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Objetivo: Saiba como realizar uma nota de devolução de compra utilizando o botão bipar itens, com esta opção o sistema 
referenciará as notas de compra automaticamente.

Guia Prático

Como fazer nota de devolução de compra utilizando o 
bipar itens?

1.  Em Loja, clique em <Movimentação de 
Estoque> e em seguida <Notas Fiscais >.

2. Na tela de “Cadastro de Nota Fiscal“, clique em 
<Inserir Nota Fiscal>

Requisitos:
- Estar em Loja;

- Acessar <Movimentação
de Estoque>

 e <Nota
Fiscal>;

A partir da versão:
15.2.1700

3.   Logo após, você deverá preencher o cabeçalho 
da nota. Selecione os seguintes campos:

Operação: A operação selecionada, será referente 
a devolução de compra, podendo ser devolução de 
compra estadual ou interestadual.

Digite o número da nota fiscal e a série.

 Se a loja trabalha com nota fiscal eletrônica o 
número da nota será preenchido automaticamente.

Caso a loja não trabalhe com nfe, basta inserir o 
número presente no talão manual.

 
Para que a opção de devolver notas utilizando o bipar 

produtos esteja disponível, é necessário paramerizar o 
sistema em retaguarda. Em caso de dúvidas, acesso o 
guia N°: 643 “Como habilitar a opção de devolução de 
compra através do botão bipar produtos?”
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4.   Selecione o fornecedor para qual a devolução 
será realizada, clicando no ícone de lupa <       >.

5.  Para realizar a busca do fornecedor, selecione um 
filtro. O sistema dispõe de três opções de busca, estas 
são por Nome, CPF/CNPJ ou Código do fornecedor. 
Selecione uma opção e preencha o campo ao lado 
de acordo com o filtro selecionado. Feito isso, clique 
em <Pesquisar>. O sistema apresentará os possíveis 
resultados.

6. O sistema apresentará os possíveis resultados, 
selecione o fornecedor desejado e clique em <OK>

7. Após preencher as informações do cabeçalho 
da nota. Clique em <Inserir Itens>, logo após o 
sistema informará que você será direcionado para a 
tela de “Bipar Produtos”, clique em <OK >
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8. Na tela de “Bipar Produtos”, bipe ou digite o 
código de barras do produto que será devolvido, e 
clique em <Adicionar>.

9. Após selecionar os produtos que serão 
devolvidos para o fornecedor, clique no botão 
<Importar Itens>.

Ao inserir os produtos, você poderá visualizar a 
descrição dos produtos no sistema e o “NF Ref.” , que 
é o número da nota fiscal de compra do produto. O 
sistema encontrará e referenciará essa nota de maneira 
automática.

10.   Feito isso, você poderá visualizar os produtos 
que foram adicionados na nota de devolução de 
compra. 

Você poderá excluir itens, para isso clique no ícone 
de lixeira <     >.

Poderá adicionar novos itens, para isso clique no 
botão <Bipar Produtos>

Na aba “Calculo do Imposto/Dados Adicionais“, 
você poderá visualizar as informações de imposto e 
informações complementares da nota.

Na aba “Documentos Fiscais Referenciados”, você 
poderá visualizar quais notas fiscais de compra foram 
referenciadas e informações sobre as mesmas.

Verifique as informações da nota, após clique em 
<Confirmar NF-e>

Muito Bem! Agora você sabe como realizar uma nota de devolução de compra através do botão bipar itens. 
Boas Vendas!


