ANEXO VIII
MANUAL DE OPERAÇÃO DO ANEXO EM CD / PENDRIVE
1 DOWNLOAD DOS ARQUIVOS RELATIVOS AO ANEXO I DO EDITAL
1.1 O programa para a formulação da proposta ESPROPOSTA.EXE, e o arquivo da proposta do edital
(PROPOSTA.ESL), devem ser “baixados” no site da Prefeitura Municipal de Toledo (www.toledo.pr.gov.br), na
página Licitações, na seção de Downloads de cada entidade, na parte referente à licitação em questão.

Passo 1. Depois de acessado a página da Prefeitura, clique no link Licitações.

Passo 2. Agora clique na entidade desejada

Passo 3. Clique na modalidade desejada

Passo 4. Faça o Dowland do Edital da proposta desejada clicando em “baixar preenchendo a solicitação”.

Passo 5. Preencher os campos solicitados e clicar em “concordo” com o Termo de Ciência e de
Responsabilidade.

Passo 6. Os arquivos devem ser salvos diretamente no drive C:\ do seu computador, em uma pasta qualquer. Em
seguida, clica-se com o botão direito do mouse em cima do link para o arquivo, e peça pela opção “Salvar link
como...”. Depois de selecionado essa opção, selecione o local a ser gravado o arquivo e clique em “Salvar”.

Clique com o botão direito sobre o link “Proposta”, em seguida em “Salvar link como...” selecione o local a ser
gravado o arquivo e clique em “Salvar”.

* Se você não possui o programa para o preenchimento de proposta em seu computador pode aproveitar o
momento e baixar o programa no link “Versão atualizada de preenchimento da proposta Baixe aqui.”.

Clique com o botão direito sobre o link “Baixe aqui”, em seguida em “Salvar link como...” selecione o local a ser
gravado o arquivo e clique em “Salvar”.
Caso você já possua o arquivo ESPROPOSTA.EXE atualizado em seu computador, poderá se utilizar do mesmo
para o preenchimento das informações conforme o roteiro a seguir.
2. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Para informar os valores e as marcas dos produtos contidos no anexo, proceda da seguinte forma:
Acesse a pasta onde salvou os arquivos, e clique duas vezes em cima do arquivo ESPROPOSTA.EXE. Clique em
“Executar”.

No campo Arquivo de Proposta, clique uma vez sobre o botão com reticências. Procure pelo arquivo
PROSPOSTA.ESL.

Após localizar, clique sobre o arquivo “Proposta.esl”.

Aparecerá a seguinte tela:

Você trabalha com duas guias: Lotes e Produtos/Serviços. Inicialmente, você vai na guia Lotes, seleciona o lote
em questão e vá para a outra guia: Produtos Serviços:

Você vai perceber que existe dois campos a serem informados: Marca e Preço Unitário. O valor deverá ser
digitado utilizando o formato 99999,99. Não coloque o ponto decimal para separar a casa dos milhares, apenas a
vírgula para a separação dos centavos.
Os valores devem ser digitados, sempre respeitando a coluna do Preço Um. Máx. para cada item. O valor
digitado jamais poderá ultrapassar o valor estipulado nessa coluna, bem como o programa não vai deixar que isso
aconteça.
Imediatamente, clique no botão Gravar Proposta, para que o programa salve as informações no arquivo.
Após isso, clique no botão Dados do Fornecedor.
O programa apresentará a seguinte tela:

Uma vez incluídas as informações em dados do fornecedor, clique no botão “Representante”.

Inserir os dados da pessoa Representante ou Credenciada para representar a empresa. Depois clique
no botão “Fechar”.

Clique no botão “Quadro Societário” para inserir os dados do proprietário ou sócios da empresa.

Quando se tratar de sócios, preencher os dados do primeiro sócio, em seguida gravar as informações
clicando no botão “Gravar Registro Corrente”. Para confirmar se as informações foram salvas, deverá
aparecer o CPF e o nome do sócio abaixo:

Para inserir novo sócio, é necessário clicar em “Limpar Registro Corrente” para que seja limpa a tela.
Após inserir os dados do sócio é necessário realizar o procedimento anterior, clicando no botão
“Gravar registro corrente”.

Depois de certificar-se que foram salvos os dados inseridos no “Quadro Societário”, Clicar no botão
“Fechar”.

Clicar no botão “Gravar Proposta”.

A caixa de diálogo indicará o local onde foi gravada a proposta. Clique em “Ok” para concluir a
gravação.

Os valores e os dados da proposta, fornecedor, representante e quadro societário poderão ser
informados a qualquer tempo, ou seja, não é necessário incluir as informações todas de uma só vez,
basta gravar e acessar o programa, como descrito no item 1) e continuar informando de onde
parou.

Após o término da digitação de todos os valores, é necessário imprimir clicando em “imprimir
proposta”.

Clicar no botão “Imprimir Proposta”.

Para aparecer na impressão todos os itens (cotados e não cotados), clique em “Imprimir Proposta’.

Para imprimir apenas os itens cotados, marque a opção “Imprimir somente itens cotados?”, Em seguida clique
em “Imprimir”.
Clique no ícone da impressora para imprimir a proposta:

3. TÉRMINO DO PREENCHIMENTO
3.1 Após o término da digitação de todos os valores, é necessário imprimir estes dados no papel e retornar para a
Prefeitura com este documento assinado, enviando o arquivo PROPOSTA.ESL num Pendrive ou CD bem
acondicionado, para que não sofra danos.
4. PONTOS A SEREM OBSERVADOS:
4.1 AO DIGITAR O VALOR NÃO USAR PONTO.
EX: 1520,00 (CERTO) - EX: 1.520,00 (ERRADO)
4.2 AO DIGITAR O VALOR DA MERCADORIA, SEMPRE RESPEITAR A COLUNA DO VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO.
4.3 DEPOIS DE TER BAIXADO O ARQUIVO ESPROPOSTA.EXE, O MESMO PODERÁ SER ARMAZENADO
NUMA PASTA EM SEPARADO, POIS SERÁ UTILIZADO O MESMO PROGRAMA, QUANDO FOR PARTICIPAR
DE NOVAS LICITAÇÕES COM O MUNICÍPIO, OS QUAIS UTILIZE ESSE RECURSO.

