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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA 

 

O programa permite cadastrar e listar os preços para a licitação, depois grava e imprime sua proposta conforme 

exigido no edital. 

Os procedimentos são simples: 

a) Primeiramente deve ser descompactado o arquivo e, logo após, executar o arquivo cotacao2.exe, que está 

dentro da pasta modelo_cotacao. 

b) Em seguida, deve ser preenchida a razão social e o CNPJ para ter acesso ao sistema, conforme figura 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Para ter uma visão geral de todos os produtos da licitação, (opcional) clique no menu "Relatórios" e escolha 

a opção "Listagem de produtos". 

d) Cadastre seus Preços clicando no menu "Cotação": Para acessar todos os produtos escolha "Cotação 

Geral". Escolha "Cotação pelo código" para escolher um produto pelo seu código, ou escolha "Cotação pelo Nome" 

para encontrar um produto usando parte do seu nome. 

e) Para conferir os dados digitados clique no menu "Relatórios" e Escolha a opção "Conferência de Preços". 

f) Apenas quando houver certeza que os dados estão conferidos e corretos, use a opção "Impressão da 

Proposta Final", do menu "Relatórios", para gravar e imprimir sua proposta. 

g) Caso haja a necessidade de se alterar a sua proposta, você deverá inutilizar a Proposta Oficial que já houver 

sido emitida e imprimi-la novamente. 

h) Caso você queira abandonar todos os dados que você digitou e recomeçar, clique no menu "Recomeçar". 

i) O menu "Sair" pode ser usado sempre que for necessário. O programa grava os dados no disquete e quando 

você o acessar novamente os dados estarão disponíveis para que você possa continuar seu trabalho. 

j) Após terminado todo o procedimento, a pasta prc0008121 deve ser copiado para um pen drive ou outro 

dispositivo de armazenamento com saída USB. 

 

BOM SERVIÇO!!! 

 


