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Mediador – Software para Geração de Propostas
APRESENTAÇÃO
Neste software, o licitante poderá efetuar a digitação dos valores propostos, bem como outras
informações necessárias para participação na licitação, podendo, inclusive, emitir a sua Proposta de Preços
e encaminhá-la a entidade, juntamente com o arquivo gerado pelo software. Neste caso, o ente poderá
efetuar a importação destes dados, não havendo a necessidade de digitação dos valores de cada licitante,
tornando mais célere o processo de apuração do certame.
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UTILIZAÇÃO
A utilização do software se dá de forma prática e indutiva, sendo acessível a qualquer licitante, a fim
de tornar a geração de Propostas, um processo mais fácil e ágil.
UTILIZANDO O SOFTWARE
1. Para utilização do software, não se faz necessária qualquer tipo de instalação. Basta executar o
aplicativo Mediador.exe disponibilizado.
2. Será apresentada a tela inicial do software:

3. Informe o caminho onde se encontra localizado o arquivo previamente gerado pela entidade:
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4. Será apresentada a tela a seguir, onde deverão ser informados todos os dados da proposta do
licitante. A tela disponibiliza os botões de navegação dos registros dos Lotes, Primeiro, Anterior,
Próximo e Último, respectivamente, apresenta também os botões de Salvar e Imprimir a
Proposta:

5. Após a digitação dos valores, validade da proposta e prazo de entrega/execução, o licitante
deverá SALVAR o lançamento. Se porventura, tenha deixado algum valor sem preenchimento, o
software acusará a falha, através da seguinte mensagem:
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6. Caso o licitante concorde em deixar algum valor em branco, podendo ser desclassificado neste
item no momento da apuração da licitação, será exportado o arquivo atualizado para o mesmo
local em que foi carregado inicialmente e, será possibilitado ao licitante, emitir a sua proposta
oficial, podendo selecionar A “Emissão do relatório em papel timbrado”. Selecionada esta opção,
o software deixará o espaçamento necessário para que seja impresso o cabeçalho da empresa,
caso contrário, emitirá a identificação da Prefeitura:

7. Finalmente, bastará ao fornecedor imprimir a Proposta de Preços e encaminhá-la à entidade,
juntamente com o arquivo gerado pelo software, seguindo as demais normas contidas no Edital:
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IMPORTANTE: O Licitante deverá encaminhar a proposta gerada pelo software em mídia (pendrive, CD, etc.), juntamente com a proposta impressa e devidamente assinada, sendo necessário
e de suma importância, que o licitante observe e cumpra todos os itens do Edital, pois a
presente ferramenta trata-se apenas de um facilitador para tornar o procedimento de apuração
da licitação mais rápido e dinâmico.

Anotações:
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