
           

COLETA DE ESTIMATIVA



           

Coleta de Estimativa

   Menu de Usuário

   Clicar em Materiais.

   Clicar em Coleta de Estimativas.

   Clicar em Criar.



           

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

  

   Coleta: Exercício informado automaticamente e o número aparece após salvar;

   Tipo: Qual será o tipo de coleta Ata de Registro de Preço ou Licitação;

   Data de registro: Informado automaticamente;

   Local: Local coordenador, responsável ou solicitante;

   Responsável: Responsável pela coleta;

   Especifiação: Para qual finalidade terá a coleta.



           
 
  Após informar os campos, clicar em Salvar.

    Ao clicar em “Salvar”, o sistema irá liberar novos programas vinculados que serão 
utilizados para dar andamento no processo de coleta.

   



           

   Vinculado > Itens devem ser cadastrados manualmente. Selecionar o botão Criar.

 
   A tela mostrará os campos a serem preenchidos, onde todos aqueles que possuírem um
“*” são obrigatórios. Após selecionar o botão Salvar.

   Produto: Código ou pesquisa do produto pelo ícone ‘lupa’;

   Preço unitário: Valor estimado ou cotado para o produto;



           
   
   Caso não seja de conhecimento do usuário o código do produto, clicar em filtro onde 
apresentará alguns campos de busca:

   Produto: Digitar o intervalo do código do produto.

   Classificação: Selecionar a classificação do produto.

   Descrição: Digitar alguma palavra que faça parte da descrição do produto.

   Para cadastrar mais produtos, clicar novamente em criar e seguir os procedimentos de 

cadastro de produto. Caso finalizado os cadastros, voltar a capa da coleta.

  



           
   

   Vinculado > Períodos dos Pedidos, selecionar o botão Criar.

   Fazer o preenchimento dos campos Data inicial, Data final e Situação. Após Salvar.

   Caso finalizado os cadastros, voltar a capa da coleta.

   Vinculado > Locais Participantes, selecionar o botão Criar.

   Informar o código do local ou utilizar o ícone ‘binóculo’ como filtro. Colocar a informação
de local e Salvar, pra adicionar mais locais, selecionar o botão criar e repetir o processo 
anterior.



           
   
   Caso não seja de conhecimento do usuário o código do produto, clicar em filtro onde 
apresentará alguns campos de busca:

   Após finalizar todos os cadastros de locais participantes, voltar a capa da coleta.
   Colocar as informações de ‘Coleta inicial e final’ na coleta e Salvar.   
   Liberar a coleta de estimativa, selecionar o botão Liberar Coleta.



           

  

   Neste momento a situação da coleta passara de ‘Inicial’ para ‘Liberada’.



           

   Vinculado > Locais Participantes Requerente, este vinculado será utilizado por cada 

responsável de local, selecionar o local, ele ficará com uma coloração diferente;

   Vinculado > Destino dos itens - Requerente, neste vinculado informar as quantidades
que cada local necessitará de acordo com sua demanda e Salvar.

 Após todos os locais forem preenchidas com as quantidades ou até a data final da coleta,
voltar a capa da coleta.



           

   Encerrar a coleta de estimativa, selecionar o botão Encerrar Coleta

   Neste momento a situação da coleta passara de ‘Liberada’ para ‘Encerrada’.



           

   Gerar pedido da coleta de estimativa, selecionar o botão Gerar Pedido

   Neste momento a situação da coleta passara de ‘Encerrada’ para ‘Emitido Pedido’.

   Para verificar os pedidos que foram gerados da coleta, pode-se usar o relatório 

‘Relação – Pedidos/Coleta’.


