Manual do usuário
Sistema: SICP – Sistema de cotação de preço
1º) Você ira baixar no site ou Receberá do órgão executante da licitação o Setup SICP para
instalar no seu Computador, para iniciar a instalação é só dar um duplo click sobre o Setup SICP.

Ao dar duplo click no Setup SICP ele iniciará a instalação e vai aparecer varias telas como
abaixo. Nestas telas você clicará na opção “Next>”

Após passar as Opções “Next>” você chegará nesta tela abaixo que irá clicar em “Install”

Após ter clicado em “Install” poderá aparecer várias mensagens de Erro como está aqui abaixo
em todas estas mensagens você irá clicar em “Ignore”. Obs: Estas mensagens não são erros são
algumas DLL que falta no seu computador por isto você deverá Ignorar.

Após ter clicado em todas as opções “Ignore” que apareceram acima Você chegou ao final da
Instalação do SICP nesta tela abaixo você click em “Finish” para concluir a instalação.

2º) Após concluir a Instalação do Setup SICP no seu computador irá aparecer um “Ícone” na sua
Área de trabalho como este mostrado aqui.

Para Iniciar o preenchimento da proposta de preços da licitação que você participará é necessário
dar um duplo Click no Ícone acima mostrado e o sistema SICP iniciará com esta tela abaixo

mostrada: Você deverá digitar a sua razão social como mostra abaixo, deverá informar seu
CNPJ sendo pessoa Jurídica e CPF sendo pessoa Física. E clicar na opção “Iniciar”

Após você ter clicado na opção “Iniciar” acima citada. O sistema abrirá está tela abaixo para
que você localize o arquivo da licitação que conterá os itens e quantitativos, este arquivo tem o
seguinte formato Exemplo: 181407560001000002052012.LCT
CNPJ ou CPF do Licitante Nº Processo Ano Extensão do arquivo: A extensão
do arquivo não deve ser alterada nunca.
Se você não recebeu o arquivo juntamente com o Setup SICP você deverá entrar em contato o
órgão executante da licitação e solicitar o arquivo do processo o qual você interessa participar e
salvar este arquivo em seu computador em algum local que você lembre. De posse do Arquivo
você clicará na opção “Localizar Arquivo”

Após ter Clicado na opção “Localizar Arquivo” citado acima: O Sistema abrirá a tela de
procura deste arquivo, é só você informa o caminho que você salvou o arquivo, encontrá-lo e
selecionar o arquivo, clicar na opção “Abrir” o sistema ira abrir para você a proposta para que
você digite os preços e marca dos produtos. Em caso de licitação por lote aparecerá a mensagem
da tela abaixo e se a licitação não for lote abrirá os itens na tela normalmente.

A) Se a licitação for por lote você deverá dar um duplo click em cada nº do lote para abrir
os itens deste lote os quais você irá informar valor unitário em todos os itens e marca
para estes itens por que se faltar um item sem valor unitário o sistema não salvará este
lote.
B) Se a licitação não for por lote ao você ter clicado em “Abrir” os itens apareceram na tela
para que você informe valor unitário e marca para os itens.

A) Quando você der duplo clique sobre o lote escolhido o sistema abrirá os itens do lote
escolhido é só você informa valor e marca para os itens. Ao terminar de colocar valor nos
itens você deverá clicar em “SALVAR” para cada lote escolhido.
B) Se a licitação não for por lote, você devera colocar valores para os itens os quais você
interessa em participar da licitação e clicar em “SALVAR”
C) Não se esqueça de informar os Dados Pessoais e a data de Validade da Proposta pois
você poderá sofrer alguma sansão se estiver sendo cobrada no edital.

Após ter preenchido os Valores dos itens, colocado marca e informado data de validade da
proposta “SALVADO”, preenchido os dados pessoais você deverá clicar em “Gerar Arquivo
para Enviar” o Sistema SICP vai gera um arquivo com os seus dados no caminho abaixo
indicado, este arquivo você deverá encaminhá-lo ao órgão promotor da licitação juntamente com
os envelopes de documentos de habilitação e proposta de preços no dia marcado para abertura
da licitação. Poderá ser enviado em CD, Pen-drive. Lembrando que o nome do arquivo
gerado automaticamente não poderá ser alterado sua descrição(nome) em hipótese alguma.

Quando você clica na opção “Gera Arquivo para Enviar” o sistema irá abrir para você um
relatório da sua proposta financeira em HTML, se você interessar poderá imprimi-lo para colocar
no Envelope da Proposta Financeira para isso é só você configurá-lo para seu modelo de papel
timbrado da sua empresa e imprimi-lo. Lembrar de bater o carimbo do CNPJ da empresa e
principalmente assinar a sua proposta pelo responsável legal da empresa.

