtos  de
acordo com os quantitativos de estoque.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Almoxarifado> Acerto de Lotes

Informe o campo previamente cadastrado Almoxarifado e clique no botão Salvar;
informe o campo Qtde Atual para realizar a correção no lote;
Clique no botão Finalizar Acerto;
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Pesquisa de Estoque

A principal funcionalidade desta tela é realizar uma consulta analítica no saldo
dos produtos.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu  
 no canto esquerdo superior da tela digitando:
Almoxarifado> Pesquisa Estoque

Informe  o  campo  previamente  cadastrado  Almoxarifado  e  clique  no  botão
Pesquisar para visualizar todos os produtos em estoque;

Para  visualizar  um  produto  em  especifico,  informe  o  campo  previamente
cadastrado  Produtos,  podendo  informar  também  os  campos  Ativo/Inativo  e
Estoque (Opcional);
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Preço Médio/Kardex Analítico e Kardex Sintético

O cálculo do Preço Médio realizado no SIG - Compras e Almoxarifado é realizado
através do Custo Médio Ponderado que representa a ponderação entre os valores
de estoques, de forma que sua valorização unitária corresponda a média de cálculo.

Ex:

Produto: 1431 - Tylenol 12 Comprimidos (por ser medicamento, vamos considerar o
valor unitário com  4 (quatro) casas decimais) 

1)  Entrada¹ de 20 Unidades ao preço unitário de R$ 2,8500 com preço médio à  
R$ 2,8500  por ser a primeira   Entrada
2)  Saída² de 05 Unidades ao preço médio de  R$ 2,8500
3)  Entrada³ de 01 Unidade ao preço unitário de R$ 3,0000 com alteração do preço
médio para R$ 2,8594

No  custo  médio,  cada  Entrada¹  modifica  o  preço  médio  (de  acordo  com  a
alteração  monetária  positiva  ou  negativo  do  preço  unitário),  e  que  cada  Saída²
mantenha  inalterado  o  preço  médio,  assim  o  preço  médio  que  for  calculado  na
Entrada³ seguinte será:

 O preço médio  foi calculado considerando média entre o o preço médio anterior  e
 quantitativo de estoque  (Entrada¹ -  Saida²)  com a  nova  Entrada³ que  esta  sendo
realizada, obtendo o seguinte resultado:

                       Estoque Anterior                                                      Nova Entrada                
   (Quantidade Atual de Estoque)    
       ((20         -        5)             *        2,8500)                  +          (1          *   
 3,0000))                /                         (16)                     

           =      

                                                                                     2,8594

((Entrada¹   -  Saida²)  *  Valor  Unitário/Preço  Médio)  +  (Entrada³  *  Valor  Unitário
Atual))/(Quantidade Atual de Estoque)

Para  realizar  conferência  de  quantitativos  de  produtos  e  o  seu  preço  médio,
podemos utilizar os relatórios:
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Kardex Analítico
Kardex Sintético
Inventario de Materiais

Para visualização e  compreensão  dos  relatórios  listados  acima, utilizaremos  como
exemplo o produto 1 - Gasolina Comum

Kardex Analítico

Relatório que visualiza de forma detalhada todas as movimentações (Entrada, Saída,
Acerto de Inventário, etc.) de um determinado produto. Na ultima linha do relatório, e
visualizado  a  situação  real  (Quantitativo  do  Estoque,  Valor  em  Estoque  e  preço
médio) do produto em estoque.

Kardex Sintético

Relatório  que  visualiza  de  forma  resumida   movimentações  de  Saldo  Anteriores,
Entradas, Saídas com seus respectivos Quantitativos e Valores. 
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Inventario de Materiais

Relatório  de  fechamento  do  estoque,  que  visualiza  a   situação  real  de  um
determinado  produto  em  estoque.  para  realizar  conferência  com  o  Kardex
Sintético, faça a visualização/impressão do relatório com a opção: Inventario Real
- Com Base no Produtos em Estoque
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Sistema - Configurações TCM/GO

***Apenas Administrador do Sistema***
Configurações e Parametrizações do Sistema de Compras 
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Painel de Controle - Configuração de Campos Obrigatorios
TCM/GO

*A principal funcionalidade desta tela é configurar os campos de preenchimento
*obrigatório para à prestação de contas dos  arquivos Licitatórios ao TCM/GO.

Observação: Essa configuração deve ser realizada pelo Administrador do
Sistema do seu município/gestão.

Acesse o item de menu pressionando [Alt + L] ou Clicando no Item de Menu   no
canto esquerdo superior da tela digitando:
Sistema> Painel de Controle

 Marque a opção Validar campos obrigatórios do SICOM (TCM/TCE).

Layout dos Arquivos TCM/GO

Após  marcar a  opção  "Validar  campos  obrigatórios  do  SICOM  (TCM/TCE)",  o
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Sistema  Integrado  de  Gestão  -  Compras  realizará  a  validação  dos  campos
obrigatórios de todos os arquivos listados abaixo:

Campos Obrigatórios TCM/GO

A  validação  dos  campos  obrigatórios  para  atender o  Layout será  no  momento  de
Homologar  a Licitação.
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Após informar a Data de Homologação, clique no botão Salvar.
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Validação dos Campos Obrigatórios TCM/GO

Ao clicar  no  botão  Salvar,  o  Sistema Integrado  de  Gestão  -  Compras  realiza  a
validação dos campos obrigatórios. Caso algum campo  exigido  pelo  TCM/GO  não
esteja preenchido corretamente será exibido a mensagem abaixo.

A mensagem acima VISUALIZA as Abas/campos que devem ser preenchidos para
atender  o  Layout  do  TCM-GO.  A  mensagem  será  exibida  de  acordo  com  a
Modalidade  de  Licitação  (Dispensa  de  Licitação,  Carta  Convite,  Pregão
Presencial, Concorrência Pública, Tomada de Preço) selecionada pelo usuário,
exibindo as Abas e os campos que devem ser preenchidos.

No exemplo acima,  o processo licitatório é uma Licitação de Pregão Presencial, 
portando o usuário deverá informar as Abas: 
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Principal  -  Informar  para  todas  as  modalidades  (informar  todos  os  campos
obrigatórios*).
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Aba  Dispensa/Inexigibilidade  (Informa  todos  os  campos  de  acordo  com  a
Situação da Licitação na aba principal).

 Após  informar os  campos  obrigatórios  para  a  modalidade  selecionada,  devemos
informar à data de Homologação/Fechamento e clicar no botão Salvar.
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Canais de Atendimento

Departamento de Suporte
O  Suporte  é  o  setor  responsável  por  realizar  os  atendimentos  a  todos  clientes  que
utilizam os Sistemas Prodata, possui em seu quadro  especialistas  em todas  as  áreas
públicas.  Qualquer  cliente  que  utilize  os  Sistemas  SIG  pode  entrar  em  contato  pelo
telefone (62) 3236 1400 digitando a opção (4) no atendimento eletrônico ou aguardar o
atendimento da recepção para ser encaminhado ao setor desejado.

Capacitações e Treinamentos
A Prodata possui um setor dedicado a promoção  de  capacitações  e  treinamentos  de
nossos  clientes,  com  treinamentos  no  local  ou  em  sua  estrutura  própria  sediada  em
Goiânia-GO. Esse  setor  é  responsável  por  realizar  agendamentos  e  divulgar  eventos
com fins educativos nos sistemas Prodata. Todos os treinamentos possuem certificado
e carga horária estabelecida. Entre em contato conosco pelo telefone  (62) 3236  1400,
aguarde  o  atendimento  da  recepção  e  peça  transferência  ao  setor  responsável  para
solicitar  seu treinamento  ou ficar  por  dentro  dos  calendários  promovidos  na  sede  da
Prodata.

Central do Cliente

A Central do Cliente é uma área presente no site da Prodata dedicada a divulgação dos
recursos  necessários  ao  clientes  da  Prodata.  Acesse  www.prodata.inf.br  e  visualize
recursos como:


