
TUTORIAL PARA AUXÍLIO NO 
PREENCIMENTO CORRETO DA 

PROPOSTA COM A UTILIZAÇÃO DO 
PROGRAMA LICITA 

 

Prefeitura Municipal de Itapoá/SC 

Secretaria de Administração e Finanças – .Licitações e .Contratos 
Rua .Mariana Michels .Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ 81.140.303/0001-01 

 



No site da Prefeitura 

Municipal de Itapoá 

Acesse o link 

rápido 

“Licitações” 



Acesse para 

localizar o 

programa 



Baixe o 

arquivo 

Proceda a instalação do 

arquivo até concluir 

TODAS as etapas 



Após a conclusão das 

etapas para instalação do 

Licita, localize o 

programa: menu Iniciar > 

Todos os Programas > 

Licita 



Na sequencia a empresa deverá encaminhar um email para o endereço: 

licitacoes@itapoa.sc.gov.br , solicitando o arquivo para preenchimento 

da proposta, descrevendo as seguintes informações: 

1. Número da licitação, número do processo e objeto (Exemplo: PREGÃO 

Nº 00/2012, REGISTRO DE PREÇO Nº 00/2012, PROCESSO Nº 00/2012, 

OBJETO: aquisição de materiais para a prefeitura de Itapoá) 

2. Razão social da empresa 

3. Endereço COMPLETO (Nome da Rua/Avenida..., Bairro, CEP, 

Cidade e Estado) 

ATENÇÃO: emails encaminhados com informações 

incompletas impedem o cadastro da empresa no sistema 

da Prefeitura de Itapoá. Sem o respectivo cadastro, não 

será possível gerar o arquivo para preenchimento da 

proposta. 
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Após encaminhar sua solicitação por email, informando todos os dados 

necessários para a realização de seu cadastro, o Departamento de Licitações e 

Contratos da Prefeitura de Itapoá, retornará seu email, encaminhando o arquivo 

para preenchimento  da proposta. O licitante deverá baixar o arquivo de sua caixa 

de entrada e salvá-lo preferencialmente no disco local (C:) de seu computador: 

Caminho: Meu Computador > Disco local (C:) 



O arquivo estará no formato .zip, nomeado automaticamente da seguinte forma: 

Nº do 

Pregão  

Razão Social da 

empresa solicitante 
Formato 



Após estes dois procedimentos (baixar o arquivo Licita e salvar o arquivo 

encaminhado por email) você já pode iniciar os procedimentos para o 

preenchimento de sua proposta.  

1. No menu Iniciar > Todos os Programas > Licita, abra o arquivo “Edital”  



2. No menu Ferramentas > Importar Edital > Janela Importar Arquivos > selecione 

na barra “examinar” o Disco Local (C:) > Localize o arquivo no formato .zip e clique 

em Abrir: 



3. O programa importará o arquivo. Para iniciar a digitação de sua proposta clique 

duas vezes sobre a linha azul com as informações referentes ao pregão: 



4. Na sequencia será aberta uma janela com a listagem de todos os itens da 

licitação: 



5. Ao clicar duas vezes sobre a linha do primeiro item, será aberta a janela 

“Manutenção Cadastro de Itens”. Nesta janela será iniciada a digitação de sua 

proposta: 

Nesta janela : 
 

1. Digite a marca do produto e 

clique “enter”, 

2. Digite o valor e clique “enter”, 

3. Confira o valor total (multiplicado 

automaticamente) e clique “enter” 

para seguir para o item nº 2 . 

4. Repita todos os passos até 

finalizar todos os itens. 



6. Finalizados todos os itens selecione no menu Ferramentas > Exportar Edital > 

na Janela Select Directory > escolha o local onde deseja salvar sua proposta 

(preferencialmente no Disco Local (C:) de seu computador): 



O arquivo gerado estará no formato .zip, nomeado automaticamente da seguinte forma: 

Letra “F” que 

faz referência a 

arquivo gerado 

por Fornecedor. 

Nº do 

Pregão 
Razão Social da 

empresa licitante 

Formato 

Para finalizar, grave o arquivo em um CD (nenhum outro tipo de mídia será aceito) e entregue 

juntamente com o envelope nº 1 “Proposta de Preço” na data e horário estipulados no Edital. 




