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MANUAL PARA GERAR AS PROPOSTAS 

 

 

INFORMAÇÃO - O arquivo que está zipado, de nome “proposta”, é um executaver que servirá para 

abrir o arquivo de nome “cotacao19000000003”, sendo este o arquivo onde estão todos os itens do 

pregão 017/2019.  

 

Primeiro passo:  Fazer o download dos dois arquivos, quais sejam “proposta” e 

“cotacao19000000003”. 

 

Segundo passo: Abra o arquivo zipado de nome “proposta” 

 Ao abrir o arquivo de nome “proposta” aparecerá a seguinte tela: 

 

 

 

 Basta clicar em “proposta. exe”   

 

 

Logo após aparecerá a seguinte tela: 
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Terceiro passo: na margem superior direita da tela acima clique em “abrir processo”  

 Ao clicar em “abrir processo” você será direcionado para o explorador de arquivos do seu 

computador, dessa forma basta localizar o arquivo “cotacao19000000003” e clicar duas 

vezes sobre ele.  

 Logo após dar dois cliques diretos sobre o arquivo “cotacao19000000003”, o executaver 

listará automaticamente todos os itens do processo licitatório em epígrafe, conforme o 

exemplo abaixo:  
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Quarto passo: para inserir a marca e o valor de cada item, basta clicar uma única vez com o cursor 

sobre o item desejado, (observe que na parte superior esquerda aparecerá o nome do item 

selecionado em azul). Logo após, basta inserir a marca (no campo marca) e o valor (no campo valor), 

realizando o mesmo processo para os próximos itens.   

 

Quinto passo: após lançar todos os itens, clique em “VALOR TOTAL DA PROPOSTA” na parte inferior 

direita da tela.  

 

Sexto passo: caso queira, você poderá clicar em gerar relatório para conferir se todos os itens foram 

lançados com os valores corretos. Após conferir, basta fechar a tela de relatório e clicar em “Gerar 

Arquivo”.  

 Após clicar em “Gerar Arquivo” aparecerá a tela abaixo, com um campo para digitar o nome 

da empresa. Basta digitar o nome e clicar em OK.  

 

 

 

Sétimo passo: após clicar em OK aparecerá a imagem abaixo com uma mensagem de que seu 

arquivo foi gerado com sucesso, basta clicar em OK novamente e procurar o arquivo gerado em seu 

computador, provavelmente estará com a seguinte nomenclatura: “cotacao19000000003 NOME DA 

EMPESA QUE VOCÊ DIGITOU” 
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Oitavo e ultimo passo: Colocar o arquivo gerado em uma mídia, de preferencia pendrive (será 

devolvido no final do certame), e trazer no dia da licitação.  

OBS:  1 o arquivo gerado estará no formato XML, então talvez não consigam abri-lo diretamente, 

por isso indica-se gerar o relatório antes de gerar o arquivo, para que o valor dos itens possam ser 

conferidos, evitando-se erros.  

           2  a proposta em mídia não substitui a proposta física da empresa, que deverá vir dentro do 

respectivo envelope, conforme disposto no edital convocatório.  

 

Pode parecer trabalhoso, mas o intuito é promover a maior praticidade no dia do certame, devido à 

grande quantidade de itens.  

 

Agradecemos pela Colaboração.  

 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro. 

Departamento de Licitações.   


