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1



           

Abastecimento de Bens

   Menu de Usuário

   Clicar no menu Frotas.

   Clicar em Abastecimento de Bens.

   Clicar em Criar.
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   A tela mostrará os campos a serem preenchidos, onde todos aqueles que possuírem um
“*” são obrigatórios.

   Abastecimento: Exercício/Número gerado pelo sistema.
   Data do abastecimento: Data do Abastecimento.
   Chave autorização: Chave de serviço para abastecimento.
   Hora: Hora do abastecimento.
   Autorização: Exercício/Número da Autorização do Serviço.
   Ordem de Fornecimento: Exercício/Número da Ordem de Compra.
   Situação da nota: Campo fechado para edição, este campo demonstra se foi realizada 
a integração do abastecimento x almoxarifado.
   É abastecimento próprio?: Contém as opções “Sim” ou “Não”.
Caso seja setado Sim, os campos “Bomba” e “Abastecedor” ficam abertos para 
preenchimento.
Caso seja setado Não, os campos “Combustíveis”, “Fornecedor”, “Número da Nota” e 
“Série da Nota” ficam abertos para preenchimento.
   Administração: Administração do Bem.
   Número: Preenchendo o campo “Número”. Caso não saiba o código do Bem basta 
clicar em  filtro 
O sistema traz as informações automáticas dos campos “Tombo”, “Placa”, “Prefixo”, 
“Identificação (descrição) e Local”, caso tenha preenchido estes dados em Bens móveis.
   Tombo: Preenchendo o campo “Tombo” o sistema traz as informações automáticas dos 
campos “Placa”, “Prefixo”, “Identificação (descrição) e Local”, caso tenha preenchido 
estes dados em Bens móveis. 
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   Placa: Preenchendo o campo “Placa” o sistema traz as informações automáticas dos 
campos “Tombo”, “Prefixo”, “Identificação (descrição) e Local”, caso tenha preenchido 
estes dados em Bens móveis. 
   Prefixo: Preenchendo o campo “Prefixo” o sistema traz as informações automáticas dos
campos “Tombo”, “Placa”, “Identificação (descrição) e Local”, caso tenha preenchido estes
dados em Bens móveis.
   Identificação: O campo Identificação permanece fechado para preenchimento e traz a 
informação da descrição do bem.
   Local: Ao inserir o bem, o sistema busca o local que está inserido no programa Bens 
Móveis. Caso não saiba o código do local basta clicar em  filtro 
   Combustível: Seleção do combustível, será possível a seleção do combustível quando 
o abastecimento não for próprio.
   Fornecedor: Código do Fornecedor do combustível. Caso não saiba o código do 
Fornecedor basta clicar em  filtro 
   Bomba: Seleção da bomba, será possível a seleção da bomba quando o abastecimento
for próprio.
   Abastecedor: Quem será responsável por abastecer o bem. Caso não saiba o código 
do Abastecedor basta clicar em  filtro 
   Motorista:  Motorista do bem. Caso não saiba o código do responsável basta clicar em  
filtro 
   Observação: Observação do Abastecimento de Bens.
   Quantidade abastecida: Quantidade de litros abastecidos.
   Número da Nota: Número da Nota Fiscal.
   Valor unitário: Valor Unitário do combustível.
   Série da nota: Série da Nota Fiscal.
   Valor Arredondamento:  Valor Arredondamento.
   Odômetro/Horímetro: Quilometragem do bem.
   Valor Total: Valor total do abastecimento.
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   Após informar os campos, clicar em Salvar.

   Ao clicar em “Salvar”, o sistema gera um número para do Abastecimento de Bens, 
demonstra o botão Gerar Entrada/Saída para realizar a integração com o almoxarifado e 
os relatórios.

   O botão Gerar entrada/Saída é responsável por gerar entradas e saídas do combustível 
para emissão nos balancetes mensais. 
   Existem duas particularidades neste procedimento:
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   Quando o Abastecimento for próprio (por bomba) ele apenas realizará a geração de 
uma requisição para o local identificado, gerando uma saída de combustível do estoque 
(na bomba).
   Se o Abastecimento não for próprio (por postos) deve-se informar o Número da nota e a 
série, porque o sistema realizará a geração de uma Nota de compra e de uma Requisição
de material automaticamente, computando os valores no balanço mensal.
   Logo após confirmar a geração de entradas e saídas o sistema abrirá uma janela onde 
você terá que informar o local onde o sistema vai executar estas movimentações.

 
   Após inserir as informações da geração de entrada e saída do Almoxarifado, o campo 
Situação da nota é alterado para Lançada.
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   Caso alguma informação tenha sido colocada de forma incorreta e haja necessidade de 
remoção. Basta clicar em “Excluir”. A situação da nota deve estar como “Não lançada” 
para conseguir remover o abastecimento.
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