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1. Apresentação do Sistema
O Portal e-Fornecedores (ou simplesmente EFO) é um portal de compras Web que visa aperfeiçoar os
processos de aquisição de materiais e serviços das empresas, através da integração segura e eficiente de
dados com seus fornecedores.
Os fornecedores parceiros são convidados a se cadastrarem no sistema sem qualquer custo sobre suas
operações, o que torna a adesão ampla e mais atraente.
O fornecedor pode enviar propostas comerciais para as solicitações de cotação, verificar a relação de
pagamentos e recebimentos, visualizar e acompanhar os pedidos de compra pendentes e muito mais.
Os dados enviados pelo parceiro são atualizados automaticamente pelo sistema nas respectivas transações
no SAP ECC, o que agiliza o processo e reduz os custos com digitação e erros.
Com o advento da ferramenta, a área de Suprimentos poderá focar suas atividades na análise e tomada de
decisão, tornando o processo de compras mais eficiente e orientado a resultados.
1.1. Funcionalidades
A seguir as funcionalidades do sistema que fazem parte do Portal de Compras (EFO) da empresa CSP:
•

Qualificação de fornecedores (pré-cadastro, qualificação, cadastro e atualização cadastral);

•

Avaliação dos Prestadores de serviços;

•

Não conformidades da Avaliação dos Prestadores de serviços;

•

Processos de compra de materiais (vendor list, cotação, monitor, mapa comparativo e pedido de
compra);

•

Processos de compra de serviços (vendor list, cotação, monitor, mapa comparativo e pedido de
compra);

•

Diligenciamento de pedidos;
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2. Pré-Cadastro
O primeiro passo para se tornar fornecedor e fazer o pré-cadastro no portal e-Fornecedores.
O pré-cadastro da empresa não representa nenhum tipo de vínculo entre as partes. Assim fica a critério da
CSP Qualificar ou não o Pré-Cadastro realizado pela empresa interessada.
Uma vez Qualificada, a Companhia será incluída na base de fornecedores. Já a não-qualificada não demanda
resposta formal, sendo facultativo a CSP prestar informações a respeito do andamento do processo.
2.1. Primeiro Passo
O fornecedor deve ler e aceitar os Termos de Responsabilidade, conforme tela abaixo.

•

Origem da Empresa

Após aceitar os Termos de Responsabilidade, o pré-cadastro o direcionará para a tela abaixo, onde o
fornecedor deverá escolher uma das opções:
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•

Para Empresas Brasileiras

Caso fornecedor seja empresa nacional deve inserir o CNPJ, informação obrigatória, e clicar em “Prosseguir”.

•

Para empresa Estrangeira

Fornecedor deverá preencher os campos destacados abaixo, obrigatórios. Após esta tela, o fluxo é o mesmo
para fornecedores nacionais e estrangeiros.

2.2. Preenchimento das informações cadastrais
Após inserir as informações na tela anterior o fornecedor deverá preencher as informações abaixo.
2.2.1. Dados Cadastrais
Os campos destacados em vermelho são obrigatórios.
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2.2.2. Contatos
Nesta aba o fornecedor deverá preencher as informações sobre contato, onde poderá inserir até dois
contatos.
O endereço de e-mail cadastrado como contato será o meio de comunicação da CSP com o Fornecedor,
sendo importante manter este contato atualizado para participar do processo de Qualificação e Aderir ao
Portal.

2.2.3. Atuação
Nesta aba o fornecedor deverá inserir sua área de atuação. A área de atuação servirá de base para os
Compradores direcionarem as demandas para as empresas à serem convidadas para processos
concorrenciais.
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2.2.4. Conclusão do Pré-Cadastro
Após inserir todas as informações necessárias o fornecedor deve concluir o pré-cadastro, recebendo uma
mensagem de sucesso e um e-mail com o link para modificar as informações deste cadastro.

3. Qualificação de Fornecedores
Surgindo demanda por parte de Suprimento, a CSP iniciará o processo de Qualificação do Fornecedor.
O Fornecedor receberá uma mensagem solicitando um complemento cadastral, conforme tela abaixo,
informando que será iniciado o processo de Qualificação.
Nesse contexto, a CSP também irá solicitar informações e documentos adicionais à empresa que realizou o
pré-cadastro.

3.1. Informações para Qualificação do Fornecedor
Nesse momento além de confirmar ou alterar as informações preenchidas no Pré-Cadastro (Dados Cadastrais,
Contato e Atuação) o fornecedor deverá preencher as informações adicionais para o processo de
Qualificação.
Abaixo descrição das informações complementares.
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O Fornecedor pode salvar o preenchimento para posterior conclusão clicando no botão
finalizar o processo, pode enviar para análise no botão
•

e, quando

.

Dados Fiscais

Nessa aba o fornecedor deverá informar o Regime de Tributação e sua Apuração de PIS/COFINS, caso opte
por Simples Nacional o fornecedor deverá encaminhar nos anexos a Declaração de Opção pelo Regime
Simples Nacional.

•

Dados bancários Nacional

O Fornecedor deverá inserir suas informações bancárias, conforme destacado na imagem abaixo.

Após preencher campos “Nº do Banco”, “Nº da agência” e “Nº da Conta” clicar em “Pesquisar”. Se as
informaçõe de banco/agência forem cadastradas em nosso sistema, as informações apareceram após a
pesquisa for concluída. Caso contrário, preencher as informações manualmente.
•

Clientes

Aqui o Fornecedor deverá informar as suas referências de principais clientes e o principal produto que
fornece ao mesmo.
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•

Auto Avaliação

Nesta aba o fornecedor deverá preencher um questionário de auto avaliação com informações sobre
Qualidade, Saúde e Segurança Ocupacional, Meio Ambiente, Responsabilidade Social, Anticorrupção além
de um espaço para comentários adicionais, caso necessário.
Os campos destacados em vermelho são obrigatórios.

3.2. Anexos
Na aba anexos o fornecedor deve encaminhar os documentos listados abaixo.
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Condições para aceite dos documentos:
•

Contrato Social ou Estatuto Social ou Declaração de Microempreendedor Individual: atualizado, bem
como as alterações;

•

Alvará de Funcionamento: documento vigente;

•

Cartão do CNPJ: referente ao CNPJ cadastrado;

•

Declaração de Simples Nacional (caso fornecedor seja optante);

•

Comprovante Bancário: documento do banco: Extrato, cópia de cheque, extrato eletrônico em nome
da empresa;

•

Outras Certificações: Outras certificações que o fornecedor julgue relevante informar - campo não
obrigatório.

Após concluir o envio de todas as informações, o processo será analisado pela CSP mediante seus critérios
internos.

4. Acesso ao Portal
O Fornecedor convidado ao Portal receberá um e-mail para a adesão e a criação de Login Mestre.
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Ao clicar na Chave de acesso o usuário deve ler e aceitar os termos e condições da Adesão.

O Fornecedor deve conferir os detalhes da empresa e prosseguir.

Para primeiro acesso ao Portal, o usuário deve clicar em “Novo cadastro” como destacado na figura abaixo:
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Caso o usuário possua acesso ao Portal por outra empresa (ex: representante comercial), pode clicar em “Já
possuo usuário” e habilitar o seu login para administrar as informações da empresa em questão.
•

Novo cadastro:

Preencher as informações obrigatórias para a conclusão da adesão.

Ao concluir, o sistema enviará um e-mail com as informações de Login e Senha e o fornecedor poderá acessar
o Portal pelo site https://efo.cspecem.com e informar os dados recebidos.
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Após o acesso ao portal, o fornecedor deverá selecionar a Empresa (CSP QAS) e o Fornecedor.
(Se possuir mais de um CNPJ cadastrado no portal, o fornecedor deverá escolher aquele que deseja acessar).

5. Tela Inicial
A tela inicial do sistema conta com um consolidado de informações sobre as cotações e pedidos, além de
acesso às outras funcionalidades disponíveis.
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•

Condições gerais de fornecimento:

Disponibilização do documento das Condições Gerais de Fornecimento da CSP para download.
•

Consulta de Pagamentos:

Disponibilização para visualização de partidas em aberto ou compensadas do fornecedor.
•

Atualização Cadastral:

Verificação das informações cadastradas na base de dados da CSP. Se houver necessidade de mudança, clicar
no botão modificar e alterar as informações.
Informamos que, para a mudança de determinados dados, serão exigidos documentos comprobatórios da
alteração (por exemplo: mudança de dados bancários exige o anexo do comprovante bancário - cópia de
cheque ou declaração do banco).

•

Avaliação de Desempenho:

Quando houver a publicação anual de resultados com relação ao monitoramento do desempenho, o
Fornecedor poderá visualizar nesta seção todas as suas notas, por contrato, e a nota final atribuída.
•

Cotações em Andamento:

Visualizar as cotações pendentes para resposta e as cotações em andamento.
Pode-se acessar as cotações em andamento também pelo consolidado inicial, clicando no número do quadro
Cotações como destacado na figura abaixo.
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•

Pedidos de Compra:

Acesso aos pedidos pendentes de resposta e acompanhamento dos pedidos em andamento.
Pode-se acessar os pedidos de compras também pelo consolidado inicial, clicando no número do quadro
Pedidos como destacado na figura acima.
•

Contatos para suporte: Informações de contato para esclarecimento de dúvidas.

•

Administração de Logins:

Inclusão ou exclusão de logins adicionais para acesso ao Portal.
Inserir o e-mail desejado para verificação de login existente.

Se não possuir login, o Fornecedor deve cadastrar as informações obrigatórias para o novo login adicional.
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Ao inserir as informações e “Salvar”, o login será criado e ficará disponível para a gestão pelo Login Mestre.

Pode-se criar o número de logins adicionais necessários.

6. Cotação
Após a seleção da opção Cotações em Andamento no menu Serviços, é exibida uma listagem com todas as
solicitações de cotações pendentes de resposta, conforme figura abaixo. Selecione a cotação desejada
clicando sobre o número da mesma. Após a seleção da cotação, serão exibidos à direita da tela os itens
referentes à solicitação de cotação selecionada.
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: Cotação Pendente – necessário o preenchimento e conclusão;
: Baixar anexos – Download dos documentos anexados pelo comprador;
: Acesso ao canal de comunicação para dúvidas e esclarecimentos durante a cotação.
Outros ícones:
: Cotação na fase de Alinhamento Técnico;
: Cotação concluída e enviada ao Comprador.

6.1. Exibir detalhes
Para exibir a descrição completa da cotação, clique no botão “Detalhes”.
Importante: O bloqueador de pop-ups do navegador de internet deverá ser desabilitado

E-FO 10 Manual do Fornecedor
6.2. Preenchimento da cotação
Para completar o preenchimento da cotação, clique no botão
6.2.1. Dados da Proposta

Todos os campos obrigatórios estão sinalizados e devem ser preenchidos.
A proposta técnica deve ser anexada por meio do botão

em um único arquivo de tamanho

máximo 30 MB.
•

Salvar Proposta:

Salva os dados preenchidos, porém não envia os dados para o comprador. Recomenda-se salvar a proposta
para posterior conclusão ou evitar a perda de informações.
•

Concluir Proposta:

Verificação do preenchimento de todos os campos obrigatórios e envia a prosposta ao comprador
responsável.
•

Recusar Cotação:

Recusa da cotação por completo e todos os itens inseridos. A recusa pode ser feita por itens da cotação na
aba “Dados básicos dos itens” detalhada posteriormente.
•

Detalhes: Acesso aos detalhes da cotação.

•

Voltar: Acesso a tela inicial das cotações em andamento.

E-FO 10 Manual do Fornecedor

As abas “Dados de Compras” e “Dados do Cliente” se referem aos dados do comprador responsável pela
cotação e dados referentes à CSP, respectivamente.

6.2.2. Aba Dados básicos dos itens
Preenchimento obrigatório do Prazo de Entrega e da Validados dos preços (padrão de 30 dias da data de
fechamento da cotação).
Caso haja declínio de determinado item da cotação, o fornecedor deve informar o motivo no campo
Observação.

6.2.3. Materiais
Nesta aba deve-se preencher os dados comerciais e tributários dos itens da cotação.
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**Campos obrigatórios: origem do material/isenção do ICMS/isenção do IPI/classificação fiscal (NCM) e preço
base.
O campo origem do material, obedece a tabela CST e deve ser preenchida corretamente conforme

•

origem do material que está sendo adquirido.

Importante: A origem é relativa a aquisição da CSP e não a aquisição do material pelo fornecedor.
Exemplo: Um material que foi importado pelo fornecedor, não terá origem 2 para a CSP e sim
origens 3, 5 ou 8 conforme a quota de importação.
•

O campo Isenção ICMS possuí três seleções disponíveis: Tributado – Diferido – Isento/Não

Incidente.
Quando tributado a alíquota deve ser informada no campo alíquota ICMS e para as outras opções
não é necessário preencher a alíquota.

•

O campo Isenção IPI possuí duas seleções disponíveis: Tributado – imune/Isento/Revenda.

Quando tributado a alíquota deve ser informada no campo alíquota IPI, e para as outras opções não
é necessário preencher a alíquota.
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•

A Classificação Fiscal (NCM) é um campo que apresenta um pré-preenchimento na maioria das
cotações devido aos registros internos em nosso material, porém é de extrema importância que seja
revisado no momento do preenchimento para garantir a integridade dos dados.

•

Campo Preço Base no portal da CSP: Preço líquido do fornecedor+ ICMS + PIS/COFINS. Esse
campo deve ser cuidadosamente preenchido, pois é a base que compõe a cotação.

•

Base ICMS: esse campo deve ser preenchido quando o item apresentar redução na base do ICMS.
Quando não houver redução, esse campo deve ser mantido com a informação de 100%.
Ex: 73,33%, 51,20%, 69,88 %, entre outras.

•

Alíquota de ICMS e Alíquota de IPI: deve ser preenchido com a alíquota relativa a cada material da
cotação. Campos como origem e NCM quando não preenchidos corretamente, impedem o
preenchimento desses campos.

•

Campo substituição tributária: deve ser marcado quando o item possuí substituição tributária. O
campo do ICMS deve ser preenchido corretamente com as informações de tributado ou isento/não
incidente para que a seleção seja considerada corretamente.
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6.2.4. Remessas Previstas
Informações sobre as remessas previstas para a cotação/item.

6.3. Canal de comunicação
O canal de comunicação é uma ferramenta disponibilizada para que os fornecedores possam fazer perguntas
e esclarecer dúvidas durante o período de alinhamento, onde todos os proponentes participantes podem
realizar seus questionamentos e acessar as respostas enviadas pelo comprador responsável.
Para incluir ou visualizar as perguntas, clicar no botão

que se encontra ao lado do número da solicitação

de cotação.
Ao acessar o canal de Comunicação, o Fornecedor pode incluir uma nova pergunta, acompanhar o status das
perguntas realizadas e verificar as perguntas respondidas de outros fornecedores.

Ao clicar em Nova Pergunta o campo para digitação da dúvida é habilitado:
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Importante informar o número da cotação no corpo do texto.
Pode-se inserir o número de perguntas que se desejar clicando no botão Nova Pergunta após o
preenchimento da anterior.

Ao finalizar, clicar em Salvar e as perguntas serão enviadas ao comprador.
O status refere-se às perguntas respondidas pelo comprador (
as que ainda não foram respondidas (

), sejam elas suas ou de outro fornecedor, e

)

Importante:
Após respondidas, todas as perguntas serão disponibilizadas para todos os fornecedores participantes da
tomada de preços.
As perguntas feitas por outros fornecedores só serão visualizadas após serem respondidas pelo comprador.
7. Pedidos
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Após a seleção da opção Pedidos de Compras no menu Serviços, é exibido uma listagem com os pedidos
conforme figura abaixo.

7.1. Tela inicial
O Fornecedor pode fazer o download da ordem de compra clicando no número do pedido.
O Fornecedor deve Aceitar ou Recusar os novos pedidos. Ao aceitar o pedido, um protocolo será gerado e a
informação registrada.
Se recusado, deve informar o motivo conforme tela abaixo:

Havendo qualquer alteração no pedido que necessite aprovação, o Fornecedor terá que aceitar ou recusar o
pedido novamente e a data da última alteração será registrada na tela inicial.
7.2. Programação de Remessa
Na tela de Programação de Remessa, o Fornecedor deve se posicionar quanto às entregas pendente
confirmando/recusando a entrega de acordo com as condições pré-definidas, enviando um aviso de
embarque ou comunicando possíveis desvios ocorrido.
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Situação:
Todas as divisões do documento estão confirmadas e nenhuma delas está atrasada
Existem divisões sem confirmação, aguardando o recebimento físico (divisão em atraso,
mas com aviso de embarque) ou com desvio comunicado.
Existem divisões de remessas em atraso e sem aviso de embarque
7.2.1. Confirmar Entrega
Para confirmar a entrega, o Fornecedor deve selecionar o item em questão e clinar no botão Confirmar
Entrega.

7.2.2. Aviso de Embarque
Para enviar um aviso de embarque da mercadoria à CSP, clicar no botão Aviso de Embarque e preencher as
informações necessárias.
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O Aviso de embarque é um mecanismo adicional, que pode ser utilizado pelos fornecedores para comunicar
o envio dos materiais. Ele pode ser registrado através do portal ou automaticamente, quando da importação
dos dados da nota fiscal eletrônica (NF-e)
7.2.3. Comunicar Desvio
Os Fornecedores devem se posicionar sobre o cumprimento das datas/quantidades solicitadas. Caso não seja
possível atender o planejado, deve-se registrar desvios propondo ao comprador uma nova data e/ou
quantidade passível de entrega.

O motivo e o detalhamento do desvio ocorrido são de preenchimento obrigatório.
Importante:
O envio da comunicação de desvio não altera a programação da CSP automaticamente, cabendo ao
comprador a decisão de alteração da programação inicial.
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7.2.4

Notas Fiscais de Serviços

Na função de notas fiscais de serviços, o fornecedor tem acesso a pesquisar, modificar e enviar notas fiscais
de serviço emitidas contra a CSP.

Ao clicar em Serviços a opção será exibida:

Uma tela será exibida com filtros para pesquisa das notas fiscais.
Nota fiscal: Nº da nota fiscal emitida
CNPJ: Nº CNPJ do fornecedor emissor da NF.
Data de emissão: Período de data de emissão da NF. Estão disponíveis NF emitidas até 31 dias anterior a data
de pesquisa.
Pedido de Compra: Nº documento de compra informado na NF.
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O resultado da pesquisa será exibido conforme a seguir.
O status indica a situação da NF e este pode variar entre Inconsistente, Recusada, Nota Fiscal Cancelada e
Totalmente Processada.

Ao selecionar a NF, será exibida tela com novas funções e campos estarão editáveis para NF já emitida.
Os campos PIS, CONFINS, IR, CSLL e valor ISS.
O campo Nota Fiscal Substituída também está editável para preenchimento de nº da NF em substituição a
documento existente.
Atenção: As operações de cancelamento e substituição de NF devem ser informadas manualmente e
obrigatoriamente através dessa função no portal.
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Ao tentar modificar, modificar ou substituir uma NF já processada o sistema exibirá a mensagem abaixo:

O fornecedor pode acessar o botão

disponível na tela inicial, será exibida a tela abaixo de pré-

lançamento de notas fiscais para preenchimento dos campos:
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O fornecedor deve selecionar os itens da NF através do pedido/contrato e medição de serviços. Sem esses
dados o fornecedor não deve seguir com a emissão e envio da NF de serviços.

Clicar em pesquisar, os documentos serão exibidos e devem ser selecionados para seguir com o envio da NF.
O fornecedor deve enviar o arquivo da NF selecionando em

Após importar a NF a mesma poderá ser exibida
Para concluir o fornecedor deverá clicar em

.
.

Ao utilizar a função de cancelamento de NF no botão
confirmando o cancelamento do documento.

.

, o sistema vai exibir a mensagem abaixo
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1. Avaliação de Desempenho
Nesta seção o Fornecedor poderá acessar o resultado da sua Avaliação de Desempenho, se aplicável.
Ao receber a comunicação, por e-mail, de que a sua avaliação está publicada, acessar no menu Serviços a
opção Avaliação de desempenho.
1.1. Tela Inicial
Na tela inicial, o Fornecedor pode verificar o seu Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF), que é a Nota
Final destacada na figura abaixo.

Esta nota é calculada com base no desempenho dos monitoramentos mensais dos aspectos Técnicos, de
Segurança e Meio Ambiente.
As notas dos critérios são calculadas da seguinte forma:
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•

Subcritério: média aritmética considerando todas as notas por período – Ex: Média de todas as
notas mensais de segurança;

•

Nota final: média ponderada considerando os três critérios;

A CSP trabalha com a independência de critérios, ou seja, se houver um não atendimento a qualquer um dos
critérios descritos, a nota final mensal ficará abaixo da nota de corte e será necessária a tratativa por parte
do Fornecedor.
Notas de Corte
Critério Técnico

80

Critério Meio Ambiente

90

Critério Segurança

80

Nota Final

80

Ao clicar no botão Detalhes, serão exibidos os monitoramentos mensais e suas respectivas notas.

1.2. Detalhes do Monitoramento
No detalhamento, as notas são exibidas por período (mensal) e por critérios.

Para cada período, observa-se:
•

Período de referência: Período considerado para a realização do monitoramento;

•

Atividade: Descrição da atividade fim do contrato analisado;
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•

Responsável: Gestor do Contrato;

•

Documento de Compras: Número do contrato analisado.

Como mencionado anteriormente, se houver o não atendimento a nota de corte em algum dos critérios,
automaticamente a nota mensal final será abaixo da nota de corte:

Para dúvidas com relação às suas notas, contatar o Gestor do Contrato.

2. Consulta de Pagamentos
O Fornecedor pode pesquisar por seus documentos em aberto/compensados.
Acessar na Aba “Serviços” a opção “Consulta de Pagamentos”

A consulta pode ser realizada por tipos de documentos e por período.
•

Pesquisa por período
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Ao selecionar os parâmetros desejados, clicar em Pesquisar e as informações serão exibidas.
O limite de exibição de documentos pode ser alterado com limite de 999 documentos por vez.
•

Pesquisa por Documentos

Digitar ou Copiar e Colar os números de documentos que se deseja pesquisar. Em seguida clicar na seta
para incluir os documentos.

Com os documentos incluídos, clicar em pesquisar e as informações serão exibidas.
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3.

Medição de Serviços

Através da função de Medição de Serviços, o fornecedor pode criar o BM – Boletim de Medição através do
Portal E-Fornecedores, selecionando os documentos de compra disponíveis para criação do processo de
medição via contrato ou pedido de compra.
Acessar na Aba “Serviços” a opção “Medição de serviços”
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Em seguida para iniciar o processo de medição o usuário deve clicar no botão “Novo Boletim de medição”

A seguir é exibida uma tela com todos os documentos de Contrato e/ou Pedido disponíveis para o processo
de medição de serviços:

O fornecedor deve selecionar com um clic o documento destinado a medição que deseja iniciar
O sistema vai exibir a tela abaixo onde devem ser preenchidos os campos obrigatórios e incluídos os anexos
relativos à medição.
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Se necessário o usuário pode excluir o boletim de medição no botão

antes de iniciar o preenchimento

do documento.
Confirmar exclusão na mensagem abaixo:

Ao prosseguir com o preenchimento o usuário deve preencher obrigatoriamente os campos abaixo:
1.Descrição do serviço
2.Data inicial
3.Data final
4.Local de execução
5.E-mail do avaliador

Quando o boletim de medição não é preenchido ou está parcialmente preenchido o documento apresenta
o status Em preenchimento.
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Ao preencher dados parciais e salvar é apresentada a mensagem abaixo informando que o boletim precisa
ser Concluído.

Ao tentar concluir sem o devido preenchimento o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:

O boletim criado e que não será enviado ao cliente pode ser eliminado no botão
mensagem que é exibida em seguida:

e após confirmar a
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Após preenchimento dos dados obrigatórios o usuário deve incluir arquivo (s) relativos ao processo de
medição do serviço na aba Anexos sinalizada abaixo:

Clicar em Incluir arquivo, será exibida tela para seleção de arquivo conforme abaixo:

Ao selecionar o arquivo a mensagem de confirmação abaixo será exibida:

O arquivo será exibido na aba Anexos com registro de nome, usuário, data, hora e tamanho do documento.

E-FO 10 Manual do Fornecedor

Para eliminar um arquivo o usuário pode selecionar individualmente o documento ou utilizar o botão
para seleção em massa, em seguida clicar em

.

A eliminação deve ser confirmada na mensagem exibida a seguir:

O sistema não permitirá o envio do boletim de ao menos um arquivo e será exibida mensagem de erro
abaixo:

O usuário deve preencher o campo consumo médio que pode ser exibido de várias formas a depender do
contrato.
Preenchimento do valor:
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Preenchimento da quantidade quando o preço unitário for exibido:

Preenchimento simultâneo de valor ou quantidade quando apresentar os dois cenários.
Nesse cenário o preenchimento de valor ocorre sempre para preço unitário igual a 1,00.

Os dados preenchidos podem ser eliminados no botão

.

Após preenchimento do boletim de medição o usuário deve clicar em Confirmar para enviar o documento.
O envio será confirmado na mensagem a seguir:
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O sistema exibe a mensagem de envio conforme abaixo:

Após envio o documento apresenta o status Em análise.

O boletim pode ser recusado pelo avaliador e nesse momento o fornecedor receberá um e-mail informando
o motivo da recusa:
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O status do boletim permanecerá Em análise para possível correção pelo fornecedor e se necessário poderá
ser eliminado ao acessar o documento e clicar no botão Excluir conforme a seguir:

Confirmar exclusão na mensagem abaixo:

Quando o boletim não é recusado o documento segue pelo processo de aprovação interna da CSP e durante
as etapas de aprovação o status do boletim será atualizado para Em Aprovação.
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Quando o boletim de medição estiver em processo de aprovação o fornecedor receberá um e-mail
informando que o boletim foi aceito:

Atenção: O ACEITE não é Aprovação da Medição de Serviços! Nesse momento o fornecedor ainda não
está autorizado e emitir Nota Fiscal para a CSP.
Quando a aprovação do boletim de medição for concluída, o Status do documento será modificado para
Medição aprovada e os documentos de folha de serviço (campo medição) e pedido de compra (campo
pedido/item) serão informados.

Quando o boletim de medição for Aprovado o fornecedor receberá um e-mail informando que o cliente
Aprovou o boletim da medição de serviços:
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Esses dados devem ser utilizados para informação do faturamento do serviço.
Ao clicar no número da Medição (sinalizado abaixo) uma nova tela é aberta para exibição do detalhamento
da medição de serviço conforme a seguir:

Na aba Dados da Medição são exibidos os dados do preenchimento e que foram aprovados pela CSP:

Na aba Impostos são exibidos os impostos de forma detalhada, identificando o tipo de imposto, alíquota,
valor, base de cálculo e Município de incidência (informação disponível apenas quando houver ISS).
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Quando houver ISS o campo Município de incidência é informado:

