Manual do Usuário

Consulta Extrato Empenho

Extrato de Empenhos
A rotina de extrato de empenho foi criada para proporcionar ao usuário a
consulta a todos os saldos dos empenhos (Liquidado, Anulado, Em
Liquidação e saldo atual), listando essas informações dos sistemas de
materiais e contabilidade.
Essa rotina tem o objetivo de mostrar ao usuário a posição atual do empenho
no sistema de materiais e contabilidade, para que caso exista algum
procedimento realizado no sistema (Atualização de BRM, Anulação de
Empenho ou Supressão) que o trave, alegando problemas de saldo no
empenho, o usuário consulte essa tela e avalie o empenho.
Para acessar essa tela basta acessar o menu Compras Consulta Extrato
Empenho.

Segue abaixo uma imagem da tela de Extrato de Empenho com as
explicações das informações que ela apresenta:
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Campos da tela de extrato de empenho

Nº Campo
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição Campo
Número Empenho
Exercício Empenho
Unid. Gestora
Reserva
Licitação
Fornecedor
Valor Empenho
Saldo Anulado

9

Saldo Liquidado

10

Saldo Liquidado
Anulado

11

Em Liquidação
(Liquidar)

12

Em Liquidação
(Anular)

13

Saldo do Empenho

14

Saldo Anulado

15

Saldo Liquidado

16

Saldo Liquidado
Anulado

17

Saldo do Empenho

Explicação
Número do Empenho
Exercício do Empenho
Unidade Gestora da Contabilidade
Número e Ano da Reserva
Modalidade – número / ano da licitação
Fornecedor vinculado ao empenho
Valor inicial do Empenho
É a soma das anulações de empenhos geradas
no sistema de materiais.
É a soma do valor dos BRMs/BRSs que foram
atualizados e já foram integrados pela
contabilidade, ou seja, os que já não estão mais
no grid da integração
É a soma do valor anulado dos BRMs/BRSs que
foram atualizados e já foram integrados pela
contabilidade, ou seja, os que já não estão mais
no grid da integração
É a soma do valor dos BRMs/BRSs que foram
atualizados, porém ainda não foram integrados
na contabilidade, ou seja, estão no grid da
integração.
É a soma do valor anulado dos BRMs/BRSs que
foram atualizados, porém ainda não foram
integrados na contabilidade, ou seja, estão no
grid da integração.
É o saldo atual do empenho no sistema de
materiais, contando os valores liquidados, em
liquidação e anulados.
É a soma das anulações de empenhos geradas
no sistema de contabilidade, contando inclusive
as anulações realizadas por fora da integração.
É a soma das liquidações já realizadas na
contabilidades, BRMs e BRSs gerados no
sistema SMARam e também liquidações que por
ventura tiverem sido geradas por fora da
integração.
É a soma das anulações de liquidações realizada
na contabilidade, pela integração podem ser
geradas através do estorno do BRM/BRS.
Também considera as anulações de liquidação
feitas por fora da integração.
É o saldo atual do empenho no sistema de
contabilidade, contando os valores liquidados,
anulados e anulação de liquidação. Obs: Esse
campo não considera os valores “Em
Liquidação”.
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