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           Campinas, 15 de Março de 2017 
Ofício Circular DGA/Coordenadoria  Número 00005/2017 
 
 
De: Coordenadoria da DGA 

Para: Diretores/Coordenadores das Unidades/Órgãos 
 

 

Ref: Implantação da versão 1.5.0 do Sistema SCO-Compras para implementação da release I do 

Projeto de Acompanhamento e Recebimento de Materiais e Serviços 

 
 
Informamos que no dia 16/03/2017 (quinta-feira), far-se-á a atualização do Sistema de Compras (SCO) 
para implantação da versão 1.5.0 com as melhorias de “Ocorrência da AF” e “Data de confirmação do 
recebimento da AF pelo Fornecedor”. 
 
Essas melhorias são pré-requisitos identificados para a implementação do Sistema de Recebimento de 
Materiais e Serviços – RMS, resultante do projeto de melhoria iniciado em meados de setembro de 2016 
por esta Diretoria Geral da Administração. 
 
A primeira melhoria consiste no registro de ocorrências na AF, pós empenhamento que, até o presente 
momento, não era possível no sistema. Faz-se necessária a referida atualização para que possamos 
melhorar a rastreabilidade das ações realizadas até a entrega do objeto, bem como, a comunicação entre 
as áreas emitente da AF e de recebimento. 
 
A segunda melhoria constitui-se do registro da data de confirmação do recebimento da AF pelo 
fornecedor. Nesse primeiro momento, o registro será realizado manualmente, pelo comprador que 
também registrará a data prevista de entrega do material/serviço. Essa melhoria trará grandes benefícios 
nos controles de entrega, nos cálculos de atrasos, bem como, na aplicação de penalidades a 
fornecedores que descumprirem a obrigação contratual. 
 
Nesse sentido, é de suma importância que todas as áreas de compra utilizem a ferramenta para registro 
das ocorrências, e insiram no sistema a data de recebimento da AF pela empresa contratada, para que 
cada vez mais possamos melhorar o processo de Acompanhamento e Recebimento de Materiais e 
Serviços e o processo de aplicação de penalidade aos fornecedores inadimplentes com suas obrigações 
contratuais, assegurando um controle efetivo e dentro das normas. 
 
Para dúvidas ou esclarecimentos favor entrar em contato com a Coordenadoria da DGA - ramal 14548.  
 

Atenciosamente 

 

 

 
MARCOS ZANATTA 
Coordenador da Diretoria Geral da Administração DGA/UNICAMP 
 
 
 
 
*Original assinado pelo Coordenador da DGA 


