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Processo: Vendas 
Nome do Processo: Bloqueio de produtos com prazo de validade vencido 
 

Acesso 
Vendas\Movimentações 
Logística\Conferência de Pre´-Faturamento 
 

Motivação 
Verificar e bloquear a entrada ou saída de produtos com prazo de validade vencidos ou próximos da data de 
vencimento. 
O sistema fará a validação com base nas informações do cadastro de produtos e dos respectivos lotes. 
De acordo com a parametrização feita pelo usuário, o sistema irá alertar ou bloquear as movimentações de entrada, 
saída e conferências de pré-faturamentos. 
 

Parâmetros 
Os produtos devem ser controlados por lote 

a) No cadastro do produto, na guia Logística, no campo Permite Lotes no Estoque, selecione a opção Controle 
por Lote. 

b) Preencha o campo Dias para Validar Lote Vencido 

 

Em Logística\Configurações Gerais\Pré-Faturamentos: 

a) Na guia Logística, ligar o parâmetro Usa Campo Lote 

b) Na guia Conferência, selecionar uma das opções no campo Valida Data de Validade do Lote na Conferência 

 

No cadastro do evento: 

a) Na guia Logística, ligue o parâmetro Lote 

b) No campo Valida Data de Vencimento do Lote, selecione uma das opções 



 

 
 
 

 

 

 
 

Nas opções de alerta e bloqueio que consideram o prazo do produto, o sistema levará em conta a quantidade de 
dias informada no cadastro do produto. Por exemplo, se a validade do item é dia 5 e o evento ou conferência está 
sendo realizado no dia 11, o sistema fará a validação considerando o prazo informado no cadastro do item. 

 

 
 

Para cadastrar a validade dos lotes, no evento de entrada, ligue o parâmetro Detalhes do Lote, onde poderá ser 
digitada a data de validade. 

 

Entradas 
Na tela de conferência de pré-faturamento ou no evento de faturamento selecione os itens. 
Assim que a numeração do lote for informada (por digitação ou leitura) o sistema emitirá uma mensagem de alerta. 
 

Validações e Saídas 
Ao tentar conferir no pré-faturamento ou incluir no evento um item com validade vencida, o sistema emitirá uma 
mensagem de alerta ou bloqueará o processo, de acordo com a configuração feita pelo sistema. 

 

 


