
ORDEM DE COMPRA



Ordem de Compra 

    Menu de Usuário

    Clicar em Licitações.

   Clicar em Ordem de Compra.

   Clicar em Criar.

   



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

   Tipo da Ordem:  automaticamente pelo sistema.

   Destino: O local que está solicitando a ordem.

   Dotação: A dotação que irá utilizada.

   Rubrica da Ordem: Informar a rubrica que será utilzada.

   Modalidade: A modalidade que será utilizada.

   Base Legal: A base legal que será utilizada

   Fornecedor: Informar o fornecedor.

   Observação: Observação da ordem de compra.

   Após informar os campos, clicar em Salvar.



   
   Ao clicar em “Salvar”, a ordem de compra é cadastrado no sistema com a situação 'Não 
Liberada', liberando novos programas vinculados que serão utilizados para finalizar a 
ordem de compra.                                                                                           

   Clicar na Aba Complemento e analisar os campos se tiver as informações preencher 
assim fica com a ordem mais completa.

   Clicar em Itens da Ordem e em Criar.



   Informar o código do produto dar um tab após colocar a quantidade e valor 
unitario.Essas informações são as que vão para a capa da ordem com valor total da 
ordem.

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

   Produto: Digitar o intervalo do código do produto.

   Descrição: Digitar alguma palavra que faça parte do material.

   Tipo: Selecionar o tipo do produto (consumo, permanente e serviço).

   Classificação: Selecionar a classificação que o produto pertence.

   



   Após escolher o produto independente do tipo (Consumo, Permanente ou com 

Controle de Lote), pressione a tecla “Tab”. O sistema irá preencher automaticamente o 

nome do produto, unidade, tipo e razão.

   Ao clicar em Inserir, os itens retornarão para a tela. O sistema preencherá 

automaticamente as informações do produto.

   Clicar em Salvar.

   Clicar em Parcelas, vem a informação de uma parcela como valor total da ordem, caso 

queira inserir mais clica em criar e vai inserindo as parcelas necessarias. 



   Clicar na Aba Ordem de Compra verificar se as informações estão corretas e clicar em 
Liberar

   Agora a Ordem de Compra está na situação Liberada, podendo ser utilizada para os 

seus fins.

   Caso identifique algo errado na ordem, tens a opção de Cancelar ou Excluir

   Cancelar: Será cancelada e a situação dela fica como Cancelada.



   Excluir: Para excluir a ordem de compra tens que primeiro alterar a situação da Ordem

de Compra para Não Liberada.


