MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DIGITAÇÃO DE
PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS

1. Efetue o download do WSICRegistraPropostasParaEnviarAosFornecedores através do
link
http://restrito.memory.com.br:8081/upload/central_download/WSICRegistraPropostasP
araEnviarAosFornecedores_18052012_1113.exe

2. Será exibida uma caixa de mensagem perguntando de deseja salvar ou abrir este
arquivo, escolha a opção SALVAR e escolha um local em seu computador onde será
salvo o arquivo;

3. Aguarde o término do processo de download e descompacte o arquivo
WSICRegistraPropostasParaEnviarAosFornecedores salvo no computador;

4. Clique com o botão direito, Extrair aqui.

5. O arquivo será aberto, aparecendo dessa maneira.

6. Duplo clique em WSICRegistraPropostas

7. Será aberta a pagina abaixo, após o duplo clique em WSICRegistraPropostas

Nesta realize os passos abaixo:
a) Na aba Finalidade: Selecione Processo Licitatório
b) Na aba CNPJ: Informe o CNPJ do Fornecedor
c) Razão Social: Informe a Razão Social Completa
d) Depois clique em confirmar.
e) Clique em Abrir Processo para selecionar e abrir os itens do Processo Licitatório
O nome do arquivo tem a seguinte composição: PL_000001_2018.SIC, onde:
000001: identifica o número do Processo Licitatório; 2018: identifica o ano do
exercício do processo licitatório; SIC extensão do nome do arquivo. O arquivo
PL_n°Processo_2018.SIC é disponibilizado com o edital.

8. Selecionar os itens através do grid.

9. Digitar a Marca do produto descrito.

10. Digitar o Valor Unitário proposto para o item.

11. Clicar o botão Gravar para confirmar os dados digitados para o item.

12. Repetir os itens 8, 9, 10, 11 e 12 deste tutorial para todos os itens do Processo
Licitatório.

13. Clicar o botão Relatório para emitir um relatório para controle e conferências das
propostas digitadas.

14. Clicar o botão Encerrar para finalizar a digitação das propostas e gravar o arquivo que
deverá ser enviado para o órgão público solicitante. O arquivo será gravado na mesma
pasta aonde se encontra o programa WSICRegistraProposta.exe e o nome do arquivo será:
PL_n°Processo_2018_N°CNPJFornecedor.PRO.

Ex:

Processo

001/2018,

CNPJ

12.345.678/0009-10 o nome do arquivo sera: PL000001_2018-12345678000910.PRO.

