
 

MANUAL PASSO A PASSO 

Baixe o arquivo Software ESProposta disponível em: Portal da Transparência do 

Município de Fernandes Pinheiro 

 

Baixe a arquivo para digitação das propostas do pregão em que a empresa ira participar: 

 

 

 



Execute o arquivo ESProposta: 

 

Aí deve-se ir nos três pontinhos em cima em achar o arquivo para digitação das 

propostas baixado anteriormente:

 



 

 

  



Aí vai em produtos/serviços e digita as propostas com marca, modelo e preço unitário: 

 

Para ver a descrição completa do iten clica duas sobre ele: 

 

Após digitado todos os itens cotados deve-se preencher os dados do fornecedor: 

*Atenção esses dados dever inseridos como consta na última alteração do contrato 

social ou como esta descrito no cadastro na Receita Federal, pois se vir com qualquer 

erro de digitação, o sistema vai atualizar os dados erroneamente: 



 

 

Obs. Deve-se preencher corretamente a validade da proposta e prazo de execução de 

acordo com o que consta em edital. 



Após esse passo deve preencher corretamente os dados do Representante da empresa 

que vai ser habitado no credenciamento, ou seja o que vai estar presente no certame não 

deve se colocar o nome do representante legal da empresa e se a documentação for 

enviada pelo correio esse quadro deve ficar sem preenchimento, pois a empresa não vai 

ter nenhum representante no momento do certame. 

 

 

  



Após deve se preencher os dados do quadro societario corretamente como consta na 

ultima alteração do contrato social Constando o nome de todos os sócios 

 

 

Fique atento a data e o número do registro conforme segue a baixo, ele deve ser retirado 

do requerimento do empresário ou contrato social na ultima pagina da última alteração 

contratual: 



 
A data e numero do registro devem ser retirados conforme a imagem abaixo, o numero 

esta na ultima pagina do contrato social ou no final da pagina do requerimento 

individual do empresário (ultima alteração contratual). 

 
Para salvar cada representante do quadro societário é necessário clicar na flecha 

vermelha no topo.   

Após cadastrar os dados do fornecedor,do representante e dos sócios clique no botão 

 

  



Após preenchida a proposta, os dado do fornecedor, representante e sócios clique em 

Gravar Proposta 

 
Com os dados do fornecedor cadastrados, os preços inseridos e a proposta Gravada com 

sucesso é necessário imprimir a proposta para mandar em anexo, para isso clique em 

 

 

GRAVAR UM NOVO CD OU PENDRIVE COM A PROPOSTA COMPLETA.  

Após impresso a proposta é necessário gravar em um novo CD, a proposta com todos os 

preços e dados do fornecedor, para ser entregue na Prefeitura na hora do certame para 

que sejam carregados no sistema, não se esqueça de que tem que ser o arquivo que foi 

baixado com o nome arquivo para digitação das propostas, O CD pode ser gravado em 

qualquer software compatível ou pendrive comum. 


