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                    SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS 
 
 
Este procedimento tem como objetivo solicitar materiais ao almoxarifado. 
 
»Acesso à tela:  
        06- Serviços Gerais 
             06.04 – Material 
                  06.04.02 - Funções 
                        06.04.02.04 - Solicitação de Produtos 
 

 
 
»Clicar no botão Novo. 
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»Ao abrir a nova tela de solicitação de produtos tornam-se habilitados os campos 
Almoxarifado, Tipo de Documento, Unidade Solicitante, Unidade de Recebimento, 
Centro de Custo, Tipo Consumidor, Data de Movimento e Observações. Para preenche-
los corretamente, seguir os passos:  
 
»»No campo Almoxarifado, clicar na seta ao lado e selecionar o almoxarifado de onde 
sairá o produto. Ex: Almoxarifado Central, Almoxarifado Central de Atendimento, etc. 
 

 
 
»»Depois de selecionado o Almoxarifado, o campo Tipo de Documento já ficará 
automaticamente selecionado com a descrição pertencente ao Almoxarifado escolhido. 
 
»»No campo Unidade Solicitante será colocado o nome do setor que está realizando o 
pedido. Para isso, clique na lupa ao lado para fazer a procura do nome. 
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A busca pode ser feita através de quatro campos:  
- Unidade (digitando o código da unidade  OK); 
- Código Reduzido (código simplificado da unidade  OK) 
- Sigla (digitando a sigla  OK); 
- Nome da Unidade (nesse campo pode ser digitada parte do nome do setor, escrito por 
extenso).  
 

 
 
Para a busca pelo Nome da Unidade, há as opções Início e Meio. Essas opções servem 
para auxiliar a busca pelo nome. Selecionando a opção Início a busca será feita para 
todas as unidades que tenham a palavra digitada no início. Já a opção Meio procura pela 
palavra digitada em qualquer parte que ela esteja descrita. Uma vez identificada a 
unidade corretamente seleciona-la e clicar no botão Selecionar. 
 
»»O campo Unidade de Recebimento será preenchido com o nome do setor que 
receberá o produto, onde, na maioria dos casos, corresponde ao setor que está realizando 
o pedido, com exceção de casos no qual um único setor está autorizado a fazer pedidos 
para outros setores. O processo de preenchimento será o mesmo da Unidade Solicitante, 
sendo necessário clicar na lupa para fazer a procura, selecionar Unidade (digitando o 
código da unidade  OK); Código Reduzido (digitando o código  OK); Sigla 
(digitando a sigla  OK) ou Nome da Unidade (digitando o nome ou parte dele, clicar 
em Procurar e depois de realizada a busca selecionar o setor desejado e clicar em 
Selecionar). Da mesma forma, a tela voltará à página inicial com o campo devidamente 
preenchido.  
 
»»O próximo campo será o Centro de Custo que é preenchido com o nome do setor de 
onde será debitado o valor desse pedido (será como uma conta corrente do setor que 
está realizando o pedido). O procedimento de busca será o mesmo feito para o 
preenchimento dos dois campos anteriores. Depois de clicar na lupa, escrever no campo 
Nome da Unidade o nome do setor que está fazendo o pedido (que é o mesmo que está 
solicitando), clicar em Procurar e depois da busca feita, selecionar a opção localizada e 
o campo voltará preenchido para a página inicial. 
 
»»O último campo a ser preenchido na tela será Tipo de Consumidor. Para isso, basta 
clicar na seta ao lado e selecionar a opção Unidade. 
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»O campo Data de Movimento já estará atualizado pela data em que está sendo 
realizado o pedido, basta confirma-la se estiver correta. 
 
»Se julgar necessário, preencher o campo Observações. 
 
»Depois de preenchido todos os campos clicar em Salvar. 
 
→Obs.: Esse processo de preenchimento da tela inicial será feito uma única vez, na 
primeira vez que for utilizar o sistema. Das próximas vezes os campos já estarão todos 
preenchidos conforme o primeiro preenchimento. 
 
»O próximo passo será clicar na guia Itens, que é a tela onde serão cadastrados os 
produtos que a serem solicitados. 
 

 
 
»Clicar no botão Novo. 
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»Para o preenchimento do campo Produto clicar na lupa ao lado que abrirá a tela 
Localizar Produto.  
A busca pode ser feita de três formas: 
- Selecionando a opção Código Reduzido e digitando o código com o qual o produto é 
cadastrado no sistema  OK; 
- Selecionando a opção Estrutura do Produto e selecionando a classificação do tipo de 
despesa do produto solicitado  OK; 
- Selecionando o campo Produto e escrevendo o nome do produto ou parte dele.  
 

 
 
Para a busca pelo produto basta digitar parte do nome, localizada no início ou meio, 
clicar no botão Procurar e o sistema realizará a busca pelo cadastro de produtos 
apresentando uma listagem dos produtos encontrados. Selecionar a linha que contém o 
produto desejado e clicar no botão Selecionar. 
 
→Obs.: Na tela de busca, abaixo do campo Produto, há as opções Início e Meio. Essas 
opções servem para auxiliar a busca pelo nome. Selecionando a opção Início, a busca 
será realizada por todos os produtos que contenham a palavra digitada no início. Já a 
opção Meio procura pela palavra digitada em qualquer parte que ela esteja na descrição 
do produto. 
 
»O sistema voltará à guia Itens, com o campo Produto preenchido com o nome do 
produto escolhido. 
 
»No campo Quantidade Solicitada especificar a quantidade desejada. 
 
»Se estiver tudo correto clicar no botão Salvar. 
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»Para solicitar outro produto clicar novamente no botão Novo e fazer o processo 
descrito acima com os dados do próximo produto a ser solicitado. Se necessário, realizar 
sucessivamente a mesma operação para todos os produtos desejados em uma mesma 
solicitação. 
 
Para alterar o produto solicitado: 

 Selecionar a linha do produto que deseja alterar. 
 Clique no botão alterar. 
 Fazer as alterações necessárias. 
 Clicar no botão Salvar. 

 
Para excluir o produto solicitado: 

 Selecionar a linha do produto que deseja excluir. 
 Clique no botão Excluir. 

 
»Depois de preenchidos todos os produtos que serão solicitados, fechar a tela em que se 
está trabalhando. 
 

 
 
»Conferir na tela Itens, se a listagem de produtos solicitados está correta. 
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»Caso haja alguma modificação a ser feita, entrar no botão Itens, que fica na parte 
superior da tela, que voltará na tela anterior (tela mostrada anteriormente) e realizar as 
modificações necessárias como assim como no passo anterior. 
 
»Se tudo estiver correto, voltar à tela inicial clicando na guia Requisição. 
 
»Selecionar o botão Tramitar na barra de opções na parte superior da tela. 
 

 
 
»Clicar no botão OK, enviando a solicitação para o almoxarifado. 
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