
Exercícios

Unidade:     Compras – C/P
Tópico:   Compra de serviços

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Executar as etapas para comprar um serviço com um pedido
de compra

Processar as notas fiscais do fornecedor para os serviços sem
um pedido de compra

Configurar notas fiscais de entrada recorrentes

Neste exercício, você criará um pedido de compra para um
serviço de Web design. Quando os serviços são prestados, o
fornecedor envia uma nota fiscal.  Você cria uma nota fiscal de
entrada para pagar o fornecedor.
Uma nota fiscal referente ao consumo de energia elétrica chega
de uma nova empresa de serviços públicos.  Crie uma nota fiscal
de entrada para esse serviço.  Como a empresa de serviços
públicos é um novo fornecedor, crie os dados do cadastro do
fornecedor.

O aluguel do escritório deve ser pago mensalmente. Você
configura uma nota fiscal de serviço recorrente para pagar o
aluguel mensal.

4-1 Você falou com seu fornecedor V23000 sobre o fornecimento de serviços de Web
design. Crie um documento de pedido de compra de serviço e insira o número do
fornecedor. Altere o Tipo de item/serviço para Serviço. Insira uma descrição do
serviço e selecione o número da conta contábil adequada ao serviço. Insira 2.000
como o preço do serviço.

4-1-1 Insira as seguintes informações:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Fornecedor V23000

Tipo de item/serviço Serviço

Descrição do serviço Serviços de Web design

Número da conta contábil Use uma conta do tipo
despesas diversas

Preço total 2000



Adicione o pedido de compra.
Número do pedido de compra: _____________

4-1-2 Os serviços foram fornecidos e você recebeu uma nota fiscal do
fornecedor.  O número da nota fiscal do fornecedor é 187 e a data é a de
ontem. Crie uma nota fiscal de entrada para pagar pelo serviço recebido.
Selecione o fornecedor na lista de fornecedores. Em seguida, insira o
número da nota fiscal no campo Número de referência do fornecedor.
Insira a data de hoje como a data de lançamento. Modifique a data do
documento para corresponder à data da nota fiscal do fornecedor.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Fornecedor V23000

Nº ref.do fornecedor 187

Data de lançamento Data de hoje

Data do documento Data de ontem

4-1-3 Qual configuração deve sempre ser verificada antes de copiar um pedido de
compra? Por quê?
________________________________________________________

________________________________________________________

4-1-4 Copie linhas do pedido de compra criado anteriormente.
Observação: se você não localizar o pedido de compra na lista, verifique se
o campo Tipo de item/serviço está definido como Serviço.

4-1-5 Qual campo da nota fiscal de entrada deve corresponder ao total da nota
fiscal do fornecedor?
_________________________________________________________

4-1-6 Grave a nota fiscal de entrada.
Número da nota fiscal de entrada: _____________

4-2 Você recebe uma fatura de serviço público de um novo fornecedor de energia
elétrica no valor de 1.255,60 referente ao consumo de seu escritório principal. Crie
uma nota fiscal que não seja um PC para os serviços públicos.



4-2-1  Crie o fornecedor do campo Código do fornecedor.
Insira os seguintes valores:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Código do fornecedor V29000

Nome Southwest Energy

Insira o Endereço de pagamento de sua escolha
.

4-2-2  Para o número de referência do fornecedor, crie uma abreviação que
identifique a nota fiscal, como uma combinação de mês, ano e local onde a
energia elétrica foi fornecida.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nº ref.do fornecedor MMAA-EscritórioPrincipal

4-2-3  Insira a data atual na data de lançamento e insira a data da nota fiscal do
fornecedor (o último dia do mês anterior) na data do documento.

4-2-4  Na nota fiscal de entrada, insira as informações sobre o serviço fornecido.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Descrição Consumo de energia do
escritório principal

Conta contábil (Número da conta de
serviços públicos)

Total (MC) 1255.60

4-2-5  Grave a nota fiscal.
Número da nota fiscal de entrada: _____________

4-3 Você decide configurar uma nota fiscal de entrada recorrente para pagamentos
mensais de um arrendamento anual.  A nota fiscal de entrada deve ser criada na
data de hoje.



4-3-1 Crie um modelo de transação recorrente.
Insira as seguintes informações no modelo.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Modelo L1

Tipo Nota fiscal de entrada

Período de recorrência Mensal

Data de recorrência Data de hoje

Data de início Data de hoje

O campo Próxima execução deve exibir a data de hoje.
Antes de gravar o modelo, clique com o botão direito do mouse no campo
N° doc. e selecione o ícone drop-down para abrir a janela Lista de
documentos – Esboços.

Selecione Novo para criar o esboço da nota fiscal de entrada que será a
base das transações recorrentes da nota fiscal de entrada.
Insira as informações a seguir na nota fiscal de entrada.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Fornecedor V30000

Tipo de item/serviço Serviço

Descrição Arrendamento do edifício 3

Conta contábil Use a conta para os edifícios

Total 3500

4-3-2 Defina a janela Transações recorrentes exibida quando você faz logon.

4-3-3 Execute a transação recorrente agendada para hoje.


