
Solução

Unidade: Compras – Fornecedores
Tópico: Solicitações de compra e ofertas de compra

No final deste exercício, você deverá estar apto a:
Criar uma solicitação de compra
Criar um pedido de compra a partir de uma solicitação de
compra
Criar ofertas de compra
Comparar ofertas de compra

Neste exercício, você criará uma solicitação de compra e, depois,
um pedido de compra a partir do relatório de solicitações de
compra. Você criará ofertas de compras, comparará os resultados
obtidos dos fornecedores e utilizará essas informações para criar
um pedido de compra.

3-1 Solicitações de compra

3-1-1 A equipe de vendas precisa requisitar dois laptops para uma exposição
itinerante de vendas. Como chefe da equipe de vendas, você cria uma
solicitação de compra para os laptops.

Compras – Fornecedores  Solicitação de compra
Insira os dados a seguir na solicitação de compra.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Data necessária Uma semana a partir de
hoje

Nº do item Z00001

Quantidade necessária 2

Enviar e-mail quando o PC ou
GRPO for adicionado

Verificado

Adicione a solicitação de compra.

Número da solicitação de compra: _________________________



3-1-2 Visto que a solicitação de compra ultrapassa o limite de 250 e, portanto,
exige autorização do gerenciamento, o documento é gravado como
esboço.
A janela Autorização é aberta para que você possa autorizar a solicitação.

Insira os dados a seguir na janela Autorização.
Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Observações Exposição itinerante de
vendas

Selecione OK para enviar a solicitação de autorização.

Feche a janela Solicitação de compra.

3-1-3 Autorize a solicitação.
A janela Visão geral de mensagens/alertas é exibida com a mensagem
Pedido de autorização do documento na ficha Caixa de entrada.
Na ficha Caixa de entrada, selecione a linha Pedido de autorização do
documento.
Faça drill down até o documento de solicitação de autorização usando a
seta de ligação.
Insira os dados a seguir.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Decisão Autorizado

Clique em Atualizar e, depois, em OK para fechar a janela.
3-1-4 Converta o esboço da solicitação de compra.

A janela Visão geral de mensagens/alertas é exibida com a mensagem
Geração do documento autorizada.
Na ficha Caixa de entrada, selecione a linha Geração do documento
autorizada.
Use a seta de ligação para abrir o esboço da solicitação de compra.
Selecione Adicionar para converter o documento a partir do esboço e
gravar a solicitação de compra.
Em seguida, feche a solicitação de compra.

3-2 Agora suponha que você atue como comprador.  Execute o relatório de
solicitações de compra para atender a todas as solicitações de compra.
No menu, selecione Compras – Fornecedores  Relatórios de compras 
Relatório de solicitações de compra
Na janela de critérios de seleção, insira as informações a seguir.



Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Exibir apenas solicitações de
compra em aberto

Verificado

Selecione OK para executar o relatório.

3-2-1 Verifique se o item solicitado está no estoque no momento.
Abra o menu de contexto clicando com o botão direito do mouse no
campo Código do item e selecione Status do inventário.  Depois de
verificar o status, feche a janela.

3-2-2  Verifique se há itens alternativos no estoque.
Abra o menu de contexto clicando com o botão direito do mouse e
selecione Itens alternativos.  Depois de verificar se existe um item
alternativo, feche a janela.

3-2-3 Depois de determinar a necessidade de comprar o item, crie um pedido
de compra.

Assegure-se de que apenas o campo de seleção de Z00001 esteja
marcado.

Verifique se o código do fornecedor V70000 está inserido no campo
Código do fornecedor.

Selecione o botão Criar.
Selecione Pedidos de compra na caixa drop-down.

Selecione Sim para confirmar a mensagem informando que a criação de
pedidos de compra é irreversível.

Feche a janela do relatório.
3-2-4 Quais são as maneiras de saber que um pedido de compra foi criado a

partir de uma solicitação de compra?

_________________________________________________

_________________________________________________

Abra novamente o documento de solicitação de compra.
Selecione Compras – Fornecedores  Solicitação de compra.
Em seguida, selecione o ícone Último registro de dados.
O status da solicitação de compra está definido agora como Encerrado.
O ícone Documento de destino não está mais acinzentado.
A opção Documento de destino é exibida no menu de contexto.
Você pode visualizar o pedido de compra relacionado no mapa de
relações.



3-3 Criação de ofertas de compra

3-3-1 Você deseja gerar ofertas automaticamente para dois itens, A00001 e
A00002, de três fornecedores: V10000, V1010 e V20000.
Antes de criar as ofertas de compra, você deve verificar se esses
fornecedores preferenciais foram inseridos no sistema.  Se for preciso,
adicione-os como fornecedores preferenciais para cada item.
No menu, selecione Estoque  Dados do cadastro do item
Insira o número do item A00001.

Nos Dados do cadastro do item, selecione a ficha Dados de compra.
Localize o campo Fornecedor preferencial.
Selecione o botão Procurar (…) à direita do campo Fornecedor
preferencial.
Adicione as informações a seguir.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Código do PN V10000

Código do PN V1010

Código do PN V20000
Repita as mesmas etapas com o número do item A00002.

3-3-2 Utilize o Assistente de criação de oferta de compra para criar ofertas
para os dois itens.

Selecione o caminho de menu: Compras – Fornecedores  Assistente
de criação de oferta de compra
Crie um conjunto de parâmetros com as seguintes informações.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nome do conjunto OC1

Descrição OC1

Selecione Avançar.
Na janela Com base em itens, insira os seguintes valores:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nº do item A00001

Nº do item A00002

Data necessária para ambos Próxima segunda-feira

Válido até para ambos Próxima segunda-feira



Selecione Avançar.
Agrupe essa visualização Por item e insira as seguintes quantidades:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Grupo Por item

Quantidade necessária A00001  3

Quantidade necessária A00002  2

Clique em Avançar e execute o assistente selecionando Gravar grupo de
parâmetros e executar e, depois, Avançar.

Depois que as ofertas de compra forem geradas pelo sistema, insira as
respostas do fornecedor para as ofertas correspondentes.

No menu, selecione: Compras – Fornecedores  Oferta de compra e
abra as três últimas ofertas.

V10000

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Data de entrega prevista Próxima sexta-feira

Item A00001

Qtd.cotada 3

Preço por unidade 200

Item A00002

Qtd.cotada 2

Preço por unidade 120

V1010

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Data de entrega prevista Próxima terça-feira

Item A00002

Qtd.cotada 2

Preço por unidade 95



V20000

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Data de entrega prevista Próxima segunda-feira

Item A00001

Qtd.cotada 3

Preço por unidade 205

3-4 Comparação de ofertas

3-4-1 Depois de inserir todos os dados nas ofertas de compra, observe os dados
inseridos nos Relatórios de compras, Relatório de comparação de ofertas
de compra.

Selecione Compras – Fornecedores  Relatórios de compras 
Relatório de comparação de ofertas de compra.

Nos critérios de seleção, insira o número do grupo atual dos documentos
criados. O sistema o auxilia exibindo em vermelho os melhores dados.

Para concluir o processo, crie um pedido de compra para os dois itens a
partir das ofertas de compra específicas. Para o item A00001, crie um
pedido de compra a partir da oferta de compra do fornecedor V10000. Para
o item A00002, crie um pedido de compra a partir da oferta de compra do
fornecedor V1010.
Em seguida, encerre manualmente as ofertas de compra dos fornecedores
V20000 e V30000 dos documentos clicando com o botão direito do mouse
em cada documento e selecionando Encerrar.

3-4-2 Você decide criar uma oferta de compra para outro item.  Já que não
deseja comparar fornecedores, você criará a oferta manualmente.
No menu, selecione: Compras – Fornecedores  Oferta de compra



Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Fornecedor V20000

Data necessária Terça-feira da semana
que vem

Nº do item A00003

Quantidade necessária 2

Preço por unidade 155

Adicione este documento e confirme a pergunta relacionada ao total do
documento clicando em Sim.

Depois de receber as respostas do fornecedor, insira-as na oferta de
compra que acabou de criar.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Data de entrega prevista Segunda-feira da
semana que vem

Qtd.cotada 2

Crie um pedido de compra a partir desse documento. A oferta de compra
será encerrada automaticamente depois da criação do pedido de compra.


