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A partir de 01/10/2018 todos os relatórios do SISGEN passaram 

a ser impressos e/ou enviados em arquivo “.txt” para o e-mail do 

usuário cadastrado no SISGEN. 

Caso o usuário queira apenas que o relatório seja enviado para 

o seu e-mail (SEM IMPRESSÃO), basta digitar um caracter 

inválido (por exemplo: “X”) no campo “Impressora”. 

 

2. Módulo de Relatórios 
Neste módulo serão apresentados os modelos de relatórios que podem ser impressos 

em cada menu do sistema SISGEN. Os Relatórios Batch serão impressos na Rotina 

Diária Noturna e encaminhados ao órgão solicitante no dia seguinte. Para alguns 

relatórios, quando solicitados, serão gerados arquivos em formato “txt” que serão 

encaminhados para o e-mail do usuário solicitante. 

2.1  C030M – Menu de Relatórios da Permissão 

Relatórios da Permissão de Compras gerados online. 

 

2.1.1      C61001     Relatório Quantidades Compradas/Liquidadas 

Este relatório apresenta por grupamento o total de quantidade e valor inicial, comprado 

e liquidado. 
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2.1.2      C61002     Relatório de Permissões para Batimento FINCON 

Permite conferência com o FINCON de tudo o que for digitado no ato da permissão. 

 

2.1.3      C61005     Arquivo de Preços da Permissão por Quinzena 

Arquivo gerado em .TXT e enviado para o e-mail cadastrado do usuário e contempla preços e 

descontos da tabela de gêneros. 
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2.1.4      C61008     Valores dos Contratos em Vigor 

Relatório que informa o resumo do contrato e sua movimentação em valor. 

Apresenta o total contratado separado em valor inicial, o total das prorrogações, o 

valor aditivado e o valor apostilado. 

O saldo do contrato é demonstrado deduzindo o valor das notas fiscais já faturadas, 

separadas em notas fiscais que já foram registradas no sistema mas para as quais 

ainda não foi formado processo, as notas fiscais compradas que seriam as que já 

estão no processo de faturamento e as notas fiscais que já foram pré-liquidadas 

(transmitidas para o FINCON). 

 

2.1.5      C61009     Fornecimento de Gêneros por Período 

Apresenta a abertura do saldo do relatório C61008 por gênero alimentício, 

demonstrando a movimentação em quantidade e o percentual de execução de cada 

um. 

O total comprometido é o somatório dos pedidos, das notas fiscais sem processo, 

quantidade comprada e quantidade liquidada. 

O % de execução é a relação entre o total comprometido e a quantidade inicialmente 

contratada mais aditivo. 
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A quantidade inicial inclui a quantidade prorrogada. 

 

2.1.6      C61012     Relatório de % de Quantidade Consumida 

 

O relatório anterior C61009 apresenta todos os registros de permissão cadastrados 

em um ano para qualquer tipo de contrato e gera arquivo TXT. Este relatório, C61012, 

apresenta os registros de permissão de um determinado tipo de contrato na data limite 

especificada. 

 

2.1.7     C61017 – Arquivo do Percentual de Quantidade Consumida 

Arquivo com base no relatório C61012 enviado em formato .txt 
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2.1.8      C62001     Relatório Quantidades Compradas/Liquidadas (compl) 

 

Este relatório apresenta o consumo mensal previsto com base na quantidade 

inicialmente contratada e prazo do contrato, o consumo mensal real (quantidade 

comprometida / meses já executados) e o saldo em meses previsto (saldo contrato / 

consumo previsto) e real (saldo contrato / consumo real). 
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2.1.9      C63001     Relatório Quantidade e Valores Calculados  

 

Este relatório apresenta os mesmos parâmetros do C61001 somente com outro layout. 

2.1.10      C63002     Relatório de Preço dos Gêneros 

 

O relatório C63002 mostra o preço dos gêneros em relação à tabela de referência em 

que a permissão foi cadastrada. 
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2.1.11    C61014     Histórico da Permissão 

 

Além dos dados da permissão, esse relatório também mostra o usuário que fez a 

atualização e a data que foi feita. 

2.1.12      C61015     Histórico do Aditivo 

 

Demonstra os acréscimos decorrentes de aditivos por grupamento. 

2.1.13    C61016  –  Histórico da Prorrogação 

 

2.2. C040M – Menu de Relatórios Gerenciais BATCH 

Relatórios da Permissão de Compras gerados na rotina noturna.  
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A partir de novembro/2017 os relatórios BATCH deixaram de ser impressos e após 

sua execução são gerados em extensão “.txt” e enviados para o e-mail do solicitante, 

previamente cadastrado no SISGEN. 

 

2.2.1      C61010     Prazo médio dos contratos 
Informa por contrato o tempo médio deste a emissão da nota fiscal até o seu 

pagamento o eu permitirá por grupo, contrato e fornecedor a análise dos tempos de 

cada uma das etapas de tramitação da nf. 

Dias para entrada – data da entrada da nf no sistema menos a data da sua emissão 

(data de entrega) 

Dias para fechamento – data de preparação do processo de faturamento menos data 

de entrada da nf 

Dias para pré-liquidação – data de pré-liquidação no SISGEN menos data de 

fechamento do processo 

Dias para liquidação no FINCON – data de liquidação no FINCON menos data de pré-

liquidação no SISGEN 

Dias para pagamento – data de pagamento do processo menos data de liquidação no 

FINCON 
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Obs. Gera também arquivo em txt

 

2.2.2      C61011     Consumo Mensal percapita 

 

Relatório que apresenta por órgão o consumo mensal por contrato destacando o valor 

total comprado, a quantidade em kg de alimentos, a quantidade de matriculados e 

comensais, o % de execução (comensais/matriculados) e o valor percapita. 

Obs. Gera também arquivo em txt 

 

2.2.3      C62002     Quantidade mensal comprometida por período 

 

Arquivo txt, vide abaixo 

Lay-out C62002 

Descrição Tamanho do Campo Formato 

Grupamento 10 posições Alfa-numérico 
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Valor Adjudicado 13 posições Alfa-numérico 

Valor Aditivo 11 posições Alfa-numérico 

Valor Apostilado 13 posições Alfa-numérico 

Gênero 29 posições Alfa-numérico 

Quantidade inicial da permissão 11 posições Alfa-numérico 

Quantidade comprometida 11 posições Alfa-numérico 

Quantidade inicial - comprometida 15 posições Alfa-numérico 

Previsão de compra mensal 11 posições Alfa-numérico 

Compra real mensal 11 posições Alfa-numérico 

Saldo mensal de previsão de compra 13 posições Alfa-numérico 

Saldo real de compra 13 posições Alfa-numérico 

Quantidade comprada escola 14 posições Alfa-numérico 

Quantidade comprada creche 14 posições Alfa-numérico 

 

 

2.2.4      CEMAIL     Enviar e-mail dos arquivos BATCH 

Se selecionada esta opção envia para o email cadastrado do usuário os arquivos 

batch emitidos no menu C040M 

2.3         C695M     Menu de Relatórios de Contratos FINCON 
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2.3.1     C69202   Relatório de Contratos FINCON  

 


