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Introdução
O Sistema ATLAS
O sistema ATLAS é a solução corporativa de ERP (Enterprise Resource Planning) utilizada por todos os
escritórios do PNUD no mundo. Esse sistema é utilizado para o acompanhamento das operações da
instituição e também para a execução das atividades dos projetos de cooperação internacional.
A Plataforma de Acesso Externo ao sistema ATLAS permite aos seus usuários acesso customizado ao
sistema ATLAS. Os utilizadores externos são em grande parte os membros de agências de execução,
doadores, governos, outras agências das Nações Unidas e demais parceiros.
O Acesso Externo possibilita aos seus usuários (de acordo com o tipo de perfil):
1.

Criar e administrar requisições de compras, cadastros de fornecedores, recibos de produtos
contratados e solicitações de pagamento;

2.

Organizar a execução do projeto de acordo com várias combinações orçamentárias (projeto,
resultados, fontes de financiamento, natureza de gastos, linha de despesa orçamentária, etc.);

3.

Produzir relatórios gerenciais para o acompanhamento das atividades do projeto;

Para utilizar o sistema, a Agência Implementadora do Projeto deve assinar o Acordo de Acesso ao
Sistema ATLAS que está disponível em http://acessoexterno.undp.org.br no link “Orientações de
Documentos de Suporte”. Em seguida, deve solicitar a criação de pelo menos dois usuários com os
perfis de Usuário Operacional e Gerente de Projeto.
Cada perfil de acesso tem funções distintas no sistema. Essas funções serão identificadas para cada
transação abordada neste manual.
Símbolos utilizados neste Manual:

Símbolos presentes na interface do Acesso Externo do ATLAS:

Requisitos Técnicos
Equipamentos
O Sistema ATLAS pode ser acessado de qualquer computador conectado a internet. Os navegadores
recomendados são:
Microsoft Internet Explorer, Versão 6 ou superior
Mozilla Firefox, Versão 2 ou superior
Devem estar habilitadas em seu navegador a recepção de Cookies e a execução de
JavaScript. Se necessário, peça auxílio à equipe de tecnologia da informação (TI) de sua
instituição para habilitar essas funcionalidades.
Em determinados procedimentos, é necessário anexar documentos digitalizados ao sistema. Para tanto,
o projeto deve ter à disposição um digitalizador (scanner) capaz de digitalizar documentos nos formatos
GIF, JPEG, TIFF ou PDF. Recomenda-se que qualquer documento a ser enviado ao sistema
(digitalizado ou não) tenha tamanho inferior a 1024Kb.
Liberação de firewall
O endereço do Acesso Externo ao sistema Atlas é https://external.undp.org . É necessário verificar se
o seu servidor de internet permite o acesso a este endereço. Se necessário, peça auxílio à equipe de TI
de sua instituição para configurar o firewall.
Atualização do sistema anti-spam
O Sistema ATLAS envia mensagens automáticas para avisar os usuários sobre determinados eventos
(como novas senhas de acesso, informações sobre requisições pendentes de aprovação, etc.). Para que
não haja problemas no recebimento dessas mensagens, é necessário que o firewall dos servidores de
e-mail da sua instituição identifiquem como legítimas as mensagens enviadas por qualquer endereço
com as seguintes terminações:
@undp.org
@undp.org.br
Caso o usuário tenha sido cadastrado com um e-mail pessoal não institucional (ex: Yahoo, Gmail,
Hotmail) é necessário que o próprio usuário habilite o recebimento de mensagens com as terminações
acima.

Modo anônimo do navegador

Em caso de erros que persistam no momento de concretizar qualquer ação no Acesso dos
Parceiros ao Atlas, sugerimos que entre no modo anônimo do seu navegador de internet de
escolha, para a limpeza de cache e cookies. Este procedimento ajuda na fluidez do sistema e
evita a ocorrência de muitas instabilidades. Caso tenha dúvidas quanto ao modo anônimo do seu
navegador, entre em contato com a equipe de TI do seu escritório. Caso os erros permaneçam
mesmo após o uso do modo anônimo do navegador, entre em contato com a equipe de Suporte
a Projetos pelo email projetos.br@undp.org ou pelo telefone (61) 3038-9002.

Apresentação do Acesso Externo
Para acessar basta entrar no endereço https://external.undp.org e digitar seus dados:

Acesso ao Sistema – Meu Painel de Projetos
A tela principal do Acesso ao Sistema Externo ATLAS é dividida em áreas distintas:
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1. Meus Projetos - Clicando em “Meus Projetos” será listados os projetos que o usuário tem acesso
2. Minhas Transações – Clicando em “Minhas Transações” será apresentada a tela para criação de
Vouchers, Recibos e/ou requisições.
3. Meus Vendors (Fornecedores) - Clicando em “Meus Vendors” será apresentada a tela para
criação de Vendor.
4. Meus Documentos – Clicando em “Meus documentos” será lista os documentos disponíveis
para consulta.

5. Catálogo de Compras (Em inglês) – Em “Meus documentos” estará disponível a versão
traduzida em português.

6. Conta Contábil (Em inglês) – Em “Meus documentos” estará disponível a versão traduzida em
português.

7. Taxa de Câmbio (Em inglês) – Clicando em “Taxa de Câmbio” será possível consultar as taxas
de câmbio.

8. Circulares – Clicando em “Circulares” estará disponível circulares referentes ao projeto
(Não disponível nesta fase inicial)

9. Política e Procedimentos do PNUD (Em inglês) – (Regras e Regulamentos do PNUD)
10. Guia do Usuário – Não disponível nesta fase inicial.
11. Introduzir o sistema – Não disponível nesta fase inicial.
12. Seletor de Idiomas – Clicando no idioma a página será traduzida.
Saber interpretar as informações de cada relatório é essencial para compreender corretamente
orçamento e situação financeira do projeto. Portanto, abaixo descrevemos os relatórios e suas
utilidades para ajudar no manejo e na interpretação dos dados.

1. Meus Projetos:
Clicando em “Meus Projetos” será listados os projetos que o usuário tem acesso conforme
especificado durante a criação do perfil de usuário no ATLAS.

2. Project – 000XXXXX:
Clicando em “Project – 000XXXXX” serão apresentados os detalhes do projeto (Gerente do
Projeto no PNUD, Duração, e Parceiro Implementador, etc.), Financeiro do Projeto (Recursos
Disponíveis, Orçamento Aprovado e Utilização).

3. Output – 000XXX:
Clicando em “Output – 000XXXX”, serão apresentados gráficos sobre o orçamento por
Atividade, Fundos e Doadores. Também serão apresentados os relatórios Disponibilidade
Financeira, Saldo Orçamentário, Requisições, Detalhamento de Compromissos, Gastos
Detalhados por Projeto e Pagamentos.

4. Minhas Transações:
Clicando em “Minhas Transações”, será apresentada a tela para criação de Vouchers, Recibos
e/ou requisições.

Relatórios
- Disponibilidade Financeira:

Clique no ícone
. Com este relatório podemos verificar a disponibilidade financeira
do projeto, ou seja, o saldo financeiro para um doador ou fundo específico. Note que na direita
existe a possibilidade de filtrar as informações pelos parâmetros de Ano(1), Doador(2) e
Fundo(3). Também podemos exportar os dados no menu Ações(4) para o computador nos
formatos Excel, PDF, WORD.

Saldo Orçamentário:
Clique no ícone
. Com este relatório podemos verificar o saldo orçamentário do
projeto, ou seja, se o orçamento inserido e aprovado no Atlas possui recursos orçamentários
disponíveis. Note que na direita existe a possibilidade de filtrar as informações pelos
parâmetros de Ano(1), Fundo(2), Doador(3) e Atividade(4).Também podemos exportar os
dados no menu Ações(5) para o computador nos formatos Excel, PDF, WORD.

Requisições:
Clique no ícone
. Neste relatório podemos efetuar pesquisas das Requisições que foram
criadas contra o projeto. Note que na direita existe a possibilidade de filtrar as informações
pelos parâmetros dento de um Período(1 e 2) e/ou por Vendor(3). Também podemos exportar
os dados no menu Ações(4) para o computador nos formatos Excel, PDF, WORD.

Detalhamento de Compromissos(PO):
Clique no ícone
. Com o relatório de compromissos podemos verificar todas as Ordens
de Compra que foram criado contra o projeto, assim como o valor que foi criada, o valor que
já foi utilizado(pago) e o saldo. Note que na direita existe a possibilidade de filtrar as
informações pelos parâmetros dento de um Período(1 e 2) e/ou por Vendor(3). Também
podemos exportar os dados no menu Ações(4) para o computador nos formatos Excel, PDF,
WORD.

Gastos Detalhados por Projeto:
Clique no ícone
. Este é o relatório mais detalhado sobre os gastos de um projeto. Nele
você consegue identificar todos os pagamentos efetuados em seus respectivos fundos,
doadores, valores, descrições do pagamento e etc. Tambem é muito útil para se trabalhar em
Excel, pois é possível efetuar vários levantamentos de despesas com ele. Note que na direita
existe a possibilidade de filtrar as informações pelos parâmetros de Fundo(1), Atividade(2),
Periodo(3 e 4) e Fonte(5).Também podemos exportar os dados no menu Ações(6) para o
computador nos formatos Excel, PDF, WORD.

Pagamentos:
Clique no ícone
. Este é o relatório pode ser utilizado para encontrar um ou mais
pagamentos(vouchers) e certificar se o mesmo foi de fato pago ou não. Nele você também
consegue verificar o fornecedor e a data na qual o pagamento foi efetuado. Note que na direita
existe a possibilidade de filtrar as informações pelo parâmetro de Periodo(1 e 2). Também
podemos exportar os dados no menu Ações(3) para o computador nos formatos Excel, PDF,
WORD.

Fornecedor (Vendor)
No Sistema ATLAS todos os beneficiários de algum pagamento são denominados
Fornecedores (Vendors). O cadastro do Fornecedor permite ter, em um único lugar, todos os
dados de determinada empresa ou pessoa, necessários para realização de um pagamento.
Os módulos de pagamentos e de compras do ATLAS utilizam os dados dos Fornecedores já
cadastrados para a realização de pagamentos e para a emissão de contratos e ordens de
compras e, assim sendo, quaisquer divergências entre o preenchimento do cadastro e as
orientações contidas neste manual, bem como a inexatidão dos dados fornecidos e/ou inseridos
no Atlas, poderão causar problemas em futuras transações de compras e pagamentos junto
ao fornecedor.

Criando um novo Cadastro de Fornecedor (Vendor)
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de criação do cadastro de um
Fornecedor (Vendor) no ATLAS

Usuário Operacional
ou
Gerente de Projeto

Requisitos
O procedimento de criação de Fornecedor envolve, além do registro dos dados no Atlas, a realização
de
tarefas
adicionais
no
Acesso
Externo
do
PNUD,
pelo
endereço
http://acessoexterno.undp.org.br.
A descrição desses procedimentos será apresentada no próximo tópico. Para a realização dessas
tarefas é necessário o preenchimento e assinatura do formulário Cadastro de Fornecedor disponível
para impressão em http://acessoexterno.undp.org.br . Após a assinatura e preenchimento do formulário, este
deve ser digitalizado e gravado em formato PDF, ou outro similar que não permita a alteração de
dados, e anexado ao Acesso Externo do PNUD na seção apropriada.

Para agilizar o cadastro de um Fornecedor, tenha sempre em mãos as informações abaixo.
Pessoa Física Brasileira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nome completo
CPF
Nacionalidade
Sexo
Endereço completo
E-Mail
Telefone/Fax/Celular
Dados bancários completos
8a. Banco (nome e número)
8b. Agência (nome e número)
8c. Conta Corrente

Pessoa Jurídica Brasileira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pessoa Física Estrangeira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nome completo
Número do Passaporte
Nacionalidade
Sexo
Endereço completo
E-Mail
Telefone/Fax/Celular
Dados bancários completos (para pagamento
em USD)
8a. Banco, ACH e/ou ABA Number
8b. Agência (nome e número) /Swift Code
8c. Conta Corrente (Bank account number)
8d. IBAN Code (p/ Bancos da Europa)
8e. Endereço+Telefone+Pessoa de
Contato do
Banco estrangeiro

Razão Social
Razão Social da Matriz (se aplicável)
CNPJ
Endereço completo
Nome da pessoa de contato
Cargo/Função da pessoa de contato
E-Mail
Telefone/Fax/Celular
Dados bancários completos
9a. Banco (nome e número)
9b. Agência (nome e número)
9c. Conta Corrente
Pessoa Jurídica Estrangeira:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Razão Social
Razão Social da Matriz
Endereço
Contato
Cargo
E-Mail
Telefone/Fax/Celular
Dados bancários completos (para pagamento
em USD)
8a. Banco, ACH e/ou ABA Number
8b. Agência (nome e número) /Swift Code
8c. Conta Corrente (Bank account number)
8d. IBAN Code (p/ Bancos da Europa)
8e. Endereço+Telefone+Pessoa de
Contato do
Banco estrangeiro

OBS. Para os casos de cadastro de empresas e pessoas estrangeiras, contate a equipe de Suporte a
Projetos do PNUD. Cada país possui um padrão de preenchimento específico que possui uma série de
detalhes a serem observados

Preliminarmente à criação de um novo cadastro de fornecedor no Atlas, é fortemente
recomendado que sejam efetuados os seguintes procedimentos:
•
•

•

•
•

Verificar a prévia existência de um cadastro do mesmo fornecedor efetuando pesquisa
conforme procedimentos constantes no tópico Localizando um Fornecedor contido
neste manual.
Caso seja constatado que já existe um cadastro para o fornecedor, o usuário deverá
conferir os dados pré-existentes e, se necessário, alterá-los de acordo com as
informações prestadas e contidas no formulário Cadastro de Fornecedor,
procedendo conforme orientações do tópico Modificando um Fornecedor deste
manual;
Se localizado cadastro pré-existente com status Arquivar (To Archive), verificar
necessidade de atualização dos dados cadastrais, conforme item anterior. Caso não
sejam necessárias alterações, submeter o Cadastro de Fornecedor como descrito em
Desarquivamento de Cadastros no Sistema.
Certificar-se quanto à validade do número do CPF ou do CNPJ do fornecedor, brasileiro,
a ser cadastrado por meio de consulta ao site da Receita Federal do Brasil, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br;
Confirmar os dados bancários do fornecedor, não só junto ao próprio, mas também
por meio de consultas aos sites das instituições financeiras e, quanto ao código de
Bancos brasileiros, no site da Febraban – Federação Brasileira de Bancos, no endereço
eletrônico www.febraban.org.br.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique no link Meus Vendors do
Módulo de Fornecedores.

2. Uma nova janela será aberta. Clique na aba Adicionar Novo.

3. Certifique-se de que o preenchimento dos campos ID Set e ID Fornecedor está igual ao
mostrado na figura abaixo. Clique em Adicionar.

4. Na nova tela, preencha os seguintes campos USANDO LETRAS MAIUSCULAS, sem sinais
gráficos como acentos ou cedilha:
Campo

Descrição

Nome curto Nome curto do fornecedor (até 10 caracteres). O nome curto se refere ao(s)
primeiro(os) nome(s) do fornecedor, sempre em LETRAS MAIÚSCULAS, para facilitar
pesquisas posteriores. Em casos de homônimos comuns no Brasil, como Maria
ou João, utilize uma combinação do nome com o sobrenome, ou uma sequência
das iniciais do nome do fornecedor.
Nome 1
Nome por extenso da pessoa ou razão social da empresa. Utilizar sempre LETRAS
MAIÚSCULAS, sem sinais gráficos como acentos ou cedilha. Caso o nome não
caiba dentro do campo Nome 1, continue o preenchimento no campo Nome
2.
Classificação Escolher a classificação de acordo com o tipo do fornecedor. As principais
categorias seguem abaixo:
Nome da categoria
SSA

Terceiros

Prtic-Reun

Descrição da categoria
Classificação
utilizada
para
fornecedores (vendors) contratados
como
Consultores
Individuais
(Individual Contract - IC).
Classificação
utilizada
para
fornecedores (vendors) que são
Pessoas
Jurídicas
(empresas)
registradas que fornecem bens e/ou
serviços.
Classificação
utilizada
para
fornecedores (vendors) que não
possuem vínculo contratual com o
PNUD, caso, por exemplo, de
indivíduos não contratados via PNUD
Brasil, mas que viajam em nome do
projeto
a
convite
do
Governo/parceiros.

Caso haja situações que não se enquadrem nos três (3) casos listados acima, por
favor, entre em contato com vendors.br@undp.org e projetos.br@undp.org para
receber a devida orientação. A não inserção da classificação ou a inserção de
uma classificação indevida ensejará na não aprovação do cadastro de fornecedor
e uma subsequente correção.
Nosso
O campo Nosso Número do Cliente/UN Identifier só deve ser preenchido para
Número do funcionários do PNUD e UNV com o seu UN Number. O campo não deve ser
Cliente
preenchido com o número de CPF/CNPJ/Passaporte.
Nacionalidade Este campo será habilitado apenas quando a opção de classificação for preenchida
com algum tipo de contrato de pessoa física. Para selecionar a nacionalidade, clique na
lupa e faça a busca pelo nome do país de origem.
Ineligibility
check Done

A marcação deste campo é obrigatória para que o cadastro de fornecedor seja
salvo. A equipe do PNUD ficará responsável pela verificação dos fornecedores
submetidos na lista de Inelegibilidade da ONU (UNGM Ineligibility Check).

5. Na parte inferior à esquerda, clique no ícone

que está à frente de Números ID Adicionais para inserir
o Nosso Número do Cliente nos casos em que se aplicam.

6. O campo Nosso Número do Cliente só deve ser preenchido para funcionários do PNUD
e UNV com o UN Number. O campo não deve ser preenchido o número de
CPF/CNPJ/Passaporte ou quaisquer outra informação.

7. Tendo preenchido as informações na aba Informações de Identificação, clique na aba
Endereço, na parte superior da tela.

8. Na nova tela, preencha os seguintes campos (o preenchimento de todos os campos abaixo
é obrigatório para aprovação do cadastro do fornecedor):
Campo

Descrição

Endereço 1 Endereço do Fornecedor sem caracteres especiais, como sinais gráficos,
acentos, cedilha, vírgula, ponto, indicador ordinal (nº), etc. O
preenchimento do campo Endereço 2 é obrigatório apenas quando o logradouro
não couber no campo Endereço 1.

Endereço 3 Digite o CPF, o CNPJ ou o Número do Passaporte do fornecedor sem hífen ou
barra, seguindo o modelo abaixo:
Pessoa física: CNPF12345678900 (atentar para o fato de que o CPF contém 11
dígitos, e devem ser informados inclusive os numerais zero (0) que por ventura
venham a existir à esquerda do número do CPF, com o prefixo CNPF).
Pessoa jurídica: CNPJ12345678000100 (observar que o CNPJ contém 14 dígitos e,
igualmente ao que ocorre com a inserção do CPF, devem ser informados inclusive
os números zero que ocorram à esquerda da numeração do CNPJ, com o prefixo
CNPJ).
Indivíduos Estrangeiros sem CPF: PASS123456789 (número do passaporte sem
espaços ou hifens, com o prefixo PASS).
No caso de empresas estrangeiras sem CNPJ, indígenas ou quilombolas sem CPF,
favor deixar o campo em branco.
Atenção: Não se deve usar espaçamentos ou outros caracteres entre os termos
CNPF, CNPJ e PASS, e os números que seguem. O preenchimento incorreto
desse campo impede a concretização de pagamentos para o fornecedor.
Cidade

Nome da cidade do fornecedor.

Bairro

Nome do bairro da residência do fornecedor.

CEP

Número do CEP da residência do fornecedor.

Estado

Estado de residência do fornecedor. Clique na lupa para buscar o Estado.

ID E-Email

Endereço de correio eletrônico do fornecedor. Caso o fornecedor não o possua,
preencha o campo com “N/A”.

Telefone

Número de telefone do fornecedor. Caso o fornecedor não o possua, preencha
o campo com “000”.

Somente um (1) endereço deve ser cadastrado por fornecedor, pois cada cadastro deve
estar relacionado a um (1) CPF, CNPJ OU Passaporte.

9. Após cadastrar os dados de Endereço, clique na aba Local (Location);

10. Preencha o campo Local (Location) com a sigla do moeda na qual o pagamento vai ser
processado (BRL para real, USD para dólar americano, etc). De todas as contas
registradas, apenas uma é identificada como padrão. Em outras palavras, quando um
comprovante de pagamento é criado, o sistema irá apresentar as referências no local
marcado como padrão. Toda e qualquer alteração para alterar dados bancários implica
na criação de um novo local. Esse procedimento é descrito logo mais abaixo.
Cada local deve registrado somente com uma única moeda que será utilizada para
processar o pagamento. Cada moeda pode conter somente uma conta bancária
registrada. No campo descrição, digite a moeda que será utilizada para processar o
pagamento e o país. Em seguida, clique em Ctas a Pagar na parte inferior esquerda da tela
do Atlas.

11.

Na nova tela, clique no ícone

que está à frente de Opções Conta Bancária Fornec.

12. No campo Qualificador ID Banco (Bank ID), clique na lupa.

13. Na nova tela, selecione a opção 813 – BRA NV, quando se tratar de referência bancária para
pagamentos em Reais (BRL). Para pagamentos em outras moedas deve-se selecionar as opções
cadastrais pertinentes.

14. Com o campo Qualificador ID Banco preenchido, prossiga com a digitação dos campos
abaixo. Após concluir, clique em OK.
PROCEDCIMENTOS PARA PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL (BRL – REAIS)
Campo

Descrição

Descrição

Insira o nome da moeda na qual será processada a informação e o nome do banco. Por
exemplo, para processar um pagamento em reais no Banco do Brasil, o preenchimento
seria “BRL – Banco do Brasil”
Utiliza-se o código BRA, para pagamentos em moeda local (Reais) ou via Cheque USD (Dólar
norte-americano).

País

Nome do Nome do banco em LETRAS MAIÚSCULAS.
Banco
Nome da Nome da Agência bancária
Agência
Tipo de Poderá ser em Conta Corrente ou em Conta Poupança. No caso de Conta Poupança de
Conta pessoa física na Caixa Econômica Federal, torna-se necessário usar o código de
operação 013 junto ao número da conta.
ID do Inserir o número do banco com 3 caracteres. Quando o número do banco possuir menos de
Banco 3 caracteres, digite números zero à esquerda para completar o formato exigido. Abaixo
segue relação dos bancos brasileiros mais utilizados. Para demais bancos sugerimos
proceder conforme instruído no passo 12, deste tópico.
Nº

Banco

Nº

Banco

Nº

Banco

237 Bradesco

479

BankBoston*

104

Caixa Econ. Federal

745 Citibank*

151

Nossa Caixa

399

HSBC Bank Brasil*

003 Bco. da Amazônia

356

Real

409

Unibanco

001 Bco. do Brasil

033

Santander/Banespa*

148

Bank of America

341 Itaú

070

BRB – Bco. de Brasília

ID da Inserir o número da agência com 4 caracteres numéricos seguidos do dígito (DV – Dígito
Agência Verificador), quando houver, com somente um caractere, separado por hífen. Quando o
número da agência possuir menos de 4 caracteres, digite números zero à esquerda para
completar o formato exigido.
Em caso de dúvidas quanto ao número da agência e ao dígito verificador da mesma,
aconselhamos validar os dados junto ao fornecedor e junto ao Banco. Uma boa fonte de
informações acerca da numeração de agências bancárias são os sites dos próprios bancos.
IMPORTANTE: De acordo com informações levantadas acerca do SBP – Sistema Brasileiro
de Pagamentos, junto às instituições financeiras nacionais, não existem códigos de agências
bancárias com mais de 4 (quatro) números e nem dígitos verificadores de agências com
mais de 1(um) caractere. Qualquer divergência no cadastramento deste campo as
instruções acima ensejará a não aprovação do cadastro do fornecedor.
Número Inserir o número da conta corrente sem dígito.
da Conta
Bancária As contas bancárias cadastradas para um fornecedor devem ser obrigatoriamente
vinculadas ao seu CPF ou CNPJ. Esta informação é particularmente importante para
empresas que têm matriz e filial, uma vez que seus registros no CNPJ são distintos. Ainda,
para o caso de conta conjunta de pessoa física, o Fornecedor deve ser o titular principal da
conta.
Dígito

Dígito verificador da conta corrente, quando houver.
Obs.: Este item deve ser validado junto ao fornecedor e, se possível junto ao Banco, de modo
a minimizar as ocorrências de informações inválidas que resultam em grande parte das
devoluções de pagamentos aos fornecedores.

* Exceções ao preenchimento das contas bancárias no Brasil:
As contas correntes dos bancos CITIBANK (745), BANK BOSTON (479) e HSBC (399)
possuem DOIS DÍGITOS VERIFICADORES. Algumas contas correntes do Santander
(033) também possuem dois dígitos verificadores. Nesses casos, colocar o número da
conta completo no campo Nº da Conta Bancária, e deixar o campo Dígito de
Controle em branco.
PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS ELETRÔNICOS
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (EFT) EM USD
Campo
País
Tipo de
Conta

Descrição
Para pagamentos eletrônico em USD ou pagamentos em outras moedas, selecione o país
correspondente.
Escolher a conta apropriada.

ID Agência Código de identificação da agência. Caso este campo não seja informado pelo
fornecedor, usar obrigatoriamente o SWIFT Code.

DISPOSIÇÃO EM CAIXA
Para a realização de pagamento por meio de disposição em caixa para o beneficiário, os
campos abaixo devem ser preenchidos da seguinte forma:
Nome do BANCO DO BRASIL – Disposição em Caixa é feita apenas pelo Banco do
Banco Brasil
ID do Banco 001 – Disposição em Caixa é feito apenas pelo Banco do Brasil
ID da
Agência

O número da agência informado deve ser 1607-1.

Nº da Conta Digite 0000
Bancária
Dígito

Digite 0
Existem 2 (duas) formas diferentes de pagamentos do tipo Disposição em Caixa:
A, efetuada eletronicamente (EFT) e destinada aos fornecedores nacionais que possuem
CPF;
B, efetuada por meio de cheque (CHK) e utilizada para aqueles que não possuem CPF ou
estrangeiros que receberão seus pagamentos em agências bancárias em território
nacional.
Na primeira forma de disposição em caixa, o recebimento é feito diretamente no caixa
de qualquer agência do Banco do Brasil, em território brasileiro, bastando que o
fornecedor apresente, no momento do saque, documento de identidade no qual conste
seu CPF.
No segundo caso, o fornecedor deve primeiramente se dirigir ao atendimento da
agência, identificar-se e solicitar a confirmação do pagamento junto à agência 1607-1 e,
somente após este procedimento e confirmada a disponibilidade do valor para saque,
dirigir-se ao caixa.
Vale lembrar que a escolha entre estes dois tipos de disposição em caixa ocorre no
momento do cadastramento do voucher no Atlas.

Toda e qualquer alteração nos dados bancários precisa ser feita pela criação de um
novo local. Por meio desse procedimento, é possível cadastrar mais de uma conta
bancária para o mesmo fornecedor (sob um único CPF ou CNPJ) ou atualizar um dado de
uma conta bancária existente. O local novo será o padrão e o utilizado para as novas
transações no sistema. Para isso, basta voltar à aba Local e clicar no botão + presente no
lado direito superior da janela. Em seguida, siga os passos 10 a 14, preenchendo o campo
Local com outras siglas de moedas (USD para dólar americano, EUR para euro, etc)
para cada nova conta cadastrada.

De todas as contas cadastradas, apenas uma é identificada como Padrão (Default). Ou seja,
quando um voucher de pagamento for criado, o sistema trará as referências do local marcado

como Padrão. Havendo outra referência bancária (outro Local) cadastrada, o usuário poderá
escolher entre as opções (locais) disponíveis.
Note que o número de contas cadastradas para um Fornecedor aparece no formato x de y,
como acima indicado, sendo x a conta apresentada na tela e y o número total de contas
cadastradas.

15. Para finalizar o cadastro clique em

. Note que o número de cadastro do Fornecedor
aparecerá em substituição à palavra NEXT. Guarde esse número para futura referência.

Após salvar o cadastro de um novo fornecedor, este terá status “Não Aprovado”
(Unapproved) e não poderá ser utilizado para pagamento até que o PNUD a aprovação.
Para que o cadastro seja aprovado pelo PNUD é necessário que o Usuário Operacional
siga os passos do tópico Criando um novo cadastro de Fornecedor (Procedimentos
no Acesso Externo), que se referem ao envio do formulário de fornecedor pelo Acesso
Externo do PNUD.
FIM

Criando um novo Cadastro de Fornecedor (Vendor) [Procedimentos no
Acesso Externo]
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de submissão do formulário do
Fornecedor pelo Acesso Externo do PNUD.

Usuário Operacional
ou
Gerente de Projeto

Requisitos
Ter feito o cadastro do Fornecedor no sistema ATLAS, seguindo os passos descritos no tópico
anterior.
Ter senha de acesso à do PNUD.

1. O fornecedor deve preencher e assinar o formulário Cadastro Fornecedor disponível em
http://acessoexterno.undp.org.br. Alternativamente, caso não seja possível o
preenchimento do formulário pelo fornecedor, uma pessoa da equipe do projeto poderá
fazê-lo, devendo entretanto o gerente do Projeto assinar o formulário.

2. Digitalize o documento em um scanner, salvando-o em arquivo cujo formato não possibilite a
alteração dos dados do formulário (por exemplo PDF).

3. Acesse o sistema do Acesso Externo do PNUD pelo endereço http://acessoexterno.undp.org.br.
4. Na seção Atividades do Acesso Externo, siga os links: Documentação de suporte-Atlas >
Documentação de Fornecedor (Atlas).

5. A nova tela apresenta um resumo dos documentos de fornecedor enviados pelo projeto no
mês corrente. Para enviar um novo documento, clique no botão Adicionar Arquivo no
início da página.

6. Preencha os dados do documento e clique em Upload.
Campo

Descrição

Vendor (Nº Digite o número do Fornecedor, conforme informado pelo sistema ATLAS quando da
do
criação do fornecedor (ver passo 15 do tópico Criando um novo Cadastro de
Fornecedor) Fornecedor)
Projeto

Informe o número do projeto no formato BRA/xx/xxx

Descrição Insira alguns dados para fácil localização do fornecedor pela equipe de Finanças do
PNUD (ex. Nome Completo, CPF e CNPJ)
Arquivo

O arquivo digitalizado que deverá ser disponibilizado ao PNUD. Utilize o botão Browser
(navegar) para localizar o arquivo em seu computador.
Note que o tamanho do arquivo não pode ultrapassar 50MB. Para tanto, sugerimos
que os arquivos sejam digitalizados no formato PDF. Indicamos também que toda a
documentação seja encaminhada em um único arquivo; se isso não for possível,
poderão ser feitos múltiplos envios, onde cada documento deve ser descrito por meio
de observação no campo “Descrição” na página de upload no Acesso Externo.
A documentação de suporte exigida compõe os seguintes documentos:
1. Formulário de vendor completamente preenchido e devidamente
assinado;
2. Cópia legível de documento de identificação com foto (RG, CNH ou
Passaporte);
3. Cópia legível de comprovante bancário, podendo ser:
o Cheque não preenchido/anulado.
o ii. Referência bancária emitida pelo banco com assinatura e carimbo
do funcionário do banco
o em papel timbrado (somente para contas corporativas/empresariais).
o iii. Captura de tela com informações bancárias on-line, sem dados
confidenciais – com nome
o completo do titular da conta.
o iv. Cópia do cartão bancário, sem dados confidenciais (somente para
contas de pessoa física e
o apenas neste caso o nome abreviado será aceito pelo GSSU).
o v. Cópia de extrato bancário, sem dados confidenciais.
o vi. Detalhes de conta bancária conjunta com o titular legítimo da conta.
4. Documento de “Prova de Relacionamento de Negócios” entre o vendor e o
PNUD (ou “Proof of Business Relationship”).
o No caso de fornecedores Individual Contract (IC) – classificação
“SSA”:
▪ Contrato assinado com o PNUD; ou

▪

o

o

Ofício do Projeto que contenha informações sobre a
contratação do Consultor.
No caso de fornecedores Pessoa Jurídica – classificação “Terceiros”
ou caso correlato:
▪ Contrato assinado com o PNUD; ou
▪ Relatório de avaliação assinado; ou
▪ Um formulário de cotação (“micro canvass”) assinado; ou
▪ Uma cópia da fatura / orçamento assinada dirigida ao PNUD.
No caso de vendors sem vínculo contratual com o PNUD, caso, por
exemplo, de indivíduos não contratados via PNUD Brasil, mas que
viajam em nome do projeto a convite do Governo/parceiros (vendor
cuja classificação é do tipo “Prtic-Reun”, no ATLAS EA2), será
exigida cópia de documentos que mostram o nome do vendor
participante da reunião ou carta-convite emitida.

7. Depois de enviar o arquivo, aguarde aprovação do cadastro do Fornecedor pelo PNUD. A
aprovação pode levar até 03 dias úteis, a partir da data em que o cadastro foi inserido no
Acesso Externo. Caso queira verificar se um Fornecedor está aprovado, siga os passos
descritos no tópico Localizando um Fornecedor.
Após a solicitação de cadastro do fornecedor, a equipe do projeto deve acompanhar o
status do pedido no Acesso Externo. Caso haja necessidade de informações mais
detalhadas sobre o processo de aprovação, favor encaminhar uma mensagem para
payments.br@undp.org
FIM

Desarquivamento de cadastros no sistema (Fornecedores na
situação ARQUIVAR)
Objetivo

Responsável

Restaurar o status de um fornecedor de ARQUIVAR para APROVADO.

Usuário Operacional
ou
Gerente de Projeto

Requisitos
O Fornecedor deve ter sido classificado como ARQUIVAR (TO ARCHIVE) pelo sistema.

Periodicamente o sistema verifica, em nível global, a base de dados dos cadastros ativos
e arquiva (status do fornecedor em ARQUIVAR ou TO ARCHIVE) aquele que não tenha
sofrido qualquer atualização nos últimos 36 meses, ou seja, cadastros que possuam datas
efetivas de registro de endereço e dados bancários anteriores a 36 meses a partir da data
que a checagem é feita, pela rotina do sistema.
Quando houver a necessidade de reativar um cadastro deve-se seguir os passos abaixo:

1. Atualizar dados de endereço e bancários, de modo que as datas efetivas (Eff. Date) sejam
atualizadas, mesmo que não tenham ocorrido variações nos dados.

2. Se houver alteração no cadastro de um fornecedor arquivado, é necessário o preenchimento
de novo formulário Cadastro de Fornecedor (Vendor form), submetendo-o para aprovação
via Acesso Externo.

3. Caso não tenham ocorrido alterações, aplica-se somente a atualização das datas e a submissão
da informação através da inserção do nº do fornecedor, nº do projeto e descrição “Alterar de
Arquivado para Aprovado” no Acesso Externo.

FIM

Localizando um Fornecedor no Atlas
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de localização de um Fornecedor no Usuário Operacional
ATLAS.
ou
Gerente de Projeto
Requisitos
O Fornecedor deve ter sido previamente cadastrado no ATLAS.

1. Clique na aba Localizar um valor existente e preencha os critérios de busca desejados. Clique
em Pesquisar para iniciar a busca.
Observe que para alguns critérios de busca há uma caixa de seleção que permite definir
onde o valor aparecerá no campo. Ex: começa com, contém. Clique na caixa de seleção
para ver todos os critérios.

2. O ATLAS apresentará uma lista de fornecedores registrados que compartilham dos critérios de
busca utilizados. Observe o preenchimento das colunas da tabela:
Coluna

Descrição

ID
É o número de registro do fornecedor no ATLAS (ID do Fornecedor)
Fornecedor
Frequência Regular (padrão para todos os fornecedores)
Nome curto Nome curto (abreviado)
Fornecedor
Nome 1

Nome completo do Fornecedor

Country

País do fornecedor

3. Selecione o fornecedor desejado para ir à página de informações do fornecedor. Note que é
apenas uma tela de resumo das informações. Para editar os dados do fornecedor é preciso
alterar a aba ativa de acordo com a informação que se deseja modificar. Para mais detalhes,
leia o tópico Modificando um Fornecedor.

FIM

Modificando um Fornecedor no Atlas
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de modificação dos dados de um
Fornecedor no ATLAS.

Usuário Operacional
ou
Gerente de Projeto

Requisitos
O Fornecedor deve ter sido previamente cadastrado no ATLAS.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), inicie o processo de localização do
fornecedor que deve ser modificado por qualquer um dos links apontados na figura abaixo
(lembre-se que cada link abaixo se refere a um procedimento de localização descrito no tópico
Localizando um Fornecedor).

2. Siga o procedimento de localização desejado até que apareça a tela de resumo dos dados do
fornecedor. Para editar os dados do fornecedor é preciso alterar a aba ativa de acordo com a
informação que se deseja modificar.

3. A janela que se abrirá é a mesma apresentada no passo 4 do tópico Criando um Novo
Cadastro de Fornecedor e os procedimentos para edição das informações do fornecedor são
os mesmos.

4. É importante ressaltar que, no ATLAS, a modificação ou correção de dados bancários ou de
endereço (inclusive CPF) se faz adicionando um novo detalhe de local ou de endereço, e não
modificando um detalhe já existente. O sistema entenderá que a inclusão de uma informação
de detalhe adicional suplanta os dados anteriores. Assim, como mostrado na figura abaixo, o
procedimento correto para mudar a conta bancária ou o CPF do fornecedor exige que seja
clicado o botão + presente no campo detalhe (seja na aba Local ou na aba Endereço, para
dados bancários e CPF respectivamente). Siga os passos de 4 a 15 do tópico Criando um Novo
Cadastro de Fornecedor, fazendo as alterações que forem necessárias.
Alteração de dados bancários:

Alteração de endereço e CPF:

IMPORTANTE: Observe que o esse procedimento é para MODIFICAR ou CORRIGIR uma conta
bancária ou um endereço já cadastrado. Se o objetivo é cadastrar uma NOVA conta bancária
válida, fazendo com que o usuário tenha mais de uma conta no sistema, ou um NOVO
endereço válido, fazendo com que o fornecedor tenha mais de um endereço no sistema, o
botão + que deve ser pressionado é o da parte superior.

Quando o cadastro de um fornecedor é modificado, o status passa de “Aprovado” para
“Não Aprovado”.
Para que o cadastro seja aprovado pelo PNUD é necessário que o Usuário Operacional
siga os passos do tópico Criando um Novo Cadastro de Fornecedor (Procedimentos
na Acesso Externo), que se referem ao envio do formulário de fornecedor pelo
Acesso Externo do PNUD.
O formulário deve conter os dados atualizados do Fornecedor, conforme lançados no
ATLAS na operação de Modificando um Fornecedor.

FIM

Requisição de Compras e Contratos (Requisition)
Uma Requisição de Compras é o primeiro passo a ser dado no Sistema ATLAS para se iniciar um processo
de aquisição de bens ou contratação de serviços para o Projeto.
Ressalta-se a importância da realização de um Plano de Compras para o projeto em coordenação com
o Oficial de Programa do PNUD, de forma que seja identificada a melhor forma de execução das
licitações, em harmonia com os objetivos de desenvolvimento do Projeto.
Cabe ao Usuário Operacional inserir os dados necessários para a criação da Requisição de Compras no
ATLAS e ao Gerente de Projeto aprová-la.
A Requisição de Compras deve incluir:
• Descrição pormenorizada dos bens, obras ou serviços a serem contratados;
• Quantidade de insumos a serem recolhidos;
• Unidade de medida;
• Datas de entrega dos produtos;
• Local de entrega dos bens ou de execução dos serviços;
• Estimativa dos preços ou custos;
• Todas as informações adicionais (ou seja, padronização, método preferido de embarque, etc).

Criando uma Requisição
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de criação de Requisição de
Compras na nova interface do Acesso Externo do ATLAS. Esse procedimento é
o primeiro passo para a emissão de um contrato de fornecimento de serviços
ou ordem de compras para aquisição de bens.

Usuário Operacional

Requisitos
1.
2.

Para novos processos de licitação, o projeto deve ter o Termo de Referência ou as
Especificações Técnicas para o serviço pretendido.
Para validação de saldo de compromissos do ano de 2008, o projeto deve ter os dados da
Ordem de Compra original, bem como o valor em aberto.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique na aba Requisições. Uma
nova janela será aberta para adicionar uma solicitação de pagamento. Clique em Nova
Requisição (New Requisition).

2. A nova janela apresenta as fases da criação da Requisição de Compras. Na fase de Definir
Requisição, preencha o campo Nome da Requisição e modifique o campo Moeda conforme
necessário. Em seguida, exiba as informações de Padrões da Linha clicando em

.

O campo Nome da Requisição deve ser preenchido com algo que possibilite a fácil
identificação do processo de compras. Por exemplo, em um processo de aquisição de

computadores e impressoras para o escritório de Brasília, cada item sendo um lote
distinto, o campo Nome da Requisição pode ser preenchido com algo genérico como
“Equip. Informát. Brasília”. Durante o processo de criação da Requisição será possível
detalhar quais bens estão sendo adquiridos e as especificações técnicas de cada um.
Caso o projeto esteja fazendo uma Requisição para validar um compromisso firmado no
ano anterior em 2008 (como parte do exercício de recriação de Ordens de Compras para
o ano que se inicia) o campo Nome da Requisição deve ser preenchido com alguma
informação que remeta à Ordem de Compras original. Por exemplo, “OC 12345 – Equip.
Informátic.” Assim, o projeto deve criar uma Requisição de Compras para cada Ordem
de Compras com saldo carregado do ano passado para o ano que se inicia. Esta é a forma
mais fácil de validar os saldos de compromissos do ano passado, mas também é
possível criar apenas uma requisição de compras para validar todos os compromissos.
Nesse caso, cada item da Requisição de Compras deve ser referente a uma Ordem de
Compras do ano que encerrou.

3. Preencha os campos abaixo conforme instruções. Após o preenchimento, deslize a barra de
rolagem para ver os campos à direita da tela.
Campo
Moeda

Descrição
Informe a moeda a ser utilizada.

Nome da Informe uma breve descrição sobre a requisição.
Requisição
Fornecedor Clique na lupa ou informe o número do fornecedor (Vendor)
UM

Unidade de medida do que se está comprando. Se não souber, clique em
pesquisar. Abaixo, listamos as unidades de medida mais comuns:
Un. Descrição

Un.

Descrição

Un. Descrição

EA

Cada (unidade)

P

Página

MG

BX

Caixa

ST

Folha

G Grama

CA

Lata

CM

Centímetro

KG

Quilograma

PK

Pacote

M

Metro

ML

Mililitro

KM

Quilômetro

L Litro

DOZ Dúzia

Vencimento Informe a data estimada para recebimento do item.

Miligrama

para

4. A segunda fase da criação da Requisição de compras é Adicionar Itens e Serviços. Nessa tela,
verifique se a aba Requisição Especial está selecionada e clique em UNSPSC Items.
Qualquer requisição para compra ou contração feita pelo projeto é obrigatoriamente
classificada como UNSPSC Items. Isso se justifica pelo fato de que todas as
contratações e compras do projeto são feitas com base na entrega de produtos (sejam
eles bens materiais, como computadores, ou relatórios de consultoria de pessoa física
ou jurídica).
A opção Serviço de Custo Variável seria utilizada para contratações em que o critério de
contratação e pagamento fosse a hora trabalhada. No entanto, esse critério NÃO é
utilizado para as contratações de projeto.

Portanto, escolha sempre o tipo “UNSPSC Items”.

5. Neste passo, devem ser selecionados/inseridos cada um dos itens que compõem o processo.
No exemplo da aquisição de equipamentos de informática, devem ser criados dois itens, um
para computadores e outro para impressoras. Requisições para contratos de pessoa física
podem ser compostas por vários produtos, cada um deles sendo um item. Para cada item,
clique em Non UNDP Item Catalog. Ao terminar, clique em Adicionar Serviço.

6. Para exibir todos os itens clique em Exibir Tudo

7. Após clicar em Adicionar Serviço, o sistema reapresenta a tela de item em branco. Em nosso
exemplo, preencheremos essa tela com os dados do outro item da Requisição de Compras, que
são as impressoras (procedendo como no passo anterior). A repetição desse passo só é
necessária para Requisições de Compras com mais de um item.

8. Tendo adicionado o último item da Requisição de Compras, clique em Analisar e Enviar, para
passar para a próxima fase do processo.

9. Clique em

e em seguida clique em Project ID para inserir as linhas de distribuição

10. Na nova janela, preencha o campo Título do Projeto.
Campo

Descrição

Título do É o número do Projeto no formato ATLAS. Se não souber o número do seu projeto, clique
Projeto
em
para buscá-lo.
Observe que a numeração dos projetos no Sistema ATLAS não se refere ao padrão
BRA/xx/xxx. O Título do Projeto deve ser preenchido no formato 000xxxxx.

11. Se, no passo anterior, você clicou em

, a tela abaixo será apresentada. Selecione o projeto

desejado.
A lista apresentada nesta tela traz os projetos que estão vinculados ao perfil do usuário
que está executando a operação. Geralmente, aparece apenas um projeto. A título de
exemplo, utilizaremos o projeto 00011654.
Caso seja necessário fazer uma busca, utilize os formatos abaixo:
Título do Projeto no ATLAS = 000xxxxx
Descrição do Projeto no ATLAS = BRA/xx/xxx

12. Com o campo Título do Projeto preenchido, passe para o preenchimento do campo
Identificação da Atividade.
Campo

Descrição

Identificação As atividades são, geralmente, resultados do projeto conforme estabelecidos na Matriz
da Atividade
Lógica. Se não souber o número da atividade, clique em
para buscá-lo.
Observe que o formato de entrada segue o padrão do Sistema ATLAS. A Atividade segue
o formato ACTIVITYx, onde x é o número da atividade.

13. Se, no passo anterior, você clicou em
desejada.

, a tela abaixo será apresentada. Selecione a atividade

14. Com os campos Título do Projeto e Identificação da Atividade preenchidos, clique em
Instalar todas as combinações válidas (Load all valid combinations).

15. Serão apresentadas todas as combinações orçamentárias disponíveis para o projeto escolhido.
Isso permite ao usuário definir, para cada requisição, a origem dos recursos de acordo com a
combinação dos campos Código do Fundo, Agente Implementador e Doador, além de
escolher a linha de gasto mais apropriada para o pagamento.
Abaixo, listamos os valores mais comuns para os números dos campos Código do Fundo,
Agente Implementador e Doador:
Código do Fundo

Agente Implementador

Doador

30071 Governo Brasileiro

001364 NEX

00012 PNUD

30011 Banco Mundial

001981 PNUD

00071 Governo Brasileiro

30021 Banco
Interamericano

0015 Banco Mundial

04000 PNUD – TRAC
62000 GEF
As combinações a serem selecionadas são aquelas criadas para o orçamento de seu projeto e
disponíveis para seu perfil de usuário. É possível escolher mais de uma combinação, para os
casos em que o valor do pagamento será rateado entre mais de uma fonte orçamentária. Esse
ponto será coberto adiante.

16. Para prosseguir, identifique, dentre as linhas apresentadas, aquela que deve ser utilizada para
o pagamento em questão. Preencha, então, o campo Nome da Conta Contábil.
Campo

Descrição

Nome da
Conta
Contábil

Refere-se à conta da despesa, ou seja, aquela que representa melhor a natureza da
despesa. Só utilize contas contábeis que comecem pelo número 7, que são destinadas a
despesas de projeto.
Se não souber o número da conta contábil, clique em

para pesquisar.

Uma lista com as contas contábeis mais comuns pode ser encontrada ao final deste
Manual.

17. Se, no passo anterior, você clicou em

, a tela abaixo será apresentada. Utilize os critérios de
busca para localizar a conta desejada e clique no número da conta.
Lembre-se que é necessário buscar contas que comecem com o número 7.
Além disso, a conta escolhida deve se relacionar com a natureza da despesa.
Por exemplo, o pagamento de uma conta de telefone celular deve ser feito na conta
72425 – Mobile Telephone Charges; o pagamento de uma diária local deve ser feito na
conta 71620 – Daily Subsistence Allow-Local.
Para nosso exemplo foi selecionada a conta 72805 – Acquis of Computer Hardware

18. Com o campo Conta preenchido, prossiga com o preenchimento do campo Identificação do
Departamento. Esse campo deve ser preenchido sempre com o número 48801.

19. Tendo preenchido todos os campos da linha escolhida, clique em

para guardar os dados e

retornar para a tela inicial da Solicitação de Pagamento.

20. Retornando à tela inicial da Requisição de Compras, verifique se os dados contábeis foram
carregados corretamente e clique em Continuar.

21. Tendo adicionado o último item da Requisição de Compras, clique em Analisar e Enviar, para
passar para a próxima fase do processo.

22. Neste passo é possível verificar a composição de uma Requisição de Compras, com seus vários
itens. Para cada item, defina a quantidade a ser adquirida no campo Quantidade. Por padrão,
a quantidade é 1. Uma vez alterada a quantidade, o campo Total é modificado com base na
multiplicação do campo Quantidade pelo campo Preço do item. Preencha o código da
Categoria do produto. Caso não saiba, clique em

para buscar.

23. Para ver os detalhes de cada item, clique em . Esse procedimento também deve ser utilizado
para editar a combinação orçamentária de um item específico, seja para corrigi-lo ou para
incluir combinações orçamentárias adicionais para um mesmo item (o que possibilita a dividir
o pagamento de um item por duas ou mais fontes orçamentárias).

24. Caso tenha clicado em , será apresentada a classificação contábil do item.

25. Na parte direita da tela é possível ter mais informações. Para distribuir o item por várias fontes
de financiamento, clique em e insira as informações necessárias.

26. Lembre-se de dividir a quantidade total do item (20 neste exemplo) entre as várias
combinações contábeis. Feito isso, clique no link ProjectID e siga os passos 10 a 20 deste
tópico. Se preciso, adicione novas linhas. Para esconder o detalhamento da classificação
contábil, clique novamente em .

27. Caso seja necessário apagar algum item, marque a caixa de seleção na frente da linha e clique
em Excluir.

28. Se for necessário incluir um novo item, clique em Adicionar Itens e Serviços e siga os passos
5 a 20.

29. Se for necessário anexar algum documento à Requisição de Compras, como Termo de
Referência ou Especificações Técnicas Detalhadas, clique no ícone
linha do item desejado.

presente ao final da

30. Clique em Adicionar Anexo.

31. Localize o documento em seu computador.

32. Tendo selecionado o documento, clique em Carregar.

33. O documento será anexado à Requisição de Compras. Para anexar outros documentos, clique
novamente em Adicionar Anexo. Se precisar excluir um anexo, clique no ícone . Quando
finalizar o carregamento dos anexos necessários, clique no botão OK para retornar à lista de
itens.

34. Antes de finalizar a Requisição de Compras, verifique se todos os dados estão corretos. Observe
que Quantidade x Preço = Total e que o somatório do total de cada linha é dado no final da
página.

35. Por fim, clicando em Salvar e Visualizar Aprovações é possível salvar a Requisição sem enviála para aprovação do Gerente de Projetos. Esse procedimento é útil para quando a Requisição
não estiver completamente preenchida e seja necessário gravá-la para uso posterior.

36. A tela abaixo é apresentada quando o botão Salvar e Visualizar Aprovações é clicado.
Observe que o status da Requisição de Compras é definido como Iniciado. Esse status indica
que a Requisição de Compras já foi criada no sistema, tendo, portanto, um número, mas que
ainda não está disponível para aprovação do Gerente de Projeto.

37. Se, no lugar do nome do Gerente de Projeto houver o termo Vários Aprovadores, isso significa
que há mais de uma pessoa com permissão para aprovar essa Requisição de Compras. Para saber
quem são as pessoas que podem aprovar a Requisição, clique em Vários Aprovadores.

38. Se a Requisição de Compras estiver totalmente preenchida, clique em Salvar e Enviar.
Uma vez acionado o botão Salvar e Enviar, a requisição de compras ficará disponível para
aprovação do Gerente de Projeto na tela principal do Acesso Externo.
Nesse caso, o Usuário Operacional não poderá mais realizar modificações na Requisição
de Compras. Se isso ocorrer, será necessário acionar Salvar e Enviar novamente, para que
a Requisição de Compras fique novamente disponível para o Gerente de Projeto.

39. A tela abaixo é apresentada quando o botão Salvar e Enviar é clicado. Observe que o status
da Requisição de Compras é definido como Pendente, ou seja, aguardando aprovação do
Gerente de Projeto.

Após salvar e enviar a Requisição para Aprovação, os Gerentes de Projeto responsáveis
pela aprovação da Requisição receberão uma mensagem de e-mail com um link direto
para a tela de aprovação. Caso o Gerente de Projeto não receba a mensagem, a Requisição
ainda pode ser aprovada conforme procedimento descrito no tópico Aprovar
Requisição.

40. Para retornar à tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações) clique em
. A nova requisição de compras será listada no módulo de compras.
O processo de criação de uma Requisição de Compras no ATLAS envolve três etapas:
1)
2)
3)

Usuário Operacional cria a requisição de compras;
Gerente de Projeto aprova a requisição de compras;
Usuário Operacional realiza a verificação do orçamento.

Os passos 2 e 3 serão abordados nos tópicos Aprovar Requisição e Validar o Orçamento
da Requisição.

FIM

Localizando uma Requisição
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de localização de uma Requisição
de Compras.

Usuário Operacional
e Gerente de Projeto

Requisitos
A Requisição de Compras deve ter sido gravada no sistema para poder ser localizada.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique na aba Requisições. Uma
nova janela será aberta para localizar/gerenciar requisições.

2. Uma nova janela será aberta com duas partes distintas: um bloco de critérios de busca e um
bloco de requisições. No primeiro bloco, é possível definir os critérios da pesquisa por
requisições. Observe que o campo Requisitante já vem preenchido com o nome do usuário
ativo. Para pesquisar por Requisições de Compras criadas por outros usuários é preciso deixar
esse campo em branco ou preenchê-lo com o nome de usuário do outro requisitante.
Coluna

Descrição

ID
Número da requisição
Requisição
Nome da Título da requisição
Requisição
UN
Data
Status

BRA10 – Brasil
Data de criação da requisição
Informa se a Requisição de Compras já foi aprovada ou se ainda depende de aprovação
do Gerente de Projeto

Orçamento Informa se o orçamento para a requisição já foi verificado
Total

Valor da requisição de compras em dólares americanos convertidos na data da criação
da requisição

Selecionar Permite selecionar diversas ações para a Requisição de Compras, como cancelar, editar,
Ação
verificar orçamento, etc.

3. Clicando em Selecionar Ação e escolhendo Ciclo de Requisição, é possível visualizar o ciclo
do processo de compras iniciado com a requisição. Para retornar à tela anterior, clique em
Gerenciar Requisições.

4. As tarefas realizadas acionando-se as outras opções do menu Selecionar Ação são cobertas
em tópicos específicos do manual (Modificando uma Requisição, Validar o Orçamento da
Requisição, Cancelando uma Requisição).

FIM

Modificando uma Requisição
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de modificação de uma Requisição
de Compras.

Usuário Operacional

Requisitos
A Requisição de Compras deve ter sido gravada no sistema para poder ser localizada.

1.

Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique na aba Requisições. Uma
nova janela será aberta para localizar/gerenciar requisições.

2.

Após localizar a Requisição de Compras desejada, abra o menu Selecionar Ação e clique em
Editar Requisição. Clique em OK.

3.

Caso a requisição já tenha sido salva e enviada para aprovação do Gerente de Projeto (ver
Criando uma Requisição), o sistema apresentará a tela abaixo informando que o processo de
Aprovação será reiniciado. Para continuar com a modificação da requisição, clique em OK.

4.

Será apresentada a mesma tela que aparece no tópico Criando uma Requisição. Os
procedimentos para edição das informações também são os mesmos.

Lembre-se que é necessário salvar a requisição de compras após ter realizado as
modificações necessárias. O procedimento para salvar está descrito no tópico Criando
uma Requisição.

FIM

Aprovando uma Requisição
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de aprovação de Requisição de
Compras na nova interface do Acesso Externo do ATLAS.

Gerente de Projeto

Requisitos
A Requisição de Compras deve ter sido previamente criada por um Usuário Operacional.

1. Uma notificação de e-mail será enviada para o Gerente de Projeto, quando uma requisição for
submetida. Clique no link fornecido e você será redirecionado para a tela de aprovação da
requisição. Para Aprovar, clique no botão Aprovar. Alternativamente, para encontrar outros
números de requisição de compra que você deseja aprovar, clique em Voltar à lista de
requisições.

2. Uma tela de confirmação será exibida.

FIM

Consultando e Validando o Orçamento de uma Requisição
Objetivo

Responsável

Verificar o status de uma Requisição de Compras criada.

Usuário Operacional
e Gerente de Projeto

Requisitos
A Requisição de Compras deve ter sido gravada pelo Usuário Operacional.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique na aba Requisições. Uma
nova janela será aberta para localizar/gerenciar requisições. Observe a coluna Status. Abra o
menu Selecionar Ação e clique em Validar Orçamento. Clique em OK.

Uma vez que a coluna Budget alterar-se de Not chk’d para Valid, o processo de validação estará
complete. Se alterar para Error, consulte o ponto focal do PNUD para averiguar o problema.

Cancelando uma Requisição
Objetivo

Responsável

Cancelar uma Requisição de Compras

Usuário Operacional

Requisitos
A Requisição de Compras não pode ter sido associada a uma Ordem de Compras.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique na aba Requisições. Uma
nova janela será aberta para localizar/gerenciar requisições.

2. Na nova janela, observe a coluna Status. Abra o menu Selecionar Ação e clique em Cancelar
Requisição. Clique em OK.

FIM

Criando um Recibo (Receipt)
Objetivo

Responsável

Criar um recibo referente à entrega de produtos ou bens previstos em Ordens
de Compras.

Gerente de Projeto

Requisitos
A Ordem de Compras deve ter sido devidamente aprovada no PNUD.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações) clique no link Recibos. Em seguida
clique no botão Adicionar.

2. Para localizar uma Ordem de Compras pelo seu número, apague o conteúdo de todos os
campos, deixando apenas os campos UN PO e ID preenchidos com BRA10 e o número da
Ordem de Compras, respectivamente. Clique em Pesquisar.

Para buscar uma Ordem de Compras sem saber seu número, defina as datas de início e de
final da pesquisa.

3. Serão apresentadas as Ordens de Compras que atendem aos critérios de busca definidos
anteriormente. Localize a Ordem de Compras desejada utilizando as informações da coluna
Descrição. Clique em Mais Detalhes para ver mais informações da Ordem de Compra.
Observe que a coluna Linha apresenta a distribuição das parcelas da Ordem de Compras de
acordo com o que foi informado na etapa de criação da Requisição de Compra.

Utilize o link Mais Detalhes para verificar o saldo da Ordem de Compras em termos de
quantidade e valor a serem recebidos. Só prossiga para o próximo passo quando estiver
certo do que será recebido.

4. Para criar um recebimento, selecione a parcela (linha) desejada da Ordem de Compras e clique
no ícone

, da coluna Sel. Em seguida, clique em OK.

5. Após selecionar o item que será recebido, é necessário entrar no link Detalhes do Cabeçalho
e digitar a data do recebimento do produto ou serviço. Depois, clique em OK para retornar à
tela anterior.

6. Na nova janela, verifique as informações e, caso estejam corretas, clique em Salvar.

As Ordens de Compras apresentam o mesmo número de itens presente na Requisição de
Compras criada pelo projeto. Portanto, é muito importante que, durante a fase de criação
da Requisição de Compras, o usuário defina o número de itens de acordo com o número
de parcelas ou produtos a serem pagos. Esse procedimento facilita o processo de criação
do Recibo, uma vez que permite ao Gerente de Projeto apenas escolher o item a ser
recebido e salvar o Recibo.
Entretanto, para casos em que não é possível definir um número ou o valor das parcelas
a serem pagas (ex. para contratos de agência de viagens que tem valores diferentes para
as faturas de acordo com a utilização dos serviços) o projeto pode criar apenas um item
na Requisição de Compras. Para esses casos, o Gerente de Projetos deve informar que
quantidade do contrato está sendo paga na criação do Recibo. Isso pode ser feito
inserindo-se a quantidade decimal do recibo no campo Qtd. Recebida.
Exemplo: para pagar uma parcela de R$ 50 de um contrato de R$ 200, faça: 50/200=0.25.
Insira o resultado (0.25) no campo Qtd. Recebida. Ao final, clique em Salvar.

7. Após salvar o recibo, a tela abaixo será apresentada. Observe o número do recibo em ID
Recebimento.

8. Informe o número do Recibo (ID Recebimento) ao Usuário Operacional, para que ele possa
criar a Solicitação de Pagamento.
FIM

Solicitação de pagamento (Voucher)
No Sistema ATLAS, os pagamentos derivados da prestação de serviços por terceiros (fornecedores) são
feitos por meio de Solicitações de Pagamento (Voucher). A Solicitação de Pagamento é criada quando
o projeto recebe uma fatura de um fornecedor com a devida documentação de suporte para a
verificação da validade do pagamento.
As solicitações de pagamentos podem ser de dois tipos:
1.

Avulsa (desvinculadas de ordens de compras ou Non-PO voucher): são solicitações que
NÃO se referem ao pagamento de produtos previstos em contratos ou em ordens de
compras. Normalmente são utilizadas para pagamento de diárias e de despesas de
pequeno vulto (até USD 2,500.00) na modalidade compra direta;

2.

Vinculada a ordens de compras (ou PO-Voucher): são solicitações que se referem ao
pagamento de produtos previstos em contratos e ordens de compras. Devem ser criadas
com base na emissão de um recibo por parte do Gerente de Projeto (ver: Criar Recibo).

Os pagamentos são contabilizados contra o orçamento do projeto, de acordo com as combinações
orçamentárias disponíveis.

Criando uma Solicitação de pagamento (Voucher)
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de criação de Solicitação de
Pagamento (Voucher). Solicitações de Pagamento são criadas para realizar
pagamentos a fornecedores previamente cadastrados no sistema ATLAS.

Usuário Operacional
ou
Gerente de Projeto

Requisitos
O fornecedor para quem o pagamento será feito deve existir no sistema. Caso não exista, ele deve ser
cadastrado (ver: Localizando um Fornecedor e Criando um Novo Cadastro de Fornecedor).
O projeto deve ter saldo financeiro e orçamentário para realizar um pagamento. Apesar desse
requisito não impedir a criação da Solicitação de Pagamento, o pagamento será efetivamente
realizado (enviado ao banco) apenas quando os saldos estiverem regularizados (positivos).

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), certifique que clicou no output
correspondente onde o voucher será criado. clique na aba Vouchers.

2. Uma nova janela será aberta para adicionar uma solicitação de pagamento. Verifique se os
campos Unidade de Negócio, ID Voucher e Estilo de Voucher estão preenchidos conforme
a figura abaixo. Não é necessário alterar os outros campos. Clique em Adicionar.

3. A nova tela apresenta os campos para digitação das informações da solicitação de pagamento.
Em primeiro lugar, devem ser preenchidos os dados do Fornecedor (beneficiário do
pagamento). Se você souber o número do fornecedor, digite-o no campo Fornecedor e
pressione a tecla Enter. Se não souber, clique na lupa para localizar um Fornecedor.

4. Se você tiver clicado na lupa, a tela de busca será aberta. No campo Nome Curto Fornecedor,
digite parte do nome do fornecedor e clique em Pesquisar. Note que a caixa de seleção ao
lado do campo Nome Curto Fornecedor permite que a busca seja feita pelo primeiro nome
do fornecedor (começa com) ou por qualquer parte do nome (contém).

Para agilizar a criação de solicitações de pagamentos, anote os números dos
fornecedores mais utilizados.

5. Após a apresentação dos resultados da busca, clique no nome e/ou o ID do fornecedor
desejado.

6. Com os dados do fornecedor carregados, prossiga com o preenchimento dos campos do
Documento de Faturamento, conforme abaixo:
Campo

Descrição

Nº Doc Fat Número da Fatura ou da Nota Fiscal – Ex: FATXXXX ou NFXXXX
Data Doc. Data em que a Solicitação de Pagamento está sendo criada no ATLAS
Fat
Cond.
Pagto.

Condições de pagamento. Certifique-se de escolher a opção 00 - Immediate, para que o
pagamento seja enviado ao banco assim que aprovado. Caso contrário, ele ficará
pendente até que o prazo escolhido seja cumprido (ex. 30 dias).

Moeda

Para pagamentos em Real, preencha o campo com BRL. Observe que o separador
decimal é o ponto. Portanto, para inserir o valor de R$ 1.234,56, preencha da seguinte
forma 1234.56.

Total

Insira o valor total da fatura. O valor da fatura, incluindo os serviços embutidos no preço
(como frete, seguro, multa, etc.), deve ser digitado neste campo.

7. Desça a barra de rolagem para chegar aos campos referentes às Linhas do Documento de
Faturamento. Preencha os campos com as informações necessárias.
Campo
Descrição
Qtd. Voucher
UM

Descrição
Breve informação sobre o que se está pagando.
Quantidade referente ao pagamento.
Unidade de Medida. Geralmente utiliza-se EA (cada).

Preço Unitário Valor da cada uma das unidades definidas no item acima.
Valor Total

Valor total do pagamento.
É o resultado da multiplicação do item Qtd. Voucher X item Preço Unitário.

8. Mova a barra de rolagem horizontal para localizar o link Projetos e clique nesse link. É possível
escolher mais de uma combinação, para os casos em que o valor do pagamento será rateado
entre mais de uma fonte orçamentária. Basta clicar no botão +.

9. Na nova janela, preencha o campo Título do Projeto.
Campo

Descrição

Título do É o número do Projeto no formato ATLAS. Se não souber o número do seu projeto, clique
Projeto na lupa para buscá-lo.
Observe que a nomenclatura dos projetos no Sistema ATLAS difere da padronização até
então observada de “BRA/ano_do_projeto/número_do_projeto”. O Project ID deve ser
preenchido no formato 000xxxxx.

10. Se, no passo anterior, você clicou na lupa, a tela abaixo será apresentada. Utilize os critérios de
busca para localizar o projeto desejado e clique no número do projeto.
A lista apresentada nesta tela traz os projetos que estão vinculados ao perfil do usuário
que está executando a operação. Geralmente, aparece apenas um projeto.
Caso seja necessário fazer uma busca, utilize os formatos abaixo:
Título do Projeto no ATLAS = 00046758
Descrição do Projeto no ATLAS = BRA/04/048

11. Com o campo Título do Projeto preenchido, passe para o preenchimento do campo
Identificação da Atividade.
Campo

Descrição

Identificação As atividades são, geralmente, resultados do projeto conforme estabelecidos na Matriz
da Atividade Lógica. Se não souber o número da atividade, clique na lupa para buscá-lo.
Observe que formato de entrada segue o padrão do Sistema ATLAS. A Atividade segue
o formato ACTIVITYX, onde X é o número da atividade.

12. Se, no passo anterior, você clicou na lupa, a tela abaixo será apresentada. Utilize os critérios de
busca para localizar a atividade desejada e clique no número da atividade.

13. Com os campos Título do Projeto e Identificação da Atividade preenchidos, clique em
Instalar todas as combinações (Load all valid combinations).

14. São apresentadas todas as combinações orçamentárias disponíveis para o projeto escolhido.
Isso permite ao usuário definir, para cada pagamento, a origem dos recursos de acordo com a
combinação dos campos Código do Fundo, Agente Implementador e Doador, além de
escolher a linha de gasto mais apropriada para o pagamento.
Uma lista com o significado dos números dos campos Código do Fundo, Agente
Implementador e Doador pode ser encontrada ao final deste Manual. Abaixo, listamos os
valores mais comuns:
Código do Fundo

Agente Implementador

Doador

30071 Governo Brasileiro

001364 NEX

00012 PNUD

30011 Banco Mundial

001981 PNUD

00071 Governo Brasileiro

30021 Banco
Interamericano
04000 PNUD – TRAC
62000 GEF
As combinações a serem selecionadas são aquelas criadas para o orçamento de seu projeto e
disponíveis para seu perfil de usuário.

15. Para prosseguir, escolha, dentre as linhas apresentadas, aquela que deve ser utilizada para o
pagamento em questão. Preencha, então, o campo Conta (Account).
Campo

Descrição

Conta

Refere-se à conta contábil da despesa, ou seja, aquela que representa melhor a natureza
da despesa. Só utilize contas contábeis que comecem pelo número 7, que são destinadas
a despesas de projeto.
Se não souber o número da conta contábil, clique na lupa para pesquisar.

16. Se, no passo anterior, você clicou na lupa, a tela abaixo será apresentada. Utilize os critérios de
busca para localizar a conta desejada e clique no número da conta.
Lembre-se que é necessário buscar contas que comecem com o número 7.
Além disso, a conta escolhida deve se relacionar com a natureza da despesa. Por exemplo,
o pagamento de uma conta de telefone celular deve ser feito na conta 72425 – Mobile
Telephone Charges; o pagamento de uma diária local deve ser feito na conta 71620 –
Daily Subsistence Allow-Local.

17. Com o campo Conta preenchido, prossiga com o preenchimento do campo Identificação do
Departamento. Esse campo deve ser preenchido sempre com o número 48801.

18. Se você clicou na lupa no passo anterior, certifique-se de escolher o item 48801 – Brazil Central.

19. Tendo preenchido todos os campos da linha escolhida, clique em

para guardar os dados e

retornar para a tela inicial da Solicitação de Pagamento.

20. Desça a barra de rolagem para visualizar as Linhas de Distribuição na parte inferior da tela.

Caso seja necessário dividir o valor do pagamento por mais de uma fonte (ex. 50%
recursos do Governo e 50% recursos do Banco Mundial), o usuário poderá adicionar novas
linhas de distribuição acionando o botão +, conforme figura abaixo.
Nesses casos, o usuário deve repetir os passos 8 a 20 para cada nova linha adicionada.
A soma dos valores das Linhas de Distribuição deve ser igual ao Total do campo
Documento de Faturamento.

21. Antes de salvar a Solicitação de Pagamento, verifique se o campo Diferença exibe o valor 0
(zero). Caso haja algum outro valor, certifique-se de que a soma dos valores do campo Linhas
de Distribuição seja igual ao Total do campo Documento de Faturamento.

22. Observe que para alguns tipos de pagamentos é necessário alterar a forma como a Solicitação
de Pagamento será processada. Por padrão, o pagamento é feito como uma transferência
bancária eletrônica (EFT). Para se fazer o pagamento de boletos com código de barras e
Guias de Recolhimento da União, modifique o método de pagamento para Cheque, clicando
em Bank Default.

23. Clique na lupa ao lado de Método.

24. Na nova janela, selecione a opção Cheque.

25. Altere o Código do Banco para 00099 (Banco do Brasil) e a Conta Bancária para 1004 (UNDP
Brazil Real). Após as alterações, clique em OK.

26. De volta à tela da Solicitação de Pagamentos, desça a barra de rolagem e, na parte inferior da
tela, clique em

27. Após salvar a Solicitação de Pagamento, anote o número que aparece na parte superior da tela
para futura referência. O número substituirá a palavra NEXT.

28. Feche a janela, clicando em

.

29. Siga os procedimentos do próximo tópico para encaminhar a documentação de suporte para
o PNUD via Acesso Externo.
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Criando uma Solicitação de Pagamento (Voucher)
[Procedimentos no Acesso Externo]
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de envio de documentação de
suporte para Solicitação de Pagamento pelo Acesso Externo do PNUD.

Usuário Operacional
ou Gerente de
Projeto

Requisitos
Ter criado uma Solicitação de Pagamento no sistema ATLAS, seguindo os passos descritos no tópico
anterior.
Ter senha de acesso ao Acesso Externo do PNUD.

1. Digitalize o documento de suporte em um scanner.
O documento de suporte pode ser:
1) para Pessoa Jurídica: Nota Fiscal ou Fatura, carimbada e assinada pelo ordenador de
despesas do projeto (geralmente o Diretor Nacional ou seu preposto, devidamente
constituído).
2) para Pessoa Física: Ofício assinado pelo ordenador de despesas do projeto (geralmente
o Diretor Nacional ou seu preposto, devidamente constituído).
Na documentação de suporte devem estar claros: o valor total do pagamento, o nome do
beneficiário, o CPF ou CNPJ.
O arquivo digitalizado deve ser, obrigatoriamente, uma imagem nos formatos GIF, JPEG
ou TIFF, ou ainda no formato PDF.
Não são aceitos arquivos nos formatos DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, ODP, ou em qualquer
outro formato que permita a edição dos dados do documento.

2. Acesse o sistema do Acesso Externo do PNUD pelo endereço

http://acessoexterno.undp.org.br.
3. Na seção Atividades do Acesso Externo, siga os links: Documentação de suporte-ATLAS >
Documentação de suporte (Atlas) - BRA/xx/xxx.

4. A nova tela apresenta um resumo dos documentos de fornecedor enviados pelo projeto. Para
enviar um novo documento, clique no botão Adicionar Arquivo no início da página.

5. Preencha os dados do documento e clique em Upload.
Campo

Descrição

Voucher

Digite o número da Solicitação de Pagamento, conforme informado pelo sistema ATLAS
quando de sua criação.

Arquivo

Endereço do arquivo digitalizado que deverá ser enviado ao PNUD. Utilize o botão
Browser (navegar) para localizar o arquivo em seu computador.
Note que o tamanho do arquivo não pode ultrapassar 1MB (1.024 Kb). Para tanto,
sugerimos que os arquivos sejam digitalizados nos formatos JPEG, GIF, TIFF ou PDF. Não
utilizar o formato BMP, que produz arquivos muito grandes.

6. Depois de enviar o arquivo, aguarde aprovação da Solicitação de Pagamento pelo PNUD. A
aprovação pode levar até 05 dias úteis. Caso queira verificar se uma Solicitação de Pagamento
está aprovada, siga os passos descritos no tópico Localizando uma Solicitação de
Pagamento.
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Criando uma Solicitação de Pagamento vinculada a Ordem de
Compras
Responsável
Objetivo
Nesse tópico será coberto o procedimento de criação de Solicitação de
Pagamento vinculada a um contrato ou ordem de compras assinado com um
fornecedor.

Usuário Operacional

Requisitos
É necessário que o Gerente do Projeto tenha criado um recibo no sistema ATLAS, atestando a
entrega dos produtos previstos no contrato ou na ordem de compras. Sobre a criação do recibo, veja
o tópico Criando um Recibo (Receipt).
A documentação de suporte no Acesso Externo deve ser incluída somente se acima de USD
20,000.00.

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique na aba Vouchers. Uma nova
janela será aberta para adicionar uma solicitação de pagamento. Verifique se os campos
Unidade de Negócio, ID Voucher e Estilo de Voucher estão preenchidos conforme a figura
abaixo. Não é necessário alterar os outros campos. Clique em Adicionar.

2. A nova tela apresenta os campos para digitação das informações da solicitação de pagamento.
Para os pagamentos vinculados a Ordens de Compras, não é necessário preencher os campos
de dados de Fornecedor ou valores. Basta vincular um recibo previamente criado pelo Gerente
de Projeto. No campo Opção Planilha de Cópia, selecione a opção Recebimento da Ordem.

3. Na janela Copiar Planilha, preencha o campo UN de Recebimento com o código BRA10 e o
campo Nº Recebimento Inicial com o número do recebimento criado pelo Gerente de
Projetos. Caso não saiba o número do recebimento, clique na lupa para visualizar os recibos
disponíveis.

4. Se tiver clicado na lupa no passo anterior, será apresentada uma lista de recibos prontos para
pagamento. Selecione o recibo desejado.

5. Com os campos UN Recebimento e Nº Recebimento Inicial preenchidos, clique no botão
Copiar todo o documento.

6. O sistema apresentará a tela inicial de dados da Solicitação de Pagamento preenchida com as
informações de Fornecedor, valor e Linhas de Distribuição. Confira todos os campos para
certificar-se de que estão de acordo com o contrato originário do pagamento.
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7. Preencha os campos Nº Doc. Fat e Data Doc Fat com os dados necessários.

8. Desça a barra de rolagem e, na parte inferior da tela, clique em
9. Após salvar a Solicitação de Pagamento, anote o número que aparece na parte superior da tela
para futura referência. O número substituirá a palavra NEXT.

10. Feche a janela, clicando em

.

11. Siga os procedimentos do tópico “Criando uma Solicitação de Pagamento (Voucher)
(Procedimentos no Acesso Externo)” para encaminhar a documentação de suporte para o
PNUD via Acesso Externo. Favor note que deve ser incluída somente documentação de
suporte acima de USD 20,000.00

FIM
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Localizando uma Solicitação de Pagamento (Voucher)
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de localização de uma Solicitação
de Pagamento criada no ATLAS. Esse procedimento pode ser utilizado para
saber se um pagamento foi enviado para o banco.

Usuário Operacional
ou Gerente de
Projeto

Requisitos
A Solicitação de Pagamento deve existir no ATLAS

1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transações), clique na aba Vouchers. Clique na aba
Localizar um Valor Existente e preencha os critérios de busca conforme necessário. Clique em
Pesquisar.
Campo

Descrição

Unidade de Negócio

Para projetos do Brasil, utilizar BRA10.

ID Voucher

Número da Solicitação de Pagamento.

ID Fornecedor
Nome 1

Número do Fornecedor no ATLAS
Nome do Fornecedor (completo ou em parte)
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2. Será apresentada uma lista de pagamentos que atendem aos critérios de busca utilizados na
tela anterior. Clique na Solicitação de Pagamento desejada para ver os detalhes.

3. A janela que se abrirá contém um resumo da Solicitação de Pagamento. Para acessar
informações detalhadas, clique na aba Informações Doc Faturamento.
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4. Para saber se o pagamento foi enviado ao banco, clique na aba Pagamentos, conforme figura
abaixo.

5. Observe os campos destacados. Eles trazem informações relevantes sobre o pagamento. Note
que pode haver mais de um registro de lançamento, o que ocorre quando um pagamento é
devolvido pelo banco. Para navegar pelos registros (caso haja mais de um), clique nas setas
localizadas na parte superior direita. A data de envio do pagamento ao banco pode ser vista
no campo Data de Pagamento. Lembre-se que o envio ao banco não significa que o
beneficiário receberá o recurso naquela data. Há prazos de compensação bancária que
estão fora do controle do PNUD. Note que ser o pagamento for devolvido aparecerá no
campo Ação como Cancelado.

FIM
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Modificando uma Solicitação de Pagamento
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de modificação de uma Solicitação
de Pagamento já cadastrada no Sistema ATLAS.

Usuário Operacional

Requisitos
A Solicitação de Pagamento deve existir no ATLAS.

1. Clique na aba Localizar um Valor Existente e preencha os critérios de busca conforme
necessário. Clique em Pesquisar.
Campo

Descrição

Unidade de Negócio

Para projetos do Brasil, utilizar BRA10.

ID Voucher

Número da Solicitação de Pagamento.

ID Fornecedor
Nome 1

Número do Fornecedor no ATLAS
Nome do Fornecedor (completo ou em parte)
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2. A janela que se abrirá apresenta um resumo da Solicitação de Pagamento. É necessário clicar
na aba Informações Doc. Faturamento para poder modificar a Solicitação de Pagamento. Os
procedimentos para edição das informações da Solicitação de Pagamento descritos no tópico
Criando uma Solicitação de Pagamento.

3. Após fazer as alterações na Solicitação de Pagamento, clique

em para gravá-las.

Para que a Solicitação de Pagamento seja aprovada pelo PNUD é necessário que o Usuário
Operacional siga os passos do tópico Criando uma Solicitação de Pagamento
(Procedimentos no Acesso Externo), que se referem ao envio dos documentos de
suporte pelo Acesso Externo do PNUD.
Os documentos de suporte devem conter os dados atualizados do pagamento, conforme
lançados no ATLAS na operação de Modificando uma Solicitação de Pagamento.
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Cancelando uma Solicitação de Pagamento
Objetivo

Responsável

Nesse tópico será coberto o procedimento de cancelamento de Solicitação de
Pagamento (Voucher).

Usuário Operacional

Requisitos
A Solicitação de Pagamento não pode ter sido paga.

Antes de iniciar o processo de Cancelamento, verifique se a Solicitação de Pagamento
ainda está pendente de aprovação (veja Localizando uma Solicitação de Pagamento).
Se a fatura tiver sido aprovada e o pagamento tiver sido efetuado, não poderá ser
cancelada.
Para os casos em que o pagamento já foi efetuado, consulte o tópico Criar Boleto para
Devolução de Pagamento.
Uma vez cancelada a Solicitação de Pagamento, ela não mais estará disponível para
consulta ou edição. Além disso, não há como desfazer o cancelamento.

1. Clique na aba Localizar um Valor Existente e preencha os critérios de busca conforme
necessário. Clique em Pesquisar.
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2. Se tiver clicado na lupa para pesquisar o ID Fornecedor, a tela abaixo será apresentada. Digite
os critérios de busca conforme necessário e clique em Pesquisar.

3. Clique no número do fornecedor desejado.

4. Com os critérios de busca preenchidos, clique em Pesquisar. Se houver várias Solicitações de
Pagamento que atendam aos critérios de busca estabelecidos, será apresentada uma lista para
que se escolha a Solicitação de Pagamento desejada. Se houver apenas uma Solicitação de
Pagamento que atenda aos critérios de busca, ela será automaticamente escolhida e a tela
apresentada no passo 6 aparecerá.
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5. Selecione a Solicitação de Pagamento desejada.

6. Revise as informações da Solicitação de Pagamentos e clique em Excluir para prosseguir com
o cancelamento da Solicitação de Pagamento.

7. Confirme a exclusão pressionando OK.
Uma vez cancelada a Solicitação de Pagamento, ela não mais estará disponível para
consulta ou edição. Além disso, não há como desfazer o cancelamento.
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8. Note que o status da Solicitação de Pagamentos será alterado para Excluído.

9. Feche a janela, clicando em

.
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