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Objetivo 
� Explicar o funcionamento do novo processo de previsão financeira para o Conhecimento de Frete a 

partir da Cotação de Preços. 
 
 

Tópicos Abordados 
�  Configuração dos Parâmetros de Adm. de Materiais. 
�  Processo de previsão financeira para o Conhecimento de Frete. 
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Materiais 

Orientações 

Configuração dos Parâmetros de Adm. de Materiais. 
 
Para que seja gerada uma previsão financeira para o conhecimento de frete a partir da cotação, é 
necessário realizar as configurações abaixo nos parâmetros do módulo de Adm. de Materiais. 
 
Na aba Cotação, o campo “Gerar previsão �nanceira para o conhecimento de frete” deve estar marcado e 
os campos “Código de ação para previsão” e “Condição de pagamento do conhecimento” deve ser 
informados, conforme imagem a seguir: 
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Processo de previsão financeira para o Conhecimento de Frete 

Cotação de Preços 
 
Na tela de Cotação de Preços, na aba Entrada de Preços, ao informar o tipo de preço FOB na aba de 
Fornecedores, o campo Transportador é exibido para que seja para informado qual a transportadora se 
encarregará do transporte e para qual transportadora será gerada a previsão financeira do conhecimento de 
frete. Deve-se também informar o valor do frete, por meio dos campos de valor ou percentual.  

 
 
O valor de frete informado é rateado para cada item do fornecedor, conforme exemplo a seguir. 
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Ao gerar o pedido de compra pela cotação, conforme exemplo a seguir, será gerada a previsão financeira 
no contas a pagar para a transportadora. 
 

 

�  Observações 
�  Ao reabrir cotação pela opção “Reabrir Item Selecionado”, é  excluída a previsão financeira do 

conhecimento de frete e é gerada uma nova previsão financeira do conhecimento de frete 
com base no valor de frete dos itens que não foram reabertos, ou seja, com base no valor de 
frete dos itens não cancelados do pedido de compra.  

�  Ao reabrir a cotação inteira, a previsão financeira do conhecimento é excluída. 
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Conhecimento de Frete 
 

Deve-se vincular o pedido de compra a um recebimento e em seguida, deve-se vincular este 
recebimento a um conhecimento de frete. Desta forma, ao gravar o conhecimento de frete, a previsão 
financeira gerada pela cotação para conhecimento de frete será excluída e será gerada uma provisão 
financeira para o conhecimento de frete, com o valor total do conhecimento. 

�  Observação 
No caso de um recebimento parcial do pedido de compra, ao vincular este recebimento ao 

conhecimento de frete será excluída a previsão financeira do conhecimento e será gerada outra previsão 
com o valor remanescente e também a provisão financeira com o valor total do conhecimento. 
 


