MANUAL DO USUÁRIO
SICP - SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
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1.1

Utilização Sistema de Cotação de Preços

Inicialização do Sistema

A inicialização do Sistema é realizada através de um duplo clique sobre o atalho
do Sistema SICP em sua área de trabalho.

Para inciar o Sistema, o usuário deve informar sua Razão Social e seu CNPJ
(Pessoa Jurídica) ou CPF (Pessoa Física) na Tela apresentada após a abertura do
Sistema.

Após inserir todas as informações o usuário deve clicar na opção “

” para iniciar

o Sistema.

1.2

Utilização do Sistema

Após clicar na opção “Iniciar”, o sistema abre de forma automática a Tela de
Recebimento da Proposta.

1.3

2.3.1

Recebimento da Proposta

Localizar Proposta

Para receber a Proposta o usuário deve selecionar a opção “Localizar Arquivo”
que, no caso, deve ser disponibilizado pela Administração com os Itens do
Processo.

Após localizar o Arquivo com a Proposta o sistema irá carregar as informações da
Administração, como: o Número do CNPJ, do Processo Licitatório, o Nome do
Cliente, isto é, da Administração que está realizando o Processo, além de todos os
itens do Processo com seus respectivos códigos, descrições e quantidades.

2.3.2

Atualização da Proposta

Após carregar o Arquivo com a Proposta o usuário deve informar a Validade da
Proposta, lançar os Valores Unitários dos Itens que deseja atender e a Marca
(quando houver).

2.3.3

Geração do Arquivo de Cotação de Preços

Após finalizar o lançamento de todos os Valores o usuário deve selecionar o
“Local onde será gerado o Arquivo”, o ideal é selecionar um caminho dentro de
seu “C:\Users”.

Na sequência, o usuário deve selecionar a opção “INFORMAR” abaixo do campo
“Dados Pessoais” e, preencher as informações para que as mesmas sejam
apresentadas no Relatório emitido pelo Sistema após a Geração da Proposta.

Por fim, o usuário deve selecionar a opção “Gerar Arquivo para Enviar”, ao clicar
nesta opção, o sistema irá gerar o Arquivo e emitir uma mensagem informando
onde o mesmo foi gerado.

O Arquivo Gerado com as Propostas é o Arquivo que o usuário deverá
disponibilizar à Administração seja por e-mail ou Pen-drive no dia da Licitação.

