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COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PMI CEMIG 003/2021 

ANEXO III – GESTÃO DE ENTREGAS DESCENTRALIZADAS DE MATERIAIS 

1. Objetivo Geral 

Sistema de gestão de contratos e de gestão das entregas descentralizadas de materiais 

nos respectivos depósitos Cemig ou nos locais onde materiais são necessários. 

 

2. Funcionalidades 

2.1. Oferecer visibilidade ao processo; 

2.2. Centralizar as informações; 

2.3. Agendamento de entrega em qualquer ponto de consumo; 

2.4. Indicar divergências; 

2.5. Rastreamento das entregas seguindo um fluxo padronizado; 

2.6. Comunicação entre as empresas envolvidas (CEMIG, fornecedores, etc); 

2.7. Controle de entregas, automatizando o processo; 

2.8. Emitir alertas; 

2.9. Solicitação de inspeção pelo fornecedor; 

2.10. Potencializar o pagamento no prazo correto; 

2.11. Relatório de itens pendentes; 

2.12. Agendar entregas de itens de pedido; 

2.13. Fluxo de inspeção e solicitação de envio do Relatório de Evento de Inspeção; 

2.14. Controle de logs e registros de quem executou determinada ação; 

2.15. Permitir confirmar as inspeções e os agendamentos; 

2.16. Controle de itens em atraso; 

2.17. Permitir filtros por material; 

2.18. Visualizar Pedidos de Compra e previsões de entregas; 

2.19. Permitir anexar Notas Fiscais XML com integração ao SAP; 

2.20. Cobrança automática de entregas; 

2.21. Agilizar o processo; 
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2.22. Permitir a conferência do depósito do item do pedido de compra com a Nota fiscal; 

2.23. Confirmar a entrega do material; 

2.24. Relatórios para planejamento estratégico; 

2.25. Acusa material reprovado na inspeção; 

2.26. Acompanhamento de pendências; 

2.27. Sinaliza multas; 

2.28. Leitura automática de XML com Pedido de Compra/Item; 

2.29. Controle de prazo de aceite de material pela empreiteira; 

2.30. Simplifica movimentos de transferência no SAP; 

2.31. Conferência do espelho da nota fiscal antes da solicitação do agendamento; 

2.32. Viabiliza a gestão de documentos comerciais com vencimento, como cartas fiança; 

2.33. Permite o planejamento e gestão de planos de ação durante a execução dos 

contratos; 

2.34. Registra o histórico de penalidades aplicadas e notificações; 

2.35. Permite o acompanhamento de datas, marcos contratuais e do vencimento do 

contrato; 

 

 

 


