
MUNICIPIO DE CÓRREGO FUNDO 
CNPJ: 01.614.862/0001-77 = TELEFAX (37) 3322-9144 

RUA JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493 – CENTRO 
CEP: 35.578-000 = CÓRREGO FUNDO – MINAS GERAIS 

 

1 
 

Prezado (a) Senhor (a), 
 
Referência: Pregão nº 068/2017 Processo nº 682/2017 
  
Encaminhamos para geração da proposta digital, arquivo executável para a 
formalização da mesma, sendo que a apresentação da proposta digital é 
obrigatória neste Pregão. 
 
A proposta digital é complementar à proposta impressa, ou seja, é 
obrigatória a apresentação da proposta nos dois formatos (impressa e 
digital). 
 
Para elaboração da proposta digital deve se seguir o seguinte roteiro, 
obrigatoriamente: 
 
1. Criar uma pasta específica na área de trabalho; 
2. Baixar todos os arquivos que estão sendo enviados neste email na pasta 
criada; (são seis arquivos que estão compactados- descompactá-los); 
3. Abra o arquivo executável “cotacao2.exe”; 
4. Na aba Cotação, gere a proposta digital item a item inserindo valor 
unitário e marca; 
5. Terminada a cotação, clique no botão voltar; 
6. Na aba Relatórios, clique em “Conferência de Preços” para aferir toda a 
proposta antes da impressão; 
7. Na aba Relatórios, clique em “Impressão da Proposta Final”para 
visualizar o Código de Validação que deverá ser anotado ou impresso e 
entregue junto com o arquivo da proposta digital; 
8. Após esta etapa, na pasta específica criada, foi gerado mais três arquivos, 
ou seja, a pasta agora consta nove arquivos que deverão ser compactados 
(em rar) e gravados na mídia removível (pen drive, cd ou DVD);  
9. Entregar a mídia com o código de validação no envelope de propostas;  
10. Os arquivos gerados não podem ser renomeados;  
 
Observações: 
1. A proposta digital é obrigatória neste Pregão; 
2. Qualquer alteração no roteiro e forma de elaboração da proposta digital, a 
invalidará; 
3. A não entrega da mídia com o código de validação a invalidará; 
4. A proposta digital gravada na mídia removível deve conter nove arquivos 
compactados em rar; 
5. Os arquivos gerados não podem ser renomeados; 
6. É possível fazer a impressão da proposta digital no entanto, a mesma não 
contém todos os requisitos exigidos no edital. Fica a critério da licitante 
apresentar esta ou outra completa elaborada pela licitante. Se optar pela 
entrega da proposta impressa diretamente da sistema de proposta digital a 
mesma deve ser complementada de acordo com o solicitado no edital sob pena 
de desclassificação; 
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Dúvidas acerca da elaboração da proposta digital poderão serem sanadas 
pelo telefone (37) 3322-9144 ou pelo email: 
pregoescorregofundo@hotmail.com 
 
Estamos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas adicionais. 
  
Atenciosamente, 
 
 
Maiza Maria Guimarães  
Pregoeira 
 

 

 


