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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No desenvolvimento do Sistema de Compras, cuja implantação ocorreu em 

março/2016, foi desativado no Sistema de Recebimento existente a funcionalidade “AF 

para conferencia”, por incompatibilidade do sistema com os novos dados criados para a 

AF no novo Sistema de Compras. 

A partir de então, os Almoxarifados tem utilizado o Sistema de Compras 

para consulta das AF’s no momento do recebimento.  

Na versão 1.5.4 do Sistema de Recebimento, que entrou em produção em 

26/03/2020, foi disponibilizada a funcionalidade de impressão da AF de conferência, 

com objetivo de agilizar o recebimento com uma impressão que contenha os dados 

necessários à conferência, ao invés da versão disponível no Sistema de Compras que 

tem como objetivo apresentar as informações que o fornecedor necessita para realizar a 

entrega do objeto. 

 

 

1.1. MELHORIAS 

 

Considerando as necessidades identificadas no recebimento, e que não eram 

contempladas na versão anterior, a nova versão da AF de Conferência apresenta 

melhorias: 

 

 Consulta mais amigável. 

 Possibilidade de pesquisar todas as AF’s pendentes de recebimento (No Sistema 

Anterior era impresso apenas a AF indicada através de digitação). 

 Apresentação do histórico de ocorrências da AF 

 Possibilidade de identificar qual o Ponto de Recebimento a AF pertence (para os 

casos onde não se está conseguindo incluir a entrada). 
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2. ACESSO À FUNCIONALIDADE 

 

A funcionalidade está disponível no Sistema de Recebimento através do 

menu “Consulta”, conforme indicado na imagem abaixo: 

 

 

    

3. FILTROS DISPONIVEIS NA CONSULTA 

 

A funcionalidade de geração da AF de Conferencia apresenta vários filtros 

para facilitar a pesquisa das AF’s para impressão conforme imagem abaixo: 
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Nenhum filtro é obrigatório e, caso não sejam preenchidos, o Sistema 

apresentará no resultado todas as AF’s pendentes de recebimento para o(s) Ponto(s) de 

Recebimento que o usuário possui acesso. 

 

1 – “Nro AF”: Indicar neste filtro o número especifica de uma AF para 

impressão. Caso não seja apresentado nenhum resultado, realizar nova 

pesquisa alterando o filtro 4 – “Situação” e/ou desmarcando o filtro 9 – 

“Buscar apenas recebimentos do meu ponto de recebimento de 

documentos”. 

 

2 – “Tipo de AF”: Utilizado quando se deseja selecionar apenas um tipo de 

AF dentre os tipos existentes (“Normal”, “Acréscimo”, “Acréscimo de 

Ata/Contrato” e “Execução de Ata/Contrato”).  

 

3 – “Data de Empenho”: Defini um intervalo especifico de empenho das 

AF’s a serem apresentadas no resultado da pesquisa. 

 

4 – “Situação da AF”: Permite a escolha da situação da AF para pesquisa. 

É possível selecionar mais de uma opção segurando a tecla “Ctrl” no teclado 

enquanto as opções são selecionadas no filtro. Para facilidade o filtro já está 

pré definido com as situações que representam as AF’s pendentes de 

recebimento. Abaixo uma breve explicação sobre cada situação: 

 “Em Elaboração”: A AF está sendo preenchida pelo comprador e 

ainda não possui valor legal, podendo ser desfeita a qualquer 

momento. 

 “Empenhada”: AF finalizada e Empenhada estando apta ao 

recebimento. 

 “Anulada”: AF, com empenho já emitido, foi anulada perdendo o 

seu valor legal e, deste modo, não pode mais ser recebida. 

 “Cancelada”: AF, que ainda não possuía empenho emitido, foi 

cancelada para ser refeita. 
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 “Em Processamento do Empenho”: Sistema está processando o 

Empenhamento da AF. Esta situação é momentânea e geralmente 

ocorre em menos de 1 minuto. 

 “Em Geração de Itens a Receber”: Sistema está tratando as 

parcelas para entrada através do Sistema de Recebimentos. Esta 

situação é momentânea e geralmente ocorre em menos de 1 minuto. 

 “Parcialmente Recebida”: Já existem recebimentos de 

Documentos Fiscais lançados para a AF, porém, em quantidade menor 

para pelo menos um item. 

 “Recebida”: Toda quantidade da AF já foi recebida. 

 

5 – “NE/NEO”: Utilizado quando se deseja indicar o número do Empenho 

da AF desejada. 

 

6 – “CNPJ/CPF”: Restringe a pesquisa a um CNPJ ou CPF específico. 

 

7 – “Código item”: Restringe a pesquisa a um item específico. 

 

8 – “Ponto de Recebimento”: Define um Ponto de Recebimento Especifico 

para a Pesquisa. 

 Atenção neste filtro pois ele permite a indicação de qualquer um dos 

Pontos de Recebimento existentes na Universidade, porém, caso seja 

indicado um Ponto de Recebimento para o qual o usuário não possui acesso, 

é necessário também desmarcar o filtro do item 9, que restringe a pesquisa 

somente aos Pontos de Recebimento que o usuário possui permissão. Caso 

essa orientação não seja seguida a pesquisa não retornará nenhum resultado. 

 

9 – Buscar apenas recebimentos do meu ponto de recebimento de 

documentos: Este filtro é apresentado já selecionado, para restringir a 

pesquisa somente às AF’s geradas para o(s) Ponto(s) de Recebimento que o 

usuário possui permissão. Desmarque este filtro caso seja necessário 

consultar AF Ponto de Recebimento para o qual não possui perfil para 

incluir recebimento. 
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4. IMPRESSÃO DA AF 

 

Após preenchidos os filtros desejados, o usuário deve acionar o botão 

 e o resultado será apresentado na gride conforme abaixo: 

 

 

 

O usuário então seleciona a AF desejada e aciona o botão  para 

gerar o arquivo PDF. 
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5. EXEMPLO DE AF 
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Campo 1: apresenta as parcelas do item, bem como, os seus respectivos 

clientes internos da Universidade (Solicitantes no Sistema de Compras) para realização 

da entrega do material. 

Campo 2: apresenta um quadro contendo o histórico de ocorrências da AF. 

Este campo é importante para a constatação de ocorrências registradas pelo comprador 

pertinentes ao recebimento, tais como Alteração de Marca/Modelo por exemplo. 

 


