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Introdução 

 

O Menu de Pedidos será utilizado quando o usuário for realizar todas as atividades 

inerentes a pedido de gêneros alimentícios dentro do SISGEN. 

 A partir de janeiro/2018 o sistema passou a não permitir o cadastro de quantidades 

de gêneros alimentícios na emissão de pedidos fora da unidade padrão de medida 

e consequentemente o recebimento de itens em desacordo com as gramaturas, 

embalagens fracionadas. 

Procedimentos para a realização de pedidos de gêneros alimentícios 

Planejamento do pedido 

 

Os cardápios são definidos pelo Instituto de Nutrição e cadastrados no sistema 

(Menu de Cadastro - Cardápios). A forma como serão utilizados esses cardápios é 

descrita no planejamento (tela C770T). 

De acordo com o cardápio planejado e o nº de alunos (comensais cadastrados), a 

escola/creche/unidade (unidade consumidora de gênero - UCG) deverá fazer o pedido por 

meio do sistema SISGEN. 

A escola/creche informa para cada cardápio/dia (já definido no planejamento) o número de 

comensais e o sistema calcula a quantidade de gênero alimentício a ser pedida 

considerando o per-capta definido para cada segmento (creche, educação infantil, 

educação fundamental, funcionários, etc). Essa definição por segmento é realizada quando 

do cadastramento do cardápio. 

 

Aprovação do pedido 

Uma vez cadastrados, os pedidos são aprovados automaticamente pelo sistema desde que 

haja saldo de contrato. Se o usuário não utilizar o cálculo do pedido (tela E050T) e fizer o 

pedido pela E020T, este fica a espera de aprovação a qual é confirmada pela CRE ou 

usuário responsável pela mesma. Os pedidos são encaminhados por e-mail ao fornecedor, 

E11018. 

Se o usuário estiver utilizando a tela de cálculo do pedido – E050T, após calculadas as 
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quantidades necessárias para o período de preparação, estas deverão ser distribuídas 

pelos dias possíveis de entrega. O sistema calcula as quantidades necessárias para cada 

dia considerando o cadastro do cardápio, per-capta, planejamento, mas não existe 

parâmetro para determinar o dia de entrega de um determinado gênero. Os dias de entrega 

(distribuição das quantidades) são determinados pelo usuário, exceto quanto aos pedidos 

ref. a agricultura familiar os quais tem especificado dia para entrega conforme tela E060T 

de parâmetros do pedido. 

 

Fechamento do pedido 

O pedido será fechado após a entrega de todos os gêneros alimentícios nas unidades de 

consumo. 

Por meio magnético (input na N016T) ou manualmente (N014T) o usuário informa ao 

sistema a entrega dos gêneros pedidos, as respectivas quantidades de alimentos, dados 

da NF e a data da entrega.  

Não é permitido o cadastro de quantidades de gêneros alimentícios na emissão de 

pedidos fora da unidade padrão de medida.  

 

Pedidos ref. a Compra da Agricultura Familiar 

Conforme comentado acima existem duas formas de ser realizado o pedido: Através do 

cálculo do mesmo pela E050T e solicitação ao fornecedor contratado ou pela solicitação 

das quantidades necessárias para o preparo da refeição diretamente pela E020T como 

pedido extra. 

Os pedidos podem ser feitos então de 4 maneiras considerando-se que existem também 2 

formas de serem realizados os pedidos acumulados (total do pedido feito pela CRE), 

pedido acumulado calculado ou digitado ref a compra da agricultura familiar. 

A diferença básica entre o pedidos acumulado calculado e digitado é que o primeiro é feito 

antes do pedido das escolas/creches através de uma estimativa de consumo, o segundo é 

calculado somente após serem realizados os pedidos pelas unidades. O pedido calculado 

é mais automatizado sendo o consumo da permissão calculado e reduzido da permissão 

pelo sistema e diminui a necessidade de digitação de pedidos E além disso os gêneros 

somente ficam disponíveis após a efetiva entrada dos mesmos. A segunda forma, digitado, 

é utilizada quando precisa ser realmente feito um pedido extra pela unidade. 

 

Pedido Acumulado Calculado 
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É realizado um pedido único pela CRE que refere-se a compra estimada semanal das 

UCGs. Após a entrega no operador logístico os gêneros estariam disponíveis para pedido 

pelas escolas/creches. Ao ser realizado o cálculo do pedido pela E050T o sistema identifica 

automaticamente se existe saldo de gênero em estoque no operador logístico de acordo 

com a prioridade estabelecida na tela C141T para o contrato. 

 

Pedido Acumulado Digitado 

São realizados os pedidos antecipadamente pelas escolas/creche pela E050T ou pela 

E020T diretamente. Os pedidos são totalizados e com base nesse total é realizado o 

pedido ao agricultor familiar. Os pedidos feitos pela E050T devem ser estornados e feito 

um pedido E (extra) pela E020T pois pela E050T o sistema automaticamente identifica 

permissões para consumo ou notas já entregues. A totalização então de todos os pedidos 

extras realizados pela E020T virariam o total do pedido ao agricultor familiar. Após a 

chegada dos gêneros no operador logístico, a entrega é feita de acordo com os pedidos 

extras realizados. 

 

Pedido Extra Calculado 

Utilizado quando da necessidade de ser incluído um cardápio extra não abrangido pelo 

planejamento semanal. O sistema permite realizar o cálculo de cada gênero que compõem 

o cardápio informando os comensais por período de preparação. 
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4. TELA E000M – MENU DE PEDIDOS 

As telas correspondentes aos menus de relatórios encontram-se no Módulo 2 - 

Menu de Relatórios. 

 

Tela inicial do Menu de Pedidos.  

Possibilita ao usuário ter acesso aos menus de relatórios de pedidos e as telas em 

que irá cadastrar, aprovar, consultar, estornar, excluir ou fazer as alterações com 

relação aos pedidos de gêneros alimentícios que serão consumidos pelo órgão em 

seus respectivos menus, cálculo de pedidos, pedido extra ou pedido acumulado 

(agricultura familiar). 

 

 

4.1  E010M     Menu de Atualização e Consulta de Pedidos 

Possibilita ao usuário ter acesso aos menus de atualização e consulta de pedidos 

onde poderá cadastrar, aprovar, consultar, estornar, excluir ou fazer alterações com 

relação aos pedidos de gêneros alimentícios que serão consumidos pelo órgão. 
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4.1.1  E020T     Cadastro de Pedidos pelo Órgão  

Esta tela tem por finalidade o cadastro dos pedidos de gêneros alimentícios feitos 
pela unidade consumidora. Caso seja utilizado o campo “ Copia Pedido”, serão 
levados para o novo pedido apenas os códigos dos gêneros do pedido antigo, e não 
as quantidades, facilitando a digitação do mesmo. 
Obs.: O sistema não permitirá o cadastro de quantidades de gêneros alimentícios na 

emissão de pedidos fora da unidade padrão de medida.  
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O usuário irá informar todos os campos relativos ao cadastro do pedido: Órgão – 
Deverá ser informado o código da UCG, código fornecedor, informar o período de 
entrega e a letra da semana do cardápio correspondente ao pedido. 
No campo “Pedido” o usuário deverá digitar o número do pedido se for alteração, 
exclusão ou consulta. Quando na inclusão o Sistema se encarrega de numerá-lo 
automaticamente. 
No período de entrega serão pulados os feriados. 
No campo “Cópia Pedido”  o usuário deverá digitar somente se o novo pedido for 
igual a um existente. Informe o pedido existente. 
Após o preenchimento do cabeçalho o sistema abrirá a tela E021T para digitação 
dos gêneros do pedido. 
Caso desejar imprimir o pedido, basta digitar o Código do órgão, o número do 
pedido/ano e o endereço da impressora. 
 
 

4.1.1.1   E021T     Cadastro de Gêneros do Pedido (sequência da E020T) 

Nesta tela serão informados os gêneros do pedido distribuídos por data de entrega. 
Se o pedido já tiver sido aprovado, o mesmo não poderá mais ser alterado. 
O status do pedido aparece no cabeçalho, exemplo “Fechado” 
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Inclusão – Opção INC 
O usuário deve informar : O código da subclasse, O código do gênero e as 
quantidades respectivas para cada dia do período. Após a digitação dos dados, 
transmitir a tela. 
 
Alteração – Opção ALT 
Nesta opção o usuário pode, através da coluna I/A/E,  fazer inclusões de novos 
gêneros, alterar a quantidade de um gênero já cadastrado ou excluir um gênero do 
pedido bastando somente informar na coluna se <I>nclusão <A>lteração <E>xclusão 
 
 

4.1.2   E022T     Pedidos Pendentes de Aprovação      

Nesta tela o usuário consulta os Pedidos Pendentes de Aprovação e marca um “X” 
na linha correspondente ao pedido que deseja aprovar e seu respectivo Tipo de 
Contrato na coluna “TC”. Normalmente são os pedidos oriundos da E020T. Após o 
transmite, será  chamada a tela E023T que fará as verificações dos gêneros quanto 
às permissões para o tipo de contrato informado. 
Caso o usuário desejar ver a partir de um determinado pedido , basta digitá-lo no 
campo “Consulta a partir do Pedido”.(digitar pedido/ano) e transmitir. 
 
A partir desta tela pode ser executado o relatório de pedidos pendentes  
de aprovação, que emitirá uma listagem com todos os pedidos que aparecem  
na E022T. 
Obs.: para emissão do relatório devem ser informados os campos Grupo e  
Impressora. 
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4.1.3   E023T     Pedido a Aprovar      

Nesta tela o usuário fará a manutenção dos itens do Pedido a ser aprovado. 
O sistema fará as críticas com relação as verificações junto às permissões.  
 
Se o pedido for referente a um mesmo tipo de contrato, informe o número do TC no 
cabeçalho ou na coluna TC na parte de repetição da tela  
Essa tela é utilizada para consulta dos pedidos a aprovar provenientes da tela 
E020T ou então para consulta dos itens do pedido calculados pela E050T. 
 
De posse do relatório E11023, o usuário pode consultar os pedidos na  
tela E023T e alterá-los, informando o tipo de contrato no campo "TC",  
que este será validado para todos os itens do pedido sem precisar voltar  
à tela E022T. 
 
Alteração – Opção ALT 
Nesta opção o usuário pode, através da coluna I/A/E,  fazer inclusões de novos 
gêneros, alterar a quantidade de um gênero já cadastrado ou excluir um gênero do 
pedido bastando somente informar na coluna se <I>nclusão <A>lteração 
<E>xclusão.  A coluna “TC” virá preenchida com o tipo de contrato digitado na tela  
E022T 

Campo “Aprova o Pedido” , sendo marcado com “S” o pedido estará 
automaticamente aprovado, sumindo da Tela E022T.  
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Pode ser alterada a quantidade de um gênero que já esteja com tipo de contrato 
cadastrado. 
Pode ser alterada a quantidade de um gênero que já esteja aprovado.  
Pode ser alterada a quantidade de um gênero que tenha sua quantidade 
parcialmente estornada ou recebida, desde que a nova quantidade não seja inferior 
à soma das quantidades estornada e recebida.  
Não pode ser alterada a quantidade de gêneros fechados.  
Pode ser emitido o relatório do pedido diretamente desta tela informando o orgão, 
pedido, impressora e número de vias (no máximo 3). 
Para o caso do gênero ultrapassar 70% da quantidade permitida, será mostrado o 
percentual real ultrapassado. 
 

4.1.4   E024T     Pedidos Aprovados - em Aberto      

Nesta tela o usuário fará a Consulta dos Pedidos Aprovados que estão em aberto, 
sem recebimento de nota fiscal. 
Demonstra também o status dos pedidos quanto a sua impressão, gravação em 
arquivo ou ambos.  
 
     

 

Grupo 
Neste campo o usuário deverá digitar a área de Planejamento, Coordenadoria 
Regional ou similar que agrupa órgãos de uma mesma secretaria usuária do 
Sistema. 
Campo numérico de 2 posições. 
Consulta a partir do Pedido 
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Neste campo o usuário deverá digitar o número do pedido. Serão mostrados os 
pedidos a partir do número informado. 
Campo numérico de 6 posições. 
Os outros campos serão mostrados pelo Sistema. 
( X ) Neste campo o usuário deverá digitar X no pedido a ser estornado. 
Campo alfabético de 1 posição. 
Após marcar com X, o sistema irá para a Tela E025T – Pedido a Estornar, contendo 
seus itens. 

 4.1.5   E025T     Pedido a Estornar    

Nesta tela o usuário fará a manutenção / estorno dos itens do Pedido. Será 
acessada via E024T ou menu. 
O sistema apresenta nesta tela, os dados pertinentes ao pedido escolhido na tela 
anterior (E024T), bem como a situação atual do pedido no que diz respeito ao 
STATUS e o total das  quantidades pedida e recebida, permitindo que seja 
estornada a quantidade que ainda não foi entregue para um ítem do pedido ou 
mesmo para todos os ítens, vale ressaltar que as quantidades estornadas voltam a 
compor o saldo da permissão ao qual o ítem corresponde. 
Caso o usuário venha direto para esta tela, sem passar pela anterior, será 
necessário informar o órgão e o número do pedido/ano. 
 
Devem ser estornadas as quantidades pedidas que não mais serão recebidas, do 
contrário tais quantidades permanecerão baixadas do saldo contratual. 
O Sistema se encarregará de mostrar todos os itens do pedido solicitado e o usuário 
digitará a quantidade do Gênero a ser estornado, devendo marcar com (X) a linha 
correspondente com opção ALT. 
O estorno poderá ser parcial ou total por item. Para estorno total do pedido pode ser 
marcada com <S> o campo “Estorna todas quantidades restantes do pedido”. 
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4.1.6 E026T     Pedidos Aprovados - Fechados    

Nesta tela o usuário fará a consulta dos pedidos Aprovados e já fechados (já 
possuem nota fiscal ou foram estornados). 
Caso o usuário desejar ver a partir de um determinado pedido , basta digitá-lo no 
campo “Consulta a partir do Pedido”.(digitar pedido/ano) e transmitir. 
 
 

 

4.1.7 E027T     Consulta Pedido Fechado    

Nesta tela o usuário irá consultar os itens do pedido já fechado. 
O Sistema se encarregará de mostrar todos os itens do pedido solicitado. 

Para 

continuar 

vendo itens 

do pedido 

digite “S” 

Marque “X” para ver 

os detalhes do 

pedido. 
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Para realizar a consulta o usuário deverá informar o órgão e o número do pedido 
que deseja consultar, <enter>. 
 

 

4.1.8 E028T     Exclui Pedido Estornado         

Se o pedido sofrer estorno, nesta tela o usuário poderá excluir o pedido. 
 
  

 4.1.9 E029T     Altera data de entrega de pedido aprovado 

O usuário poderá informar a data limite da entrega do pedido, desde que  

a diferença de dias entre a data limite e a data início não seja  

superior a 5 dias pulando-se sábados e domingos. 

No caso da data limite não ser informada, o sistema calculará a nova  

data limite com diferença de 5 dias a partir da data de início. 

O sistema impedirá a diminuição de dias de entrega de um pedido que  

tenha quantidades de gêneros digitadas nas colunas que deveriam ser  

excluídas. 

Ex.: Pedido com data início = 12/09/2006 e data limite = 18/09/2006 

Atualização: mesma data início = 12/09/2006 e nova data limite = 15/09/2006 

O pedido passará a ter as datas 12/09/2006, 13/09/2006, 14/09/2006 e  

15/09/2006. 

Obs.: O sistema somente aceitará esta atualização se não existirem  

quantidades de gêneros digitadas no dia 18/09/2006. 

Pedido com data início = 11/09/2006 e data limite = 15/09/2006 

Atualização: nova data início = 12/09/2006 e data limite = 0 

O pedido passará a ter as datas 12/09/2006, 13/09/2006, 14/09/2006,  
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15/09/2006 e 18/09/2006. 

   

 

 

4.1.10 E040T     Consulta Pedidos do Órgão 

Esta tela permite ao órgão consultar os números de seus pedidos 

          
 

Ao consultar o órgão, todos os pedidos serão listados e caso o usuário marque com 

x a coluna (X) será direcionado para a tela E021T onde poderá ver todos os detalhes 
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do pedido como fornecedor, período de entrega e gêneros que compõem o pedido 

com os quantitativos por data da semana. 

 
  

4.1.11 E041T     Altera cabeçalho de pedidos sem tipo de contrato 

Para os pedidos digitados pela E020T, em caso de erro no cabeçalho do pedido, 

este pode ser alterado por esta tela sem que haja necessidade de exclusão de todo 

o pedido. 

Isso somente pode ser realizado se o pedido ainda não tiver sido aprovado. 

Os usuários poderão alterar o código do fornecedor, a data inicial da entrega ou o 

cardápio, desde que o pedido a ser alterado não possua gêneros com tipo de 

contrato já informado e não exista pedido já cadastrado com os novos dados. 

O usuário deverá informar o órgão, número do pedido e os novos valores dos 

campos possíveis de alteração. Os campos não informados serão preenchidos com 

os valores antigos do pedido. 

Será pedido confirmação das alterações. 

Quanto a alteração da data de entrega, segue as mesmas regras da E029T. 
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TELAS PARA DIGITAÇÃO DE PEDIDOS EXTRAS POR ESCOLA 
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4.1.12  E240C  Pedidos Extras – Consulta 

 

 

 

4.1.13  E240T  Pedidos Extras – Cadastro   
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4.1.13.1  E241T  Pedidos Extras – Gêneros 

   

 

4.1.13.2  E242T  Pedidos Extras – Órgãos 
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4.1.14  E243T  Pedidos Extras – Órgãos 

 

4.2. E050M     Menu de cálculo de pedidos  

Engloba as telas de cadastro de cálculo dos pedidos e a sua distribuição. 
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4.2.1   E049T     Cadastro de Datas de Preparo    
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Nesta tela são cadastradas as datas de preparo a serem utilizadas na E050T. 

Permite que seja identificada data de entrega diferente para a utilização do operador 

logístico. 

4.2.2   E050T     Cadastro para Calculo do Pedido 

 

Tela de início do processo de cálculo de pedidos pelos cardápios. 
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O usuário irá informar o dia inicial da preparação do alimento. O sistema calculará os 

cardápios de 07 dias corridos a partir da data inicial da preparação informada. 

O usuário deverá informar o dia inicial da entrega dos gêneros que não pode ser 

maior que a data inicial da preparação dos cardápios. 

O usuário deverá informar a quantidade de dias de entrega dos gêneros. O campo 

possui como padrão o número 5 (cinco) que é a quantidade máxima de dias de 

entrega de um pedido. Após preencher os dados solicitados e teclar <enter> o 

usuário deverá verificar se a data final de preparação e de entrega estão corretas. 

Se os dados estiverem corretos, o usuário deverá informar “S” no campo de 

confirmação. Se após a confirmação dos dados o usuário verificar que a data de 

entrega não está correta, este poderá chamar novamente a tela E050T e informar 

uma nova data de entrega. Se a data de preparação estiver incorreta após a 

confirmação, o usuário poderá voltar a tela E050T, excluir esta preparação com a 

opção (EXC) e começar novamente o processo com a data correta. 

No cálculo da data de entrega são pulados os feriados cadastrados na tela C806T. 

4.2.2.1  E051T     Comensais por Segmento - refeição    

 

Tela acessada após preenchimento da E050T. 
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Nesta tela o usuário deverá informar por segmento e refeição os comensais para os 

dias de semana da preparação correspondentes. 

A letra da semana, referente ao planejamento dos cardápios, pode ser visualizada 

abaixo da linha “Semana”. 

Não pode ser utilizada refeição já cadastrada no pedido extra calculado. 

O usuário não pode informar mais comensais do que o máximo para seu órgão 

conforme cadastro na tela C200T e somente serão apresentadas as refeições 

cadastradas nessa tela. 

A quantidade máxima de comensais para o segmento/refeição, no caso de crítica, 

será informada à esquerda na linha de crítica. 

Exemplo: “4  02  <- Quant. Comensais maior que o maximo permitido *”, 

onde 4 = Quantidade máxima de comensais 

         02 =  Linha onde ocorreu a crítica 

 

O segmento que está cadastrado no momento pode ser verificado no cabeçalho da 

tela na mesma linha da data de preparação. 

O usuário pode consultar o que foi digitado no segmento anterior informando 

qualquer caracter no campo tela anterior no final das linhas de refeição. 

Para navegar para o próximo segmento, informar qualquer caracter no campo 

“Próxima”. O usuário também pode navegar entre telas com esses campos Tela 

Anterior e Próxima. 

Se o usuário estiver consultando o último segmento cadastrado para o órgão, ao 

marcar o campo Próxima a tela chamada será a do 1º. segmento. Mas no caso de 

estar no 1º. segmento não haverá uma tela de segmento anterior. 

 

4.2.2.2   E052T     Comensais por Segmento - sobremesa    

Tela posterior e acessada após o preenchimento da E051T. 

Nesta tela, o usuário informará os códigos de sobremesa para os dias e refeições e 

poderá alterar as quantidades de comensais. 

Os comensais já virão preeenchidos como na tela anterior. 

Se a sobremesa for a mesma para todas as refeições do dia, o código poderá ser 

informado uma única vez na linha “Cod Sobr. Do Dia”. 

No caso das sobremesas serem diferentes o código deverá ser informado nas linhas 

“Cod. Sobr.” de cada refeição. 

O usuário poderá deixar de pedir a sobremesa para uma determinada refeição 

informando (0) zero para os comensais correspondentes. 
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Não poderá ser pedida sobremesa para uma refeição que não tenha comensais 

cadastrados nas telas anteriores. Não poderá ser pedida sobremesa que não estiver 

de acordo com a frequência de frutas cadastrada para o mês correspondente nem 

se for ultrapassada a quantidade máxima do mês desta mesma frequência. 

Só poderá existir sobremesa se existirem comensais para a refeição. 

 

Os comensais da sobremesa podem ser menores ou maiores do que os comensais 

das refeições, respeitando o máximo de comensais permitido para o órgão e 

refeição. 

Para atualizar os comensais, não é necessário alterar o campo “Opção” de INC para 

ALT, basta apenas alterar de acordo com a necessidade e teclar <enter>. 

Para limpar a tela para redigitação, informar EXC no campo “Opção” 

Se o usuário terminar o cadastramento do último segmento do órgão, nesta tela 

aparecerá o campo “Calcula Pedido” na mesma linha das telas de navegação. 

Colocando “S” no campo o sistema chamará a tela de distribuição das quantidades 

pelo preparo – E057T. 

A distribuição da quantidade calculada dos pedidos pelas datas de entrega será 

realizada para cada fornecedor. 
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4.2.3   E054C     Pedidos Pendentes de Distribuição    

Tela para consulta de pedidos pendentes de distribuição. O pedido visualizado nesta 

tela estará com as quantidades comprometidas no contrato mas não poderá ser 

entregue ao fornecedor até que as quantidades sejam totalmente distribuídas na tela 

E055T, onde o status do pedido será atualizado para “A” de aprovado. 

São visualizados primeiro os pedidos mais recentes, entretanto podem ser 

consultados períodos anteriores paginando com <enter> ou preenchendo consulta a 

partir do pedido. 

     

 

          

4.2.4   E055T     Distribuição das Quantidades Calculadas   

Nesta tela serão informados os pedidos para cada fornecedor, os gêneros que 

deverão ser entregues pelo mesmo e as quantidades calculadas para os comensais 

informados nas telas anteriores. 

A quantidade calculada leva em consideração a quantidade mínima de 

fracionamento do gênero tela C050T e o arredondamento previsto na tela E060T. Ex 

= se for calculado 1100 ml de fermentado acético, o sistema, com um percentual de 
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arredondamento de 60% e considerando 1 unidade de 750ml como fracionamento, 

calcularia o pedido de 1 unidade (1100/750=1,46), se fossem 1300ml o sistema 

calcularia 2 unidades (1300/750=1,73) 

O fracionamento também é conferido no momento da distribuição. 

Estas quantidades deverão ser distribuídas pelos dias de entrega até o limite 

máximo da quantidade calculada. Não é possível distribuir mais do que o calculado , 

mas é possível distribuir menos se houver sobra de gênero alimentício na 

despensa/estoque. 

O usuário poderá consultar a distribuição das quantidades pelos dias de preparo 

informando um código de gênero no campo “Consulta distr. do gênero”. 

No cabeçalho da tela é possível visualizar o número do pedido, o fornecedor, 

operador logístico (caso exista), período de entrega, semana e tipo de contrato. 

O “*” após a coluna (X)  informa gêneros que não possuem quantidades distribuídas 

para facilitar a visualização. 

Ao final da distribuição aparecerá o campo “Aprova Pedido”, onde deverá ser 

informado “S”. 

Se tiver mais de um fornecedor após a aprovação do primeiro pedido aparecerá a 

mensagem “Tecle <enter> para o pedido PPPPPP/AAAA” 

Serão mostrados os gêneros do próximo fornecedor, com o respectivo pedido. Estes 

devem ser distribuídos da mesma forma que o anterior, ou excluídos. 

Este procedimento se repetirá até que não existam mais pedidos com gêneros a 

serem distribuídos. 

Ao final do processo a mensagem informada será “Não existem gêneros a distribuir”.  

Não é possível chamar um pedido sem que o anterior esteja totalmente distribuído 

ou excluído. 

Não é possível incluir um gênero no pedido que não tenha sido calculado pelo 

sistema. 

Para excluir um gênero que foi calculado mas que por alguma razão não será 

pedido, informar “X” na coluna (X) correspondente ao gênero que será retirado do 

pedido.  

 

Obs Para um determinado período, não pode existir 2 fornecedores entregando o 

mesmo gênero. Exceção para a agricultura familiar, para a qual pode ser 

estabelecida prioridade na tela C141T 
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4.2.5   E056T     Cancela Cálculo do Pedido     

 

 

Deve ser informada a data inicial de preparo. 

Somente pode ser cancelado o cálculo se não tiver sido recebida quantidade. Se o 

pedido já tiver sido distribuído e enviado ao fornecedor pode ser cancelado no 
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sistema. O aviso ao fornecedor de que o pedido foi cancelado deve ser feito 

diretamente pelo usuário. 

A opção EXC da tela E050T serve para excluir o pedido não calculado. Após o 

cálculo e aprovação do pedido deve ser utilizada esta tela - E056T.  

        

4.2.6   E057T     Distribuição das Quantidades pelo Preparo 

Esta tela informa ao usuário as quantidades usadas pelos dias de preparo. Tela de 

consulta para facilitar a distribuição das quantidades por data de entrega e também 

a retirada do estoque para efetiva preparação. 

Deve ser informada a data do preparo. 

 

 

 

Se for marcada a opção Gera Arquivo <S> será gerada a tela de distribuição em 

arquivo txt e encaminhado ao e-mail do usuário (relatório E57002). 

O usuário pode verificar a distribuição de todos os gêneros teclando <enter>. 

O usuário pode consultar a partir de um determinado gênero, informando seu código 

no campo “consulta a partir do gênero”. 

Após a consulta da distribuição das quantidades calculadas pelo preparo o usuário 

pode distribuir as quantidades pelas datas de entrega colocando <S> em distribui. 
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4.2.7   E058T     Consulta Preparos do Órgão          

Nesta tela podem ser consultados todos os períodos de preparo e períodos de 

entrega. São visualizados primeiro os períodos mais recentes, entretanto podem ser 

consultados períodos anteriores paginando com <enter> ou preenchendo consulta a 

partir de. 

Se for marcado (X) é consultado o detalhe do pedido pela E050T 

   

 
 

4.2.8   E059T     Altera Fornecedor dos Pedidos         

Não pode ser alterado se o pedido já estiver fechado ou se não tiver sido aprovado. 
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4.2.9   E760T     Cardápios Sazonais do Órgão 

 

4.2.10   E760C     Totalização de Cardápios Sazonais do Órgão 
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4.3.   E500M     Menu de cálculo de pedido extra 

 

Possibilita o cálculo de pedido extra (semana E) baseado em cardápios não previsto 

no planejamento (semanas A a D). 
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4.3.1   E500T     Cadastro para cálculo de pedido extra 

 
Tela com utilização idêntica a E050T. Informar a semana de preparação e dias de 

entrega para cálculo do pedido extra. Para cada refeição deve ser informado o 

cardápio. Em sequência são utilizadas as telas E501T e E502T. 

Será mostrado o cardápio do planejamento na tela de refeições por segmento com a 

possibilidade de troca por cardápio diferente caso seja necessária a substituição. 

4.3.1.1  E501T     Extra – Comensais por segmento – Refeição 
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Não pode ser utilizada refeição já cadastrada no pedido da semana. 
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4.3.1.2 E502T   Extra – Comensais por segmento - Sobremesa 

4.3.2   E054C     Pedidos pendentes de distribuição   

Nesta tela podem ser consultados os pedidos extras ainda não distribuídos.  

 

 



 MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN 
NOVEMBRO / 18 

36 
 

4.3.3   E505T     Distribuição das quantidades calculadas   

Nesta tela serão distribuídas as quantidades calculadas pelos dias de entrega.  

 

 

4.3.4   E506T     Cancela cálculo do pedido extra   

Nesta tela devem ser digitadas as informações (preparação e data de entrega) sobre 

o pedido para cancelá-lo.  
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4.3.5   E507T     Distribuição das quantidades pelo preparo   

Tela de consulta da distribuição realizada onde pode ser informada a impressora ou 

gerado arquivo em txt. Utilização idêntica a E057T. 
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4.3.6   E508T     Consulta preparos do órgão   

Informa os pedidos extras calculados por órgão. 

 

4.4    E550M     Menu de Simulação de Cálculo de Pedido 

Menu de telas com o objetivo de disponibilizar para as Unidades Escolares telas 

com os cardápios praticados na semana em curso da Unidade Escolar, semelhante 

a tela de Pedidos. 

As telas permitem que a Direção da escola informe  o número de comensais 

apurados na semana, estando o mais próximo possível da realidade da semana e 

possa então de acordo com o cálculo do Sistema, disponibilizar para as merendeiras 

o quantitativo de gêneros dos cardápios para o preparo das refeições. 

O objetivo é o de deixar mais próxima da realidade os itens que deverão ser 

retirados do estoque para confecção do cardápio no dia. 
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4.4.1  E550T    Cadastro para Simulação de Cálculo de Pedido 

4.4.1.1  E551T    Comensais por Segmento – Simulação de Refeições 
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4.4.1.1.1  E552T    Comensais por Segmento – Simulação de Sobremesas 
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4.4.2 E557T    Simulação da Distribuição das Quantidades pelo Preparo 

Para gerar arquivo da tela no formato .txt basta digitar “S” no campo “Gera Arquivo”. 

O arquivo será enviado para o e-mail cadastrado. 

 

4.5.   E200M     Menu de pedidos acumulados   
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O pedido acumulado visa atender ao processo de compra diferenciado relacionado 

aos fornecedores de produtos da agricultura familiar.  

Desta forma podem ser somados pedidos de várias UCGs para realização de um 

único pedido ao agricultor familiar. O órgão a ser informado no pedido acumulado é 

o órgão centralizador dos pedidos, exemplo CRE. 

 

4.5.1   E220M     Menu do Pedido Acumulado Digitado 

 

4.5.1.1   E220T     Cadastro de pedidos acumulados 

Nesta tela deverá ser informado 1 código de gênero por vez. Para incluir mais de 1 

gênero no pedido acumulado deverão ser informados os mesmos dados do 

cabeçalho com o código no novo gênero. 

Deverá ser informado o código do fornecedor, o tipo de contrato, a data inicial de 

entrega, a letra da semana e o código do gênero. 

Após o <enter> o sistema mostrará  novamente estes dados e o nome do 

fornecedor, código e nome do operador logístico, caso exista, data final da entrega 

(5 dias) e exibirá a mensagem “Confirma a inclusão do pedido <S/N> ?”. 

Se estiver OK, informar “S”. 
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4.5.1.2   E221T     Itens do pedido acumulado  digitado 

     

Essa tela mostrará o detalhe do pedido acumulado por gênero.  

Para excluir um gênero de um pedido acumulado nas linhas da parte de repetição da 

tela, informar “ALT” no campo “Opção”  e  “E” na coluna “E/C”. 

As quantidades serão transferidas de volta para os pedidos originais. No caso deste 

ser o único gênero que faz parte do pedido acumulado, o mesmo será excluído 

definitivamente do Sistema.  

Nesta tela o Sistema permitirá que o Usuário volte para a tela de Pedidos que 

Compõem o Acumulado. Para este procedimento, ele deverá encontrar o gênero a 
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ser consultado na parte de repetição da tela e informar “C” no campo da coluna 

“E/C”. 

 

4.5.1.3   E222T     Pedidos que compõem o acumulado digitado 

 
 

Nesta tela será feita a inclusão dos pedidos dos órgãos que compõe o pedido 

acumulado. Pode ser realizada de duas formas: 

 

1 - Inclusão de um grupo de pedidos (vários órgãos) 

O Usuário informa no campo “Inc. pedidos da semana” a data inicial de entrega dos 

pedidos que serão acumulados. 

Os pedidos cadastrados com esta data inicial que sejam do Grupo do Orgão do 

pedido acumulado e tenham o mesmo gênero, fornecedor, tipo de contrato e 

permissão, estejam aprovados e não tenham quantidade recebida serão 

cadastrados como componentes do pedido acumulado e suas quantidades serão 

transferidas para o mesmo, sendo zeradas no pedido original.  

Estes pedidos serão mostrados na parte de repetição da tela e a linha de total do 

pedido acumulado será atualizada. 

O pedido acumulado somente será cadastrado no momento que houver pelo menos 

um pedido incluído para compor a quantidade.  
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2 - Inclusão de pedido (órgão) 

Esta funcionalidade normalmente será utilizada para a inclusão de pedido de órgão 

que digitou com atraso ou foi necessário um acerto posterior. 

O usuário informa nas linhas da parte de repetição da tela os números de pedido e 

anos da entrega que deverão ser cadastrados e “I” na coluna “I/A/E”. 

 

No momento do pedido original serão feitos os devidos lançamentos na permissão 

de compra, os lançamentos no pedido acumulado somente terão efeitos para 

acúmulo e confronto com a NF única emitida pelo fornecedor dos pedidos 

acumulados. As quantidades e valores dessa NF serão particionados pelos pedidos 

originais feitos pelos órgãos. A consulta será realizada pela tela N124C. 

 

A inclusão das NFs referentes a pedidos acumulados será realizada somente pela 

Tela N014T. 

 

A alteração do pedido acumulado, desde que o mesmo não esteja fechado (tenha 

recebido todas as NFs), pode ser de inclusão de novos pedidos para compor o 

acumulado, estorno de quantidade dos pedidos que compõem o acumulado ou 

exclusão destes mesmos pedidos. 

O pedido enquanto não fechado poderá ser alterado mesmo que já tenha sido 

encaminhado ao fornecedor. Ficará a cargo do órgão usuário o encaminhamento de 

novo pedido ao fornecedor com as alterações feitas. 

 

Quando todos os pedidos que compõem o acumulado estiverem fechados, o pedido 

acumulado será também fechado, não sendo mais permitida sua atualização. 

 

A cada alteração nos gêneros, a linha de total do pedido acumulado será atualizada. 

 

Para excluir um pedido que compõe o pedido acumulado, o usuário deverá 

encontrar o pedido a ser excluído nas linhas da parte de repetição da tela e informar 

“E” na coluna “I/A/E”. 

As quantidades serão transferidas de volta para o pedido original, e ele não fará 

mais parte  dos pedidos que compõem o acumulado. 

 

Para excluir um pedido acumulado, este não pode estar fechado e também não tiver 

quantidades recebidas para qualquer dos gêneros que compõem o pedido. 

Após a exclusão, as quantidades serão transferidas de volta para os pedidos 

originais e o pedido acumulado será excluído definitivamente do Sistema. 

O usuário poderá consultar o resumo dos gêneros que fazem parte do pedido 

acumulado, informando “S” no campo “Resumo do pedido <S> 
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4.5.2   E230M     Menu do Pedido Acumulado Calculado  
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4.5.2.1   E230T     Pedido Acumulado Calculado  

 

 
Informar “INC” no campo “Opção”, Órgão, fornecedor, TC (tipo contrato), data inicial 
da entrega, semana, código do gênero e quantidade. 
 
O sistema retornará os campos digitados e o nome do fornecedor, código e nome do 
operador logístico , data final da entrega, descrição do gênero e solicitará 
confirmação da inclusão. 
 
Se for confirmada a inclusão, o sistema será direcionado para a tela “Pedidos que 
Compõem o Acumulado Calculado” - E232T 
 

4.5.2.2   E231T     Itens do Pedido Acumulado Calculado  

O resumo do pedido acumulado será visualizado pela tela “Ítens do Pedido 
Acumulado Calculado” - E231T 
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4.5.2.3   E232T     Pedidos que compõe o Acumulado Calculado  

 

Nesta tela, serão mostrados 2 números de pedido: 
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Número do pedido acumulado (exemplo = 1309/2011) 
Pedido auxiliar do acumulado (exemplo = 1310/2011) 
Este pedido será utilizado para manter a integridade do sistema com relação ao 
pedido acumulado.  
 
Como o pedido acumulado deve ser composto pelos pedidos dos órgãos e o 
somatório das quantidades informadas nestes pedidos deve ser igual à quantidade 
do pedido acumulado e ainda não existem os pedidos dos órgãos, o pedido auxiliar 
está compondo o pedido acumulado até que existam pedidos dos órgãos. 
 
Quando não existem pedidos dos órgãos, a quantidade da nota fiscal será 
totalmente recebida pelo pedido auxiliar e poderá ser visualizada pela tela E232T 
 
 

4.5.2.4   E233C     Consulta Pedidos Pendentes de Fechamento – Pedido 

Acumulado Calculado 

 
Tela específica para consultar os pedidos dos órgãos que foram calculados mas não 
distribuídos estando assim pendentes de aprovação. 
Esses pedidos mesmo calculados já comprometem a quantidade disponível no 
operador logístico mas só irão compor a quantidade da nota fiscal após a aprovação 
do pedido. 
Deve ser informado o código da CRE que realizou o pedido acumulado. 
Obs. As consultas aos pedidos comuns não distribuídos é feita na Tela E054C. 
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4.5.2.5   E234C     Quantidades Recebidas – Pedido Acumulado Calculado  

 

 
A consulta da quantidade que já foi distribuída pelos órgãos será consultada pela 

tela “Quantidades Recebidas – Pedido Acumulado Calculado”. 
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4.5.2.6   E235T     Pedido Extra para Pedido Acumulado Calculado  

 

Esta tela foi dividida em 2 partes e na parte relacionada ao próprio pedido extra 

deverão ser informados os campos: código do órgão ao qual será feito o pedido 

extra, data de início da entrega (informada pelo usuário nessa tela e que não poderá 

ser inferior a data de entrada da nota fiscal do pedido acumulado), código do gênero 

e a quantidade do gênero no pedido extra. 

Na parte relativa à nota fiscal deverão ser informados: número da nota fiscal do 

pedido acumulado que ainda possui saldo no operador logístico, ano da entrega e o 

código do fornecedor.  

Após o <enter> o sistema mostrará os campos informados e o nome do órgão, a 

data final da entrega que será sempre a mesma que a data inicial, a letra da semana 

que será sempre a letra "E", a data da entrada da nota fiscal, o grupo do órgão, o 

pedido acumulado e o tipo de contrato, a razão social do fornecedor , nome e código 

do operador logístico e nome e código do órgão do pedido acumulado e solicitará 

confirmação dos dados. 

Após a confirmação o sistema mostrará o número do pedido extra incluído no 

sistema e o mesmo poderá ser consultado na tela E232T do pedido acumulado. 
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4.6  E060M     Menu de Parâmetros de Pedidos 

Menu de acesso às telas  E060T e E065T. 
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4.6.1  E060T     Parâmetros do Módulo de Pedidos 

     

 

Dias do mapa para dig. Pedido: Informar quantos dias de intervalo são permitidos 

entre a data do último mapa preenchido e data de início de entrega do pedido.  

Exemplo, para 15 dias e mapa preenchido até 30 de agosto podem ser feitos 

pedidos que a data de início da entrega seja até 14 de setembro. 

O campo libera início de entrega, libera excepcionalmente, até quando permanecer 

preenchido, o parâmetro de dias do mapa. 

 

Percentual de arredondamento: Informe o % de arredondamento para os pedidos 

dos gêneros alimentícios. Exemplo, para um item com 60% de parâmetro, se a sua 

quantidade calculada no pedido dividida pela sua unidade de medida resultar em um 

fracionamento maior que 60%, as quantidades pedidas serão arredondadas para 

mais, e para menos se for menor que 60%. 

 

Campo: “dia da semana do preparo” – deverá ser atualizado com o dia da semana 

do início do preparo da refeição (segunda, terça, quarta, ..., domingo), caso o dia de 

início de preparo informado pelo usuário na tela E050T não coincidir com o dia 

informado nesta tela, será enviada uma mensagem de crítica. 
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Dia da semana da distribuição é um campo a ser utilizado somente para a compra 

pela agricultura familiar. Ao ser especificado um dia, somente as quantidades 

poderão ser distribuídas nesse dia para entrega. 

 

4.6.2   E065T     Percentual de Arredondamento por Gênero 

A tela foi criada com o objetivo de aprimoramento nutricional nas unidades 

escolares, atendendo assim a necessidade de arredondamento por gênero 

específico. Para incluir o percentual o usuário deve digitar o código de cada gênero, 

a unidade de compra e o percentual de arredondamento. Há também alternativas de 

alteração e exclusão dos dados.  

Obs.: Os percentuais de arredondamento de gêneros não cadastrados nesta tela 

seguirão os critérios da tela E060T. 
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4.7  E600M     Menu de Relatórios dos Órgãos 

Tela criada para otimizar o acesso das escolas a determinados relatórios do 

SISGEN. 

 

 

 
 
 
 


