
 
 
VENDA CONDICIONAL 

Para realizar uma Venda Condicional o primeiro passo é criar a operação no Retaguarda. Tabelas/Tabela 

Operações/Incluir. 

 

- A descrição da operação fica no critério da empresa mais se recomenda o nome de Venda Condicional. 

- Nota de Crédito ICMS – Não. 

-Emite Não Fiscal – Não. 

- Permite Valor NF Diferente das Prestações – Não. 

- Válida para o Faturamento – Não. 

- Válida para Comissão de Vendedores – Não. 

- Válida para o Fluxo (RESULT) – Não. 

- Tipo de Transação no Formulário de Nota Fiscal de Venda – Venda. 

- Tipo Preço Emissão Nota – Venda. 

 - A operação de Venda Condicional movimenta o estoque na hora da venda e caso eles sejam devolvidos na entrada.  



 
 
- Tipo de venda Condicional, pois o pagamento só é realizado quando o cliente volta para pagar pelos produtos que 

irá ficar. 

- CFOP, deve ser configurada conforme as especificações de cada empresa. 

- Permissão na Venda, somente a Vista, a venda condicional é isenta de pagamento então não tem necessidade de 

permissão de venda a Prazo. 

 

Após finalizar o cadastro da operação precisamos adicionar a permissão para o usuário poder utilizar esta operação. 

Para adicionar a permissão precisamos ir ao Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuário, escolher qual 

usuário ira receber a permissão então Alterar/Vendas – Na aba Padrões/Operações Permitidas para o Usuário – 

Inserir a operação de Venda Condicional e salvar. 

 

Após efetuar o cadastro da operação de Venda Condicional e adicionado à operação para o usuário pode ser feita a 

venda no FR-DOC. 



 
 

 

- A venda condicional não pode ser feita para cliente com o nome de Consumidor. 

- Para efetuar a venda condicional no FR-DOC o único campo que precisamos alterar é a operação. Feito isso é só 

escolher os produtos e cliente já cadastrados e efetuar a venda. 

DEVOLUÇÃO CONDICIONAL 

Para realizar a Devolução Condicional é preciso criar a operação no Retaguarda. Tabelas/Tabela Operações/Incluir. 

 



 
 
- A descrição da operação fica a critério da empresa mais se recomenda o nome Devolução Condicional. 

- Nota de Crédito ICMS – Não. 

- Emite Não Fiscal – Não. 

- Entrada ou Saída – Como é uma devolução de mercadoria tem que ser uma entrada de mercadoria mesmo que o 

cliente efetue a compra dos produtos. 

- Permissão na Venda – a devolução é isenta de pagamento então não há necessidade de Venda a Prazo. 

- Permite Valor NF Diferente das Prestações – Não. 

- Válida para o Faturamento – Não. 

- Válida para Comissão de Vendedores – Não. 

- Válida para o Fluxo (RESULT) – Não. 

- Tipo de Transação no Formulário de Nota Fiscal de Venda – Devolução Cliente. 

- Tipo Preço Emissão Nota – Venda. 

- Movimenta Estoque na Transação de Saídas /Entradas – Sim. 

- Tipo – Condicional. 

Depois de feito o cadastro da operação de Devolução Condicional tem que adicionar a permissão para o usuário 

repetindo o processo da Venda Condicional. Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuário, escolher qual 

usuário ira receber a permissão então Alterar/Vendas – Na aba Padrões/Operações Permitidas para o Usuário – 

Inserir a operação de Devolução Condicional e salvar. 

Devolução Condicional 

Feito o processo de cadastro de operação e adicionado a permissão de operação para o usuário podemos realizar a 

devolução de Condicional no FR-DOC. 

-No FR-DOC vamos ate Notas Fiscais/Nota de Devolução – o único campo a ser alterar aqui será o da operação que 

ficará como Devolução Condicional. 

- Após trocar a operação clicamos nos botões de Opções-F4/Condicional-F10. 



 
 

 

 

- Nessa tela podemos filtrar o pedido de acordo com a data ou o cliente. 

- Após localizar o pedido selecionamos e clicamos em Selecionar-F2. 

 



 
 
- Ira abrir uma tela com todos os produtos da venda Condicional feita para esse cliente. Nela podemos marcar e 

desmarcar os produtos, os produtos não marcados serão devolvidos e os marcados serão comprados pelo cliente. 

- Depois de feita a marcação de quais produtos irá ser comprada ou devolvida apertamos o botão Confirmar-F2. 

 

 

 

- O pedido vai ser carregado na tela de Devolução de Cliente. 

- Então selecionamos a forma de pagamento através do botão Formas Pagto-F5. Aqui a transação é isenta de 

pagamento então não faz diferença qual forma de pagamento ira ser escolhida. 



 
 

 

- Após ser escolhida a forma de pagamento ira pedir se você quer transformar essa venda em Pedido ou Pré-Venda, 

fica ao critério da empresa escolher. Aqui nos trabalharemos com o Pedido. 

- Você pode escolher em transformar direto em pedido ou pré-venda alterando os parâmetros de usuários no 

Retaguarda. Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuários – Escolher qual usuário, Alterar/FRDOC/na aba FRDOC-Nota 

Devolução – Transforma automaticamente Devolução de Condicional. 

 

VENDA 

Feito a devolução de condicional agora só basta carregar o pedido normalmente e efetuar a Venda pelo FR-DOC. 

Apenas os produtos marcados no pedido iram aparecer. 

 

 

 


