
           

ORÇAMENTO DE BENS
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Orçamento de Bens

1. - Menu de Usuário

2.  Clicar em Patrimônio.

3. Clicar em Orçamento de Bens.

4. Clicar em Criar.
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5. A  tela  mostrará  os  campos  a  serem  preenchidos,  onde  todos  aqueles  que

possuírem um “*” são obrigatórios.

Data: Data da inclusão do orçamento de bens no sistema.
Observação: Observação do orçamento.

6. Após informar os campos, clicar em Salvar.
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7. Ao clicar em “Salvar”, o orçamento é cadastrado e um número único no sistema é

criado.

8. Na aba Bens, clicar em Criar.
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9. Inserir o tombo do bem e pressionar a tecla 'TAB'.

10.Caso não seja de conhecimento do usuário o tombo do bem, clicar em filtro 
“      “. Onde apresentará alguns campos de busca:

Número: Digitar o intervalo do número do bem.

Tombo: Digitar o intervalo de tombo do bem.

Identificação: Digitar alguma palavra que faça parte da descrição

do bem.
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11. Após escolher o bem, clique nele para retornar para a tela. O sistema irá preencher

automaticamente as informações do bem.

12.Clicar em Salvar.
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13.Após clicar em Salvar, o item que foi salvo aparecerá em forma de listagem logo

abaixo.

14.Após informar todos os bens que serão orçados, clicar na aba Fornecedores.
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15.Clicar em  Criar

16.Inserir o código do fornecedor e pressionar a tecla 'TAB'.

17.  Caso não seja de conhecimento do usuário o código do fornecedor, clicar em filtro
“      “. Onde apresentará alguns campos de busca:
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18.Após  escolher  o  fornecedor,  clique  nele  para  retornar  para  a  tela.  O  sistema

preencherá automaticamente as informações do fornecedor. Preencher os campos

Data Retorno e Valor.

Obs.: Se o bem ficar sob custódia do fornecedor para realizar o orçamento, a data de

retorno só deve ser preenchida mediante o retorno do bem. Enquanto a data de retorno

não for  preenchida,  a situação do bem será 'Em Orçamento'  e ficará bloqueado para

movimentações.

19.Clicar em Salvar
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20.Após clicar em Salvar, o fornecedor que foi salvo aparecerá em forma de listagem

logo abaixo.

21.Lançar os outros fornecedores que também apresentaram orçamentos.

22.Caso utilize este orçamento para efetivar o conserto, deve informar um vencedor

entre as empresas constantes no orçamento. Selecionar a empresa que cotou o

melhor preço e no campo Vencedor, selecionar a opção Sim e clicar em Salvar.

23.Para incluir o orçamento realizado em um conserto, vide manual Conserto de Bens.
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