TUTORIAL PARA ELABORAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE COMPRAS

Para facilitar e agilizar a elaboração das requisições, consulte previamente todos os itens que
irão requisitar.




Anotar o código do bem que mais se aproxima do item requisitado.
Procurar utilizar o código de bem mais recente e que contenha código BEC associado a
ele

Solicitamos que seja gerada uma requisição para cada grupo de material, devendo ser
considerado para tal fim os grupos listados abaixo:


























carimbos
elétrico
eletrodomésticos
equipamentos de informática
farmacêuticos
ferramentas
fonoaudiológico e auditivos
hidráulico
higiene e limpeza
marcenaria
materiais e suprimentos de informática
material de construção
material de escritório
material de laboratório
material odontológico
médico-hospitalar
mobiliários
peças e equipamentos odontológicos
pintura
produtos químicos
psicologia e pedagogia
serralheria
serviços gráficos
utensílios domésticos
veterinários

Essa separação se faz necessária para que o processo de compra seja agilizado, evitando
retrabalho e morosidade. E que facilite o controle por parte dos Departamentos/Seções do
recebimento dos itens requisitados.

INICIAR A REQUISIÇÃO

 Entrar em Compra> Requisição> Nova Requisição



Clicar em Salvar

Campo “finalidade” evitar o uso das expressões “uso no setor” e “material de consumo”,
informar a real necessidade e a finalidade dos bens/serviços solicitados.

 Incluir o código do bem escolhido previamente, a quantidade desejada e incluir no campo
“complemento” informações adicionais que julgarem necessárias para que seja possível
adquirir o item desejado.
 Clicar em Salvar
 Existe a possibilidade de consultar também neste momento o item desejado, clicando no
canto superior direito no botão “Buscar”.

 Verificar se o item está correto e clicar em “Salvar”
 Caso queira adicionar mais itens, clicar na aba “Itens” > “Incluir item”

IMPRIMIR A REQUISIÇÃO
 Clicar na guia “Documento” para visualizar a requisição

A requisição deverá ser impressa (Ctrl+P).

ENVIAR PARA AUTORIZADOR
 Após a impressão voltar à tela anterior em seu navegador.

 Clicar na aba “ Itens”.
 Selecione todos os itens da requisição e a ação “Enviar para Autorizador” e clique em
“Avançar”.

Ao confirmar sua requisição será encaminhada para o Autorizador (Depto Financeiro).

Solicitar a assinatura do chefe do departamento e protocolar no Depto Financeiro, no
período de 01 a 10 de cada mês.

CONSULTAR REQUISIÇÕES

Caso a requisição não tenha sido impressa, a mesma poderá ser consultada para impressão.
No seguinte caminho:

 Compra> Requisição> Consulta
Será gerado um relatório contendo todas as requisições de um determinado período.
Caso a requisição não tenha sido enviada para autorizador a mesma poderá ser visualizada na
aba “Minhas Requisições”.

