Lançamento de Propostas da Licitação
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1 Introdução
O presente manual tem por objetivo orientar os usuários a operar o aplicativo
para Lançamento de Propostas da Licitação da Universidade Estadual de Londrina.
O aplicativo visa conferir maior agilidade aos procedimentos relacionados à
execução do Pregão Presencial, propiciando também ao proponente um ambiente
com mais informações a respeito dos itens em apreço e melhores formas de
preenchimento e conferência dos dados.
O sistema disponibiliza uma estrutura para o preenchimento de informações
cadastrais e o lançamento das propostas para a disputa do Pregão Presencial.
Possibilita também a gravação dos dados em arquivo e a impressão da proposta.
O arquivo de dados e a proposta impressa deverão ser entregues à comissão
de licitação no momento de abertura da sessão do Pregão Presencial.
2 Requisitos para utilização do sistema
Para utilizar o aplicativo é necessário ter um computador ou notebook com os
seguintes recursos:
Hardware:


20 Mb de espaço em disco;

Software:


Java 6 ou superior;



Software leitor de PDF (Adobe Reader, etc.);

3 Inicializando a aplicação
Este capítulo descreve os procedimentos para inicializar a aplicação. Em
primeiro lugar, é preciso copiar em uma pasta ou diretório, os arquivos distribuídos
pela comissão de licitação. São eles, o aplicativo chamado Propostas.jar e o
arquivo de dados que tem o nome formado pelo número e o ano da licitação,
separados pelo caractere sublinhado. Um exemplo de nome de arquivo da licitação
nº 10 de 2014 seria 000010_2014.DAT. Antes de iniciar a execução do aplicativo,
certifique-se de que os arquivos estejam localizados na mesma pasta ou diretório.
Além disso, é fundamental que o usuário tenha instalado em seu computador
o software Java (Java Runtime Environment ou JRE) 6.0 ou superior. Caso não o
possua, efetuar o download em http://www.java.com e fazer a sua instalação.
Para a impressão da proposta é preciso que o usuário tenha em seu
computador um software leitor de PDF, como o Adobe Reader. Caso não o possua,
efetuar o download em http://get.adobe.com/br/reader e realizar a sua instalação.
Para inicializar a aplicação, proceder da seguinte forma:
1. Executar o arquivo Propostas.jar dando dois cliques sobre o mesmo ou
através da linha de comando, digitando: java -jar Propostas.jar
2. Será exibida a tela principal do aplicativo.
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Figura 1. Tela principal do aplicativo

4 Carga dos dados da licitação
Este capítulo descreve os procedimentos para carregar
armazenados no arquivo de dados para o aplicativo em execução.
Para efetuar esta operação, proceder da seguinte forma:
1. Inicializar a aplicação, conforme descrito no capítulo 3;
2. Clicar no campo Número e informar o número da licitação;
3. Clicar no campo Ano e informar o ano da licitação;
4. Pressionar o botão Carregar;

Figura 2. Como carregar os dados do arquivo de dados ao aplicativo

5. Os dados serão carregados na tela. São eles:


Tipo: Tipo da Licitação;



Local: Local de compra;



Objeto: Objeto da licitação;
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Pendências: Indica os campos normalmente necessários e ainda não
preenchidos.

5 Cadastro dos dados do proponente
Este capítulo descreve os procedimentos para efetuar o registro dos dados do
proponente, utilizados para o credenciamento do mesmo no momento da abertura
da sessão.
Para efetuar esta operação, proceder da seguinte forma:
1. Inicializar a aplicação, conforme descrito no capítulo 3;
2. Carregar a licitação conforme descrito no capítulo 4;
3. Na tela principal, pressionar o botão Proponente;

Figura 3. Como chamar a tela para preenchimento dos dados do proponente

4. Será exibida a tela Dados do Proponente.

Figura 4. Tela para preenchimento dos dados do proponente
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5. Preencher os campos do formulário. São eles:


CNPJ/CPF: Número do CNPJ ou CPF;



Tipo: Tipo de empresa;



Pessoa: Tipo de pessoa, física ou jurídica;



Razão Social: Razão social;



Nome Fantasia: Nome fantasia;



Endereço: Endereço;



Compl.: Complemento do endereço;



Cidade: Nome da cidade;



UF: Sigla do estado;



CEP: CEP;



E-Mail: Endereço eletrônico do proponente;



Fone: Número do telefone;



Banco: Código do banco;



Agência: Código da agência;



Conta: Número da conta seguido do dígito verificador;



Nome: Nome do representante;



RG: Número do RG do representante;



Emissor: Sigla do órgão emissor do RG;



UF: Sigla da UF do órgão emissor do RG;



CPF: Número do CPF do representante.

6. Pressionar o botão Fechar para efetivar a operação e fechar a tela.
6 Lançamento das propostas
Este capítulo descreve os procedimentos para efetuar o lançamento das
propostas de cada item de cada lote da licitação.
Para efetuar esta operação, proceder da seguinte forma:
1. Inicializar a aplicação, conforme descrito no capítulo 3;
2. Carregar a licitação conforme descrito no capítulo 4;
3. Na tela principal, pressionar o botão Propostas;
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Figura 5. Como chamar a tela para lançamento das propostas

4. Será exibido o formulário Lançamento das Propostas.

Figura 6. Tela para lançamento das propostas

5. Para cada item de cada lote, preencher os campos e pressionar Enter
para efetivar o lançamento. São eles:


Marca/Modelo/Nº Registro: Marca do Item. Caso não possua, colocar
apenas um - (traço);



Valor Bruto: Valor bruto proposto do item;



Aliq. ICMS: Alíquota de ICMS. Caso não possua, preencher com 0 (zero);



Pressionar o botão Fechar para efetivar a operação e fechar a tela.
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7 Observações
Este capítulo descreve
observações da proposta.

os

procedimentos

para

registrar

eventuais

Para efetuar esta operação, proceder da seguinte forma:
1. Inicializar a aplicação, conforme descrito no capítulo 3;
2. Carregar a licitação conforme descrito no capítulo 4;
3. Na tela principal, pressionar o botão Observações;

Figura 7. Como chamar a tela para preenchimento de observações da proposta

4. Será exibido o formulário Observações da Proposta.

Figura 8. Tela para preenchimento de observações das propostas

5. Preencher as observações da proposta;
6. Pressionar o botão Fechar para efetivar a operação e fechar a tela.
8 Gravação dos Dados em Arquivo
Este capítulo descreve os procedimentos para efetuar a gravação dos dados
preenchidos no arquivo de dados. Esta é a única forma de salvar os dados e não
perdê-los ao fechar o aplicativo. A operação pode ser efetuada a qualquer
momento, mesmo que os formulários não tenham sido preenchidos completamente.
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Para efetuar esta operação, proceder da seguinte forma:
1. Inicializar a aplicação, conforme descrito no capítulo 3;
2. Carregar a licitação conforme descrito no capítulo 4;
3. Na tela principal, pressionar o botão Gravar Arquivo;

Figura 9. Como gravar a proposta no arquivo de dados

9 Impressão das Propostas
Este capítulo descreve os procedimentos para efetuar a impressão das
propostas lançadas através do aplicativo.
Para efetuar esta operação, proceder da seguinte forma:
1. Inicializar a aplicação, conforme descrito no capítulo 3;
2. Carregar a licitação conforme descrito no capítulo 4;
3. Na tela principal, pressionar o botão Imprimir;

Figura 10. Como imprimir a proposta
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