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Objetivo 
Este documento tem por objetivo relatar e descrever sinteticamente o processo para utilização 

do pedido de venda no sistema TCar-Win, desde a entrada dos itens em estoque até a emissão 

das notas de venda. Esta documentação pode ser complementada com a dos processos de 

emissão/cadastro de notas fiscais de veículos. 

Parâmetros para utilização do processo 
Para uso do processo de pedido de venda, alguns parâmetros devem ser 

configurados/revisados, nem todos os parâmetros que influenciam no processo serão 

demonstrados neste documento, somente os essenciais para execução dos passos no 

documento. Para acesso aos parâmetros deve-se seguir o seguinte caminho: Módulo PG → 

Parâmetros → Parâmetros do sistema → Aba CV. 

 

1. O parâmetro “Utiliza controle de vendas por”, define se o sistema fará uso do processo de 

pedido de venda ou de proposta de venda na movimentação de veículos/implementos. 

2. No segundo parâmetro deve-se definir qual a quantidade máxima de itens que um pedido 

de venda pode conter. 
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3. O terceiro parâmetro, se marcado, possibilitará o controle de opcionais por fornecedor, 

onde os opcionais terão fornecedores vinculados ao mesmo otimizando o controle e a 

importação dos mesmos nos itens. 

4. O parâmetro “Utiliza processo de pedido de compra para veículos novos” define se os 

veículos com tipo “Novo” deverão estar vinculados a um pedido de compra. 

 

5. O parâmetro demonstrado no quinto item define a partir de qual tipo de informação será 

feito o lançamento dos itens no pedido de venda, quando estes já possuírem estoque. 

6. O sexto parâmetro define quais operações devem ser usadas em notas fiscais de comissão 

de venda direta, e quais tipos de títulos devem ser utilizados na geração das informações 

financeiras das mesmas. 

7. Este parâmetro deve conter as operações fiscais padrão para os pedidos de venda, sendo 

que as informações aqui adicionadas serão “sugeridas” no momento da digitação dos pedidos 

de venda, com possibilidade de alteração pelo usuário. 

8. Este parâmetro define quais operações fiscais devem ser utilizadas em notas fiscais de 

transferência entre filiais. 
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Cadastro de opcionais 
As informações a seguir descrevem a utilização do cadastro de opcionais fazendo uso do 

controle de opcionais por fornecedor. 

Veja também: Parâmetros para utilização do processo.  

O Cadastro de opcionais pode ser acessado através do: Módulo CV → Veículo → Itens 

opcionais. 

 

Inicialmente deve-se definir o “Código do opcional”, podendo ser feito manualmente ou 

através do botão novo (onde buscará o maior código e incrementará seu valor para gerar o 

novo código). 

Em seguida define-se a “Micro descrição” e a “Descrição” do opcional, seguindo, o campo 

“Ativo” define se este opcional pode, ou não, ser utilizado. O campo “Tipo” define se está 

sendo realizado o cadastro de um opcional, ou um módulo. 

Na aba “Fornecedores do opcional” são definidos quais fornecedores estão vinculados a este 

opcional, e seu valor de lista. 
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Tendo a possibilidade, também de inativar um fornecedor já cadastrado para o opcional, caso 

necessário. 

IMPORTANTE: Na importação de opcional por fornecedores, só serão buscados os opcionais 

em que o fornecedor do modelo ou pedido estão vinculados. 

Cadastro de modelos 
O cadastro de modelos pode ser acessado através de: Modulo AT → Cadastros → Veículos → 

Modelos e se apresenta da seguinte forma: 
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Para iniciar o cadastro deve-se primeiramente definir qual o código do modelo a ser 

cadastrado e então seguir para o preenchimento dos “Dados gerais”. 

Na próxima aba são definidos os “Opcionais do modelo”, ou seja, quais opcionais estão 

vinculados a este modelo que podem ser adicionados futuramente a um veículo. 

 

Há a opção de adicionar os opcionais manualmente através do código, ou importar os 

opcionais do fornecedor. 

IMPORTANTE: Ao importar os opcionais, serão buscados somente os opcionais que estão 

vinculados ao fornecedor definido na aba “Dados Gerais”. 

Veja também: Cadastro de opcionais.  
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Pedidos de compra 
 

Este processo é realizado pela interface “Pedido de Compra”, encontrada em: Módulo CV → 

Pedido de Compra → Controle de pedido de compra. E se apresenta inicialmente da seguinte 

forma: 

 

Primeiramente deve ser definido o código da filial (que será preenchido automaticamente com 

a filial ativa), o código do fornecedor do pedido, e o numero do pedido (que se deixado em 

branco será preenchido automaticamente incrementando o numero do ultimo pedido 

cadastrado para aquele fornecedor). 

Na primeira aba são definidos os “Dados Principais” do pedido, devendo o usuário informar a 

data de emissão do pedido, sua condição de pagamento, o comprador (que será preenchido 

automaticamente com o usuário que está realizando o processo), se o pedido possui 

faturamento direto (e caso positivo, seu percentual de comissão), se o pedido utiliza pacote 

fábrica (e caso positivo, o código do pacote utilizado), entre outras informações que podem 

ser incluídas/visualizadas. 
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IMPORTANTE: A condição de pagamento informada no pedido deverá ser a mesma condição 

de pagamento da nota fiscal de entrada, caso não for a mesma o sistema irá requisitar uma 

liberação para atualizar a nota. 

Na segunda aba são adicionados os itens que farão parte do pedido de compra. 

 

Reserva e Opcionais 

No campo “Reserva de pedido de compra” é definido se o item a ser adicionado será 

reservado para uma filial, ou reservado diretamente a um pedido de venda. A opção escolhida 

desabilitará os campos não utilizados, como exemplo a imagem acima onde está selecionado 

“Filial” e os campos “Número do pedido” e “Sequencia” (que são informações do pedido de 

venda) estão desabilitados e o campo “Código da filial” está habilitado, permitindo informar a 

qual filial o item estará reservado. 

Em seguida, informa-se código do grupo, o código do modelo do item, sua descrição (que pode 

ser informada automaticamente conforme a descrição do modelo), uma observação (não 

obrigatória), a previsão de entrega do item e o valor da compra. 
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Caso o item a ser comprado possua opcionais é necessário informar estes no pedido de 

compra, esta operação é feita através do botão “Opcionais do item” no momento da adição do 

item ao pedido. Ao pressionar este botão será aberta uma janela onde os opcionais podem ser 

informados manualmente ou importados. 

 

Confirmação de recebimento 

Quando um item é recebido, os dados cadastrais da nota fiscal de entrada e do cadastro do 

veículo/implemento devem ser informados em seu pedido de compra. Isto é feito através do 

botão “Dados do recebimento” que após pressionado abre uma janela onde deverão ser 

informados: O “Código do fornecedor” da nota fiscal de entrada, o “Número da nota fiscal”, a 

“Data de recebimento”, o “Código de estoque” (que se refere ao código do chassis do item), e 

o número de série do item. 

 

Veja também: Cadastrando itens em estoque.  
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IMPORTANTE: Na digitação da nota de entrada estas informações serão validadas, sendo 

que ao incluir o item do pedido na nota fiscal de entrada deve ser informado a qual pedido 

de compra este item pertence. 

Veja também: Documentação de cadastro de notas fiscais de veículos 

Percentuais venda direta 

Se o pedido cadastrado utilizar o processo de venda direta, devem ser informados (além das 

informações da aba “Dados principais”), a “Filial do representante”, o “Código do 

representante”, a “Base de calculo”, “Percentual” e “Valor de comissão” do representante, 

sendo que a base de calculo e o valor podem ser preenchidos automaticamente. Sendo este 

processo feito através do botão “Comissão venda direta”, encontrado também, na aba “itens 

do pedido”. 

 

O sistema irá validar o percentual de comissão do representante com o percentual  de 

comissão da empresa conforme estiver parametrizado. 

  

http://www.tecinco.com.br/news/documentacao_processo_cadastro_notas_fiscais_de_veiculos.pdf
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Cadastro de veículos/implementos e chassis 
O cadastro de veículos é realizado através da interface “Cadastro de Estoque de 

veículo/implemento”, Encontrado em: Módulo CV → Veículo → Veículos em Estoque, a 

mesma se apresenta da seguinte forma: 

 

Define-se primeiramente a filial do veículo a ser cadastrado e seu código no estoque (sendo 

que este se deixado em branco irá gerar o código automaticamente). Em seguida devem ser 

informados: O código do “chassis/implemento”, “descrição”, “valor de tabela” e “valor 

mínimo” (sendo que estes são meramente informativos e não são validados nos processos), 

“valor do custo” (não obrigatório, pois será calculado automaticamente nas movimentações 

do veículo), “classificação fiscal”, etc. 

Nas outras abas são definidas as “informações adicionais”, os grupos de “tributação” do item, 

a “descrição do mesmo na nota fiscal” e também é possível visualizar os dados das ultimas 

movimentações através da aba “Dados nota fiscal”. 

Como há necessidade de informar o chassis/implemento diretamente no cadastro de estoque, 

há um atalho para abrir o cadastro de chassis/implemento diretamente nesta janela, através 

do botão  encontrado ao lado do campo onde define-se o código do chassis/implemento 

(Este cadastro também pode ser encontrado em: Módulo AT → Cadastros → Veículos → 

Chassis), este botão abre a seguinte tela: 
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Onde para cadastrar o chassis ou implemento, primeiramente informa-se o código do mesmo, 

em seguida o grupo ao qual pertence, o modelo, a descrição (que pode ser completada 

automaticamente conforme o modelo). Os campos “tipo de veículo/implemento” e 

“Classificação” são preenchidos automaticamente com base nas informações do grupo. 

A aba seguinte possibilita informar “Dados Adicionais” e não obrigatórios para preenchimento. 

Na aba opcionais são definidos os opcionais do item, lembrando que estes são validados 

conforme os pedidos de compra/venda feitos para este item. Há a possibilidade de digitar os 

opcionais manualmente, ou importa-los. 
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Cadastro de tipo de pedido 
O tipo de pedido define que tipo de operação será feita no processo do pedido de venda. Este 

cadastro pode ser acessado através do: Módulo CV → Veículo → Tipo de pedido de venda. 

 

Para iniciar o cadastro, deve-se inserir o código do tipo, ou pressionar o botão “Novo”. 

O campo “Utiliza estoque” define se o tipo de venda utilizará estoque da empresa sendo venda 

normal (caso esteja marcado) ou venda direta (caso desmarcado). 

O campo “Utiliza pedido fabrica”, se marcado, obrigará aos itens adicionados no pedido 

estarem cadastrados/vinculados em um pedido de compra. 

Em seguida são apresentadas as possibilidades de liberações a serem adicionadas ao processo, 

por exemplo, ao marcar o campo “Confirma recebimento”, será adicionada uma liberação 

onde deverá ser confirmado o recebimento do item no pedido de venda, pelo usuário que 

possuir a função do cargo definida no campo abaixo. 
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Pedido de Venda 
Este processo é realizado através da interface “Controle de pedido de venda”, Encontrada em: 

Módulo CV → Pedido de venda →Controle de pedido de venda. 

 

Primeiramente é definida a filial do pedido (que é preenchida automaticamente com a filial 

ativa) e o numero do pedido de venda, podendo ser configurado para digitação do numero ou 

preenchimento automático através do sistema Secur. 

Em seguida devem ser informados os “Dados iniciais” do pedido, dentre estes, o “Tipo do 

pedido” (que definirá como o processo após a emissão do pedido seguirá, Veja também: 

Cadastro de tipo de pedido), o “Código do Cliente”, “Vendedor”, qual a operação fiscal 

utilizada no pedido (buscada automaticamente com base no parâmetro de operação fiscal 

para pedido de venda. Veja também: Parâmetros para utilização do processo) e a data de 

validade. 

Em seguida devem ser preenchidas as informações adicionais do pedido e as informações de 

venda direta (sendo este ultimo grupo de informações preenchidas somente quando o tipo de 

pedido não utiliza estoque). 
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Durante o processo do pedido de venda, o mesmo pode passar por várias “Solicitações de 

liberação”, podendo ser aprovado ou reprovado, quando um pedido de venda é reprovado, é 

descrito o motivo da reprovação e o pedido volta ao seu estado inicial, este motivo da 

reprovação pode ser consultado pelo vendedor através do botão 

, encontrado na aba “Dados principais”. 

Itens 

Na aba “Itens” serão adicionados os veículos/implementos que irão compor o pedido de 

venda. 

 

Caso o tipo de pedido definido nos dados inicias utilize o processo de pedido da fábrica, o 

preenchimento dos dados do veículo/implemento será iniciado pelo “Código do grupo” e 

“Código do modelo” (não informando o “código do veículo/estoque” e o “código do 

chassis/implemento”, pois neste momento o veículo/implemento ainda não está cadastrado 

no estoque). Caso contrário, deve se informar o “Código de estoque do veículo/implemento” e 

as outras informações (modelo, grupo, chassis) serão buscadas automaticamente. 
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Em seguida devem ser preenchidos os valores do item no pedido, “Valor tabela”, “Valor de 

frete”, etc.. Havendo a possibilidade de adicionar/visualizar despesas e opcionais do 

veículo/implemento através dos botões “Outras Despesas” e “Opcionais do item”. 
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Ao pressionar o botão “Detalhamento dos tributos” é possível visualizar os dados tributários 

do item, se o mesmo já estiver cadastrado no estoque. Nesta tela são apresentados os valores 

de ICMS, IPI, PIS e COFINS distribuídas em abas, assim como mostra a imagem abaixo. 

 

Caso esteja sendo consultado um pedido de venda já faturado, há a possibilidade de consultar 

a nota fiscal emitida para o pedido através do botão “Dados nota fiscal”, que apresentará os 

dados da nota fiscal emitida. 
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Também é possível abrir a nota fiscal descrita na janela através do botão direito do mouse. 

Formas de pagamento 

Nesta aba são definidas as formas de pagamento do pedido, podendo ser composta de várias 

formas, como na imagem abaixo. 

 

Há possibilidade de utilizar as formas de pagamento abaixo demonstradas, sendo que cada 

uma irá apresentar qual o tipo de título que será usado na criação dos seus títulos nos campos 

“Tipo documento”, estes campos são preenchidos automaticamente com base nas 

informações dos parâmetros do sistema, podendo ser realizada alteração manual pelo usuário. 

IMPORTANTE: A alteração manual dos tipos de titulo nas formas de pagamento, podem ser 

desabilitadas através do sistema Secur. 
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 Pagamento com cheques 
 

 
 

 Pagamento outros (possível descrever o tipo de pagamento usado) 
 

 
 

 Pagamento à vista 
 

 
 
 
 

 Pagamento com Veículo/implemento à base de troca 
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 Consorcio 
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 Financiamento 
 

 
 

 Pagamento com Recursos Próprios 
 

 
 

IMPORTANTE: Não é possível ter valores pagos com consórcio e valores pagos com 

financiamento no mesmo pedido, somente uma dessas opções pode ser usada. 

Também há a possibilidade de organizar as condições de pagamento através do botão , 

onde será aberta a janela abaixo para que seja feita a configuração. 
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Conforme informado nesta janela será feita a organização dos botões na aba “Formas de 

pagamento”, e o campo “Ordena conforme valor”, se marcado sempre colocará as formas de 

pagamento que tenham valor em ordem decrescente na janela. 
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Finalização do pedido e Dados gerenciais 

Na aba “Finalização do pedido”, serão feitas as solicitações de liberação, aprovações e 

reprovações durante o processo do pedido, além de possibilitar a inclusão de bonificações no 

pedido e observações. 

 

Ao pressionar o botão “Bonificações” será aberta uma janela onde as bonificações cadastradas 

no sistema poderão ser vinculadas ao pedido. 

Na aba “Dados Gerenciais” são apresentadas informações como “Resumo das 

Despesas/Custos” e “Resumo das Receitas”. 
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Além da possibilidade de visualizar a composição do custo do veículo, o total de 

despesas/custo e percentuais e valor de lucratividade/prejuízo. 

Após a finalização do pedido deve-se pressionar “Gravar(F4)” registra-lo. Também há a 

possibilidade de imprimir o “Relatório 3030 – Pedido de venda de veículos/implementos” A 

partir do botão “Imprimir(F7)” emitindo o relatório com os dados do pedido de compra 

selecionado na tela automaticamente. 
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Cadastro de bonificações 
As bonificações que serão vinculadas a pedidos de venda devem estar previamente 

cadastradas no sistema. O cadastro de bonificações é realizado pela interface “Cadastro de 

tipo de bonificações” que pode ser acessada através do: Modulo CV → Pedido de venda → 

Tipo de bonificações. 

 

Como primeiro passo para o cadastro deve-se definir qual o código da bonificação ou gera-lo 

automaticamente através do botão “Novo”. 

Em seguida sua descrição, e o valor máximo (que será tratado no pedido de venda, impedindo 

o usuário de bonificar um valor maior para este tipo de bonificação), o campo seguinte 

informa se esta bonificação “Agrega ao custo” (Caso a bonificação agregar ao custo, o valor 

concedido no pedido de venda irá influenciar em resultados da analise gerencial da venda) e 

em seguida se é possível utiliza-la através do campo “Ativo”. 
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Cadastro de pacote fábrica 
O cadastro de pacote da fábrica é realizado através da interface “Controle de pacote de 

fábrica” que pode ser acessado através do: Módulo CV → Pedido de compra → Pacote da 

fábrica. 

 

Onde inicialmente deve ser definido o código do fornecedor do pacote (que é validado no 

pedido de compra) e o numero do contrato. 

Em seguida a “Data início” e a “Data validade” que definem a faixa de tempo em que o pacote 

é utilizável, o “Valor total” que define o valor inicial do pacote, o “Valor utilizado” sendo este 

atualizado sempre que um pedido de compra é emitido com este pacote, a “situação” do 

mesmo e também há a possibilidade de adicionar “observações”. 

Cancelamento de pedidos de compra/venda 
Há a possibilidade de cancelar pedidos de compra e venda, inutilizando os mesmos. 

O cancelamento do “Pedido de Compra” é feito pela interface “Cancelamento do pedido de 

compra”, encontrada em: Modulo CV → Pedido de compra → Cancelamento do pedido de 

compra. 
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Onde se deve definir qual o pedido de compra a ser cancelado, então, ao pressionar o botão 

“Motivo Cancelamento” é aberta uma janela onde o usuário deve descrever o motivo do 

cancelamento do pedido. 
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Após confirmar o motivo, o usuário deve pressionar “Gravar(F4)” para realizar o 

cancelamento. 

Para realizar o cancelamento de um pedido de venda, o processo é semelhante ao descrito 

acima, porém a interface utilizada é a de “Cancelamento de pedido de venda”, acessada 

através do: Módulo CV → Pedido de Venda → Cancelamento pedido de venda. 

 

Onde se define o numero do pedido de venda a ser cancelado, e em seguida, ao pressionar o 

botão “Motivo Cancelamento” também será aberta a janela para descrição do motivo pelo 

usuário. 
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Que após sua confirmação, deve ser pressionado “Gravar(F4)” para que o pedido de venda 

seja cancelado. 

 

Análises e Extratos 

Analises 

Há várias analises e extratos que podem ser consultados, que se referem aos 

veículos/implementos cadastrados e pedidos realizados. 

As analises são referentes a informações dos pedidos de compra/venda cadastrados, e são 

apresentadas de forma que o usuário possa organizar os dados da maneira que quiser, para 

melhor visualizar as informações.  

As informações podem ser filtradas através dos vários campos apresentados nas interfaces de 

analise para serem visualizadas após pressionado o botão “Buscar”.  

A forma que o usuário deixa as informações podem ser salvas em “Layouts” para que sejam 

utilizadas futuramente.  

Por exemplo, na tela de “Analise de pedido de compra”, Encontrada em: Módulo CV → Pedido 

de compra → Analise pedido compra, há os seguintes campos na listagem de informações: 
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Se, por exemplo, o usuário deseja visualizar as informações agrupadas por “filial”, fixar o 

campo “Situação” e não visualizar o campo “Condição Pagamento”, estas operações serão 

feitas manualmente pelo usuário, arrastando as colunas e ocultando através do botão direito 

do mouse, de forma que a listagem apresente-se conforme a imagem abaixo: 

 

Sendo este o Layout que o usuário deseja visualizar, é possível salvá-lo para que nas próximas 

consultas não seja necessário refazer a disposição das informações. Isto é feito através dos 

campos encontrados na parte superior direita da interface. 
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Onde se define o nome do layout no campo “Descrição”, e que tipo de usuário poderá 

visualiza-lo através do campo “Função do cargo”, após isso deve-se pressionar o botão “Gravar 

Layout”, o que possibilita a existência de vários layouts na interface de análise; 

Ao abrir um layout já existente e realizar alterações, para que as mesmas sejam salvas no 

layout é necessário que o campo “Alterar Layout” esteja marcado. 

Para definir qual layout será utilizado na consulta basta escolher entre os layouts salvos no 

campo “Estilo do layout”. 

 

Além da interface de análise demonstrada acima, também há a “analise de pedido de venda”, 

encontrada em: Modulo CV → Pedido de venda → Analise pedido venda, que se apresenta da 

seguinte forma. 



33 
 

 

E também a “Analise de Itens no Estoque”, acessada através do: Módulo CV → Pedido de 

venda → Analise item estoque. 

 

IMPORTANTE: A criação de layouts nas analises pode ser desabilitada através do sistema 

Secur. 

Extratos 

Os extratos são listagens de informações referentes aos itens de estoque/chassis que estão 

cadastrados no sistema. 

O extrato de “Chassis/implementos” é encontrado em: Módulo CV → Veículo → Extrato de 

Chassis/implemento, e busca a movimentação de um chassis em específico para uma, ou todas 

as filiais da empresa. 
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Para utiliza-la basta definir a filial (para todas as filiais deve ser digitado zero) e o código do 

chassis/implemento a ser consultado, e então pressionar o botão “carregar dados”. 
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Síntese do processo de comissão 
O calculo das comissões é realizado com base nas notas fiscais de venda emitidas, nas notas 

fiscais de devolução, nos percentuais de comissão definidos no cadastro do vendedor e no tipo 

de comissão do vendedor. 

IMPORTANTE: Este documento não apresenta o processo de comissão completo, está 

resumido de forma a transmitir somente o funcionamento do processo. 

Para definir os percentuais de comissão de um vendedor para vendas de 

máquinas/implementos deve-se entrar no cadastro do mesmo, especificamente na aba 

“Comissões de implementos”, encontrado em: Módulo PG → Cadastro → Vendedores → Aba 

comissões de implementos. 

 

Nesta aba há a possibilidade de definir percentuais de comissão diferentes para grupos de 

veículos/implementos e faixas de valores diferentes. 

IMPORTANTE: Caso o vendedor faça uma venda, onde o item vendido não se encaixe em 

nenhuma faixa de comissão cadastrada nesta aba, o percentual de comissão a ser tomado 

para a nota fiscal vendida será o definido na aba “Vendedor”. 
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Após emitidas as notas fiscais de venda, deve ser processada a comissão, para que as mesmas 

constem no controle de comissão. Este processo é realizado através da interface 

“Processa/Libera comissão”, encontrada em: Módulo Comissão → Cadastros → Processa 

Comissão. 

 

Após isto, a comissão será marcada para ser liberada conforme os títulos das notas de venda 

forem baixados, então, a liberação da comissão para o vendedor é feita através do “Relatório 

20003 - Liberação de pagamento de comissão”, encontrado em: Modulo Comissões → 

Relatórios → Liberação de pagamento de comissão. 
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Neste, serão apresentados por vendedor os valores de comissão conforme os filtros 

adicionados no relatório. 

Onde serão demonstrados os percentuais liberados, o valor de comissão calculado, etc..  

IMPORTANTE: Os valores apresentados como 0 (zero) se referem a notas fiscais que não 

calculam comissão devido a devoluções. 


