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3.9. TELA      C050M    Menu de Permissão de Compras      

Toda vez que uma atualização é feita em telas do menu de permissão, o cadastro da 

permissão também será atualizado. 

     

3.9.1      C030M     Menu de Relatórios da Permissão           
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O usuário deverá selecionar com  “X” uma das opções de relatórios disponíveis  no 

menu e atribuir um endereço de impressão no campo Impressora. 

Os modelos dos relatórios estão disponíveis no Menu de Relatórios deste manual.  

 3.9.2      C040M     Menu de Relatórios Gerenciais BATCH        

     
Relatórios da Permissão de Compras gerados na rotina noturna.  

Nesta tela o usuário deverá marcar com “X” uma das opções de relatório que será 

executado à noite. 

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. 

 

3.9.3      C668T     Vigência por Tipo de Contrato – Inclusão 

O objetivo desta tela é informar o período da vigência do contrato. Deve ser preenchida  

antes de ser realizado o cadastro da permissão. 

Para contratos que possuem operador logístico se marcada com <S> a opção cons. 

Oper logístico, o sistema mostrará a tela C330C com todos os operadores logísticos 

cadastrados. 
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O usuário irá cadastrar a vigência do grupamento pelo tipo de contrato cadastrado, 

incluindo o período de sua vigência. As opções são Inclusão ou Exclusão devendo ser 

inserida a letra respectiva na coluna à direita. 

3.9.4      C659T    Migração da Estimativa para Permissão 

Permite a migração dos dados da estimativa para a Tela da Permissão C660T. 
Serão migradas apenas as quantidades sendo necessário depois o preenchimento dos 

demais dados na tela de atualização da permissão. Através do relatório interno 

“C65901” atualiza-se os dados da migração para a tela “C660T” teclando “enter” após o 

preenchimento dos campos.  
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 3.9.5      C660T     Cadastro de Permissão de Compras - Inclusão    

A Permissão de Compra habilita um determinado fornecedor a vender, por um período 

os gêneros alimentícios de uma classe/subclasse para órgãos vinculados a um grupo - 
área de planejamento ou similar - de uma Secretaria, com um percentual de desconto 
em relação ao preço vigente na época da licitação. 

 

 

 

Esta tela deverá ser usada sempre que o usuário for cadastrar uma permissão para um 

novo grupamento. 

Nesta tela será possível alterações nos campos Grupo, Tipo de Contrato, Fornecedor, 

Período, Valores Homologado e Adjudicado e Tabela de Referência. Será possível 

também incluir e excluir gêneros, bem como alterar quantidades e percentuais de 

desconto. Este dados serão cadastrados em um arquivo temporário. Quando todos os 

gêneros do grupamento estiverem cadastrados, o usuário deverá informar "S" no 

campo "Atualiza Cad.Permissao" para que os dados saiam do arquivo temporário para 

o cadastro de permissão. Neste momento o sistema verificará se o somatório dos 

valores dos gêneros cadastrados no grupamento é igual ao valor adjudicado. Caso não 

seja, será exibida a mensagem que a soma não confere para que seja feita a correção 

e não será feita a atualização. Se o somatório dos registros for igual ao valor 

adjudicado, os dados serão transferidos, o sistema apresentará a mensagem que não 

existem mais registros no cadastro temporário para aquele grupamento e aparecerá a 

frase "Cadastro Atualizado" abaixo do campo "Vl.Adj". 

Caso se queira alterar uma Quantidade ou Excluir um gênero, informe (X) na linha 

desejada.            

A permissão deve ser 

atualizada para que 

fique disponível para os 

órgãos incluindo “S” 

neste campo 
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Se o usuário deixar de informar algum campo obrigatório, assim como em todas as 

telas de cadastro, surgirá uma crítica ao teclar <enter>.  

A coluna  (S) quando preenchida com "S" indicará que o valor será fixo, ou seja, o 
preço unitário será sempre o mesmo no decorrer do período da permissão,   
independente da data da nota fiscal. Entretanto deverá ser ultilizada uma tabela 
quinzenal como referência ou digitada tabela específica na C217T. 
 
Na digitação da permissão não é feita a diferenciação entre as permissões usuais e da 
agricultura familiar. Tanto a permissão usual como a permissão acumulada por grupo é 
registrada por esta tela. A diferenciação ocorre pelo campo “Tipo Licitação” incluído na 
C142T. 
A informação na coluna (I) dos gêneros que podem ter identificação de órgãos 
permitem que sejam comprados os gêneros da agricultura familiar somente por 
determinados órgãos. Se não houver identificação de órgão, qualquer órgão do grupo 
poderá adquirir. 
Se um gênero estiver marcado e um órgão identificado para utilizar esse gênero 
comprando da agricultura familiar na C675T, o sistema ao realizar o pedido desse 
órgão, para o gênero marcado com (I), debitará o consumo do pedido acumulado da 
CRE já recebido da agricultura familiar. 
Se não tiver saldo recebido da agricultura familiar, o pedido será feito na permissão 
usual. 
 

3.9.6      C060T     Cadastro de Permissão de Compras – Atualização 

Tela de atualização da tela anterior. 

 

Esta tela será usada sempre que houver a necessidade de correção dos dados da 

permissão de um grupamento existente, desde que a mesma esteja de acordo com as 

regras de negócio. A cada <enter> nesta tela, o somatório dos valores dos gêneros 

será comparado com o valor adjudicado. Não é possível incluir uma permissão para um 
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novo grupamento a partir desta tela. O procedimento deverá ser feito pela tela C660T. 

Não é possível excluir um gênero do grupamento se já existirem pedidos cadastrados 

para o mesmo.    

3.9.7      C060C     Consulta Período das Permissões         

        

Permite ao usuário consultar o período das permissões por grupo ou a partir de uma 

data limite. 

3.9.8      C068M     Menu de Aditivo da Permissão       

            

 

Permite aditivar os gêneros da permissão por item ou por grupamento. 
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3.9.8.1  C068T – Aditivo de Gêneros da Permissão - % Item (aditivo de quantidade) 

 

Permite aditivar a permissão por item. Pode-se aditivar até 25% da quantidade inicial 

licitada, sendo necessário atualizar o cadastro da permissão. 

Praticável se os descontos forem diferentes em relação aos itens do grupamento. 

3.9.8.2 -  C680T – Aditivos de Gêneros da Permissão  - % Grupamento (aditivo de valor) 

Permite aditivar a permissão por grupamento. Pode-se aditivar até 25% do valor do 

grupamento licitado, sendo necessário atualizar o cadastro da permissão. 

É feito o somatório dos valores iniciais dos gêneros do grupamento e pode-se usar até 

o máximo de 25% deste total em um único gênero deste grupamento. 

Praticável se houver desconto linear para todos os itens do grupamento. 
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3.9.9      C662T     Alteração de Gramatura   

                 

Quando muda a gramatura do item é necessário criar-se um novo item substitutivo, 

entretanto, para que seja possível a compra do novo item, o usuário deverá entrar 

nesta tela para refazer o cálculo da permissão para a nova gramatura. 

O saldo existente no item em quantidade será convertido para a nova unidade. Esta 

nova quantidade x preço do novo item na data da alteração de gramatura será limitado 

ao saldo em valor do item anterior para que não haja alteração no valor do contrato, 

sendo assim deve ser recalculada a nova quantidade limitada a esse valor. 

A partir de 10/07/2017 foi incluído o campo “Tb. Novo Gen”  como alternativa quando o 

valor a ser usado para o cálculo na alteração de gramatura não for o da primeira tabela  

da criação do gênero. 
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3.9.10    C664M     Menu de Prorrogação de Contratos        

        
Permite ao usuário alterar os contratos quando estes são prorrogados. 

3.9.10.1 C664T   Prorrogação de Contratos – Data 

Possibilita atualizar a data dos contratos em caso de prorrogação. 

Esta tela pode ser utilizada para prorrogação somente da data sem acréscimo das 

quantidades ou conjuntamente com a tela seguinte. 
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3.9.10.2  C667T   Prorrogação de Contratos – Quantidade 

Possibilita atualizar as quantidades contratadas após a prorrogação do contrato. 
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Para atualizar o cadastro da permissão, seguir os passos abaixo, observando que o 

valor máximo prorrogado deve ser igual ao somatório do valor adjudicado mais o valor 

do aditivo. 

Preencher os campos Grupo, Tipo de Contrato, Grupamento e Período e dar “Enter”. 
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Digitar “ALT” no campo “Opção” e “S” no campo “Nova Prorrog = Qt. Ini + Adi ? “ e dar 

“Enter”.  

Se a quantidade a ser prorrogada for igual ao valor inicial + aditivo, basta colocar “S” no 

campo do cabeçalho que o sistema coloca diretamente o valor na coluna “Nova 

Prorrog” para cada gênero. 

 

 

 

 

 



 MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN 
NOVEMBRO - 2018 

 
 

14 
 

Digitar “S” no campo “Atualiza Cad.Permissão” e dar “Enter”. 

 
 

Após dar “Enter” e o sistema atualizar os dados a tela aparecerá sem os dados 

do cadastro. 
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Para confirmar e visualizar a atualização da prorrogação, basta digitar “CON” no campo 

“Opção” e dar “Enter”. 

 

A coluna “Qt. Prorrog “ aparecerá com os valores prorrogados de cada gênero. 

 

 



 MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN 
NOVEMBRO - 2018 

 
 

16 
 

3.9.10.3 C666T   Histórico da Prorrogação 

Tela de consulta, guarda o histórico das prorrogações contratuais por fornecedor. 

 

3.9.10.4 C684T   Exclusão da Prorrogação de Contratos 

Permite ao usuário excluir prorrogações que foram incluídas e que não serão 

realizadas na prática. O sistema não permite que as prorrogações já concluídas ou em 

período de vigência sejam excluídas.  
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3.9.11    C066M     Menu do Apostilamento  da  Permissão  

 Apostilamento:   
“As alterações decorrentes de reajustes previstos no próprio contrato devem ser formalizadas mediante 
simples apostilamento,  conforme  art. 65,  § 8°,  da Lei n° 8.666/93,  evitando a utilização de 
aditamentos contratuais para esse fim”. (Acórdão n° 976/2005 TCU- Plenário) 
 

  

3.9.11.1 – C062T – Gêneros a Apostilar 

 

Toda vez que for necessário fazer um apostilamento ao contrato e este causar um 

acréscimo no valor do gênero do grupamento. 
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Nesta tela o usuário seleciona o gênero ou gêneros que serão calculados para 

apostilamento.  

Devem ser informados os dados do cabeçalho e teclado <enter>. 

O sistema informa todos os gêneros da permissão e mostra os cálculos da inflação ou 

deflação. 

Quando o usuário informa “I” na coluna I/E selecionando um gênero que deverá ser 

apostilado, na consulta a coluna “Apostila” virá com “Sim” para estes gêneros para 

facilitar a visualização dos gêneros que serão apostilados. 

3.9.11.2 – C065T – Cálculo do Apostilamento 

 

Nesta tela o usuário irá selecionar os grupos para o cálculo do apostilamento, todos os 

campos são de preenchimento obrigatório, devendo ser atribuído endereço de 

impressão. O campo <S/N> confirma a atualização em caso de “S”. 

Esta tela abre em sequencia a tela anterior se o usuário fizer todo o procedimento de 

uma só vez, mas esta tela pode ser chamada diretamente caso seja necessária alguma 

alteração. 

O usuário pode acessar esta tela à partir da C062T e todos os campos do cabeçalho já 

virão preenchidos ou direto e será necessário o preenchimento dos campos. 
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3.9.11.3 – C066T – Atualiza  Apostilamento  na Permissão 

 

Nesta tela o usuário deverá selecionar os gêneros cujos cálculos serão atualizados no 

sistema. 

A navegação para essa tela pode ser em sequência das telas anteriores ou ser 

chamada diretamente. 
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3.9.11.4 – C067T – Histórico do Apostilamento 

 

Tela de consulta, guarda histórico das alterações por apostilamento ocorridas no 

gênero. 

Mostra cada apostilamento separadamente pelo dia em que foi feito. 

3.9.11.5 – C064T – Exclusão Apostilamento 

 

 Tela para realizar a exclusão de apostilamento, consulta para depois excluir. 
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3.9.12    C670T     Altera Período da Permissão                    

 

Não se trata de uma prorrogação, esta tela é utilizada em caso de erro no cadastro da 

data da permissão. Se já existir pedido no período a ser alterado o sistema impossibilita 

a atualização. 

Na tela C568T (atualização da permissão) há também a opção de alteração de data 

nessa tela o usuário pode cadastrar um grupamento em uma data e colocar outro 

grupamento em data diferente, então esta tela serve para alterar datas até se ainda 

não existir permissão cadastrada. Na tela C670T em questão a alteração da data é 

para permissões já cadastradas. 
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3.9.13    C672C     Consulta Alterações de Período da Permissão    

Guarda o histórico das alterações feitas na tela C670T – Altera Período da Permissão 

Essa consulta somente é feita nesta tela. 

 

3.9.14    C670M     Menu de Permissão com Identificação        

As telas deste menu foram criadas para atender a particularidade dos gêneros 

adquiridos com a Agricultura Familiar, pois os gêneros são fornecidos por agricultor 

selecionado, cujos gêneros estão sendo entregues no operador logístico cadastrado e 

que será responsável pela distribuição dos gêneros de acordo com os pedidos dos 

órgãos. Atende exclusivamente a Secretaria Municipal de Educação. 
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  3.9.14.1   C674C     Consulta Permissão com Identificação de Fornecedores  

 

Tela de consulta que permite identificar o fornecedor pelo período da permissão. 

Aqui mostra todos os gêneros das permissões do grupo que têm marcado “I” na coluna 

“(I)” na tela C060T. 

 

3.9.14.2   C675C     Consulta/Exclui Órgãos Identificados 

                

Tela que permite a exclusão do órgão que estava na permissão após consulta. Tela 

para excluir o cadastro da C675T. 

Exclui apenas 

o órgão 

selecionado 
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3.9.14.3   C675T     Identifica Órgãos da Permissão              

                       

 

 

Tela que permite conhecer os órgãos que poderão fazer pedidos para a permissão.  

Esta tela inclui os órgãos que poderão comprar um determinado gênero de uma 

permissão. 

A permissão acumulada do Grupo é cadastrada como uma permissão comum na 

C660T. 

<S> no campo “Cons permiss com identificacao?” navega para a tela C674C 

<S> no campo “Consulta Orgaos identificados?” navega para a tela C675C 

Quando é feito o pedido acumulado por CRE, a quantidade é retirada da permissão da 

CRE, entretanto quando a escola faz o pedido, se o órgão estiver identificado para um 

determinado gênero, o consumo é retirado do pedido acumulado da CRE se esse já foi 

recebido, se não houver saldo o pedido é debitado da permissão usual.  

Para os pedidos de gêneros fornecidos pela agricultura familiar, existe a permissão de 

compra do agricultor familiar e a permissão do fornecedor usual de acordo com o 

contrato vigente.  

 

 

“S” autoriza o 

órgão selecionado 

a comprar nesta 

permissão. 
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3.9.15    C677T      Cadastro de Permissão de Compras - Compra Mínima 

Tela criada para atender a particularidade dos gêneros adquiridos com a Agricultura 

Familiar mas pode ser utilizada para as demais permissões. Nessa tela é registrada 

uma quantidade mínima a ser pedida para o gênero. 

Procedimento para cadastrar a quantidade mínima de compra de um gênero: 

Consultar a permissão do grupamento do gênero ao qual será informada a compra 

mínima. Alterar a permissão informando a quantidade mínima na coluna “Compra 

Mínima” e “A” na coluna “A” do gênero que será atualizado. 

 

Procedimento para excluir a quantidade mínima de compra de um gênero: 

Consultar a permissão do grupamento do gênero ao qual será excluída a compra 

mínima. Alterar a permissão informando zeros na coluna “Compra Mínima” e “A” na 

coluna “A” do gênero que será atualizado. 
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3.9.16    C690M     Menu de Contratos no FINCON        

As telas deste menu foram criadas para serem vinculados os grupamentos cadastrados 

na tela C060T com o contrato do FINCON. O preenchimento da numeração do contrato 

na tela P211T será automático. 

 

3.9.16.1    C695M     Menu de Relatórios de Contratos FINCON        

O usuário deverá selecionar com  “X” na opção de relatório disponível  no menu e 

atribuir um endereço de impressão no campo Impressora. 

O modelo do relatório está disponível no Menu de Relatórios deste manual.  
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3.9.16.2    C690T     Cadastro de Contratos FINCON        

Nesta tela devem ser informados os dados do contrato Fincon, número e ano, por 

fornecedor e vinculado ao período da permissão por grupo e tipo de contrato. 

 

3.9.16.3    C692C     Consulta Contratos FINCON        

Nesta tela pode ser visualizado um resumo do contrato por fornecedor. 

São apresentados os dados registrados no SISGEN e os do FINCON para batimento. 
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3.9.16.4    C693C     Consulta Grupamentos do Contrato FINCON        

A tela mostra todos os grupamentos que foram vinculados ao contrato do FINCON para 

o tipo de contrato e período informado.  

 


