
Compras – Soluções

Unidade:     Compras – Fornecedor
Tópico:   Problemas na entrada de mercadorias

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Gerenciar entregas com quantidade inferior ou superior e itens de
substituição nos recebimentos de mercadorias.

Neste exercício, você criará um pedido de compra para alguns itens.
Alguns dos itens estão saindo de linha, portanto, o fornecedor pode
enviar somente uma quantidade parcial. O fornecedor também envia
uma quantidade superior de outro item e um item de substituição. Crie
um recebimento de mercadorias que receba os itens entregues.  Como
você nunca receberá a quantidade pedida originalmente, encerre o
pedido de compra depois de criar o recebimento de mercadorias.

5-1 Crie um pedido de compra para o fornecedor V10000. Você pede três itens,
mas o fornecedor informa que alguns dos itens podem estar em falta no
estoque. Você decide fazer o pedido mesmo assim.

Compras – C/P  Pedido de compra
5-1-1 Insira um pedido de compra para os três itens.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Fornecedor V10000

Tipo de item/serviço Item

Item C00010
Quantidade 5

Item C00009

Quantidade 5

Item A00002

Quantidade 5



Selecione Adicionar para gravar o pedido de compra.
Número do pedido de compra: _____________

5-1-2 Uma remessa chegou do fornecedor 10000 para alguns dos itens que
você pediu.  A remessa do fornecedor não é igual ao pedido de compra
original.  O fornecedor enviou somente 3 unidades do primeiro item
(C00010). Além disso, foram entregues unidades a mais do segundo
item (C00009), 6 teclados em vez de 5. No lugar do terceiro item que
você pediu (A00002), foi entregue uma impressora diferente. Depois
de ligar para o fornecedor e conversar com ele a respeito das
diferenças, você decide aceitar o pedido.

Abra o pedido de compra que você acabou de criar e crie um
recebimento de mercadorias para esses itens.

Selecione o ícone Último registro de dados.

5-1-3 Crie o recebimento de mercadorias.

Selecione Copiar para.

Selecione Recebimento de mercadorias.

5-1-4 Altere a quantidade da primeira linha para 3.

5-1-5 Altere a quantidade do segundo item para 6.
5-1-6 Elimine a terceira linha e adicione o item que você de fato recebeu.

Selecione a linha clicando no número 3 à esquerda da linha.
Clique com o botão direito do mouse (para abrir o menu de contexto).
Selecione Eliminar linha.
Insira as informações a seguir na linha vazia.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nº do item A00003

Quantidade 5
Selecione Adicionar.
Número do recebimento de mercadorias: _____________
Selecione Sim para aceitar a mensagem do sistema.

5-1-7 O fornecedor envia a quantidade restante de duas unidades referentes
ao primeiro item (C00010).  Abra o pedido de compra que você
acabou de criar para criar um segundo recebimento de mercadorias e
receber a remessa.



Compras – C/P  Pedido de compra
Selecione o ícone Último registro de dados.

5-1-8 Qual é a quantidade exibida para o primeiro item? Por quê?

_________________________________________________________

O primeiro item ainda mostra uma quantidade de 5, ou seja, a
quantidade original presente no pedido de compra. A quantidade do
pedido de compra não é modificada com base no recebimento de
mercadorias.  A quantidade ainda não recebida é exibida no campo
Valor em aberto. Este campo pode ser adicionado ao formulário em
Configurações do formulário.

5-1-9 Copie o pedido de compra em um recebimento de mercadorias.
Selecione Copiar para.
Selecione Recebimento de mercadorias.

5-1-10 Quais são os itens e as quantidades exibidos no recebimento de
mercadorias? Por quê?

_________________________________________________________

Dois itens são exibidos.  O primeiro item apresenta a quantidade de 2.
O sistema subtrai a quantidade de 3 que foi recebida em um
recebimento de mercadorias anterior. Como essa é a quantidade
correta, você não precisa modificar os valores.

O segundo item se refere às impressoras pedidas, que não estavam
disponíveis no estoque.  O fornecedor enviou um item alternativo, mas
como o item da linha do pedido de compra ainda está em aberto, ele é
copiado automaticamente para o recebimento de mercadorias.

Normalmente, quando todos os itens em um pedido de compra são
recebidos, o sistema modifica o status para Encerrado.  Como esse
item nunca foi recebido, é preciso encerrar o pedido de compra depois
de concluir o processamento deste recebimento de mercadorias.  Caso
contrário, o item continuará sendo exibido como um item em aberto
nos relatórios de estoque.

5-1-11 Elimine a linha com as impressoras (A00002) e grave o recebimento
de mercadorias.

Selecione a linha e abra o menu de contexto clicando com o botão
direito do mouse.
Selecione Eliminar linha.



Selecione Adicionar para gravar o recebimento de mercadorias.
Número do recebimento de mercadorias: _____________

Selecione Sim.

5-1-12 Modifique o status do pedido de compra para Encerrado. Utilize um
dos dois métodos listados abaixo.

Método 1: navegue até o pedido de compra a partir do recebimento de
mercadorias que você acabou de criar.  Em seguida, encerre o pedido
de compra.

Selecione o ícone Último registro de dados.
Selecione o ícone Documento base.
Selecione o caminho de menu Dados  Encerrar
Selecione Sim para confirmar a mensagem do sistema.

Método 2: utilize a Lista de itens em aberto para navegar até o pedido
de compra.
Selecione Compras – C/P  Relatórios de compras  Lista de itens
em aberto.
Selecione Pedidos de compra na lista suspensa Documentos em aberto.
Selecione o PC correto e encerre-o selecionando Dados  Encerrar
na barra de menu ou clique com o botão direito do mouse  Encerrar.
Selecione Sim (mensagem do sistema).
Se quiser verificar a situação do estoque resultante, você poderá voltar
ao relatório Status do estoque ou exibir a situação do estoque para
cada item comprado nos dados do cadastro do item da ficha Dados do
estoque.


