
Prefeitura Municipal de Jeceaba 
Manual de digitação de proposta para Licitação  

 

Objetivo: Este tutorial tem o objetivo de exemplificar a utilização do software para a geração de propostas de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Jeceaba. Serão descritos cinco passos com o intuito de, ao final, capacitar o 

leitor a gerar o arquivo de proposta para participar de processo licitatório.  

 

1º Passo: Realizar o download do Software Digitação de Propostas 

 Acessar o endereço http://www.jeceaba.mg.gov.br/files/propostalicitacao.zip, realizar o download do 

arquivo e descompacta-lo (arquivo compactado com o software winzip). Após descompactar o arquivo, terá o 

software, em arquivo único, conforme imagem abaixo: 

 
Figura 1 – Software para cadastro de proposta de licitação 

 

 
Figura 2 – Software para cadastro de proposta de licitação 

 

2º Passo: Realizar o download do arquivo XML referente ao processo de Licitação desejado 

 Deve-se acessar a área de Licitação existente no site da Prefeitura Municipal de Jeceaba 

(http://www.jeceaba.mg.gov.br) e realizar o download do arquivo XML, de nome registros_precos.xml, presente na 

área de download do processo de licitatório em questão. A figura 3 apresenta a área de download de um processo 

de licitação no site da Prefeitura Municipal de Jeceaba. 

http://www.jeceaba.mg.gov.br/files/propostalicitacao.zip
http://www.jeceaba.mg.gov.br/


 
Figura 3 – Área de download 

 

3º Passo: Importar arquivo XML para o Software 

Clique no botão “Abrir Processo” e selecione o arquivo XML, referente à licitação desejada.  

 

 
Figura 4 – Importar arquivo XML  

 

Após importar o arquivo XML para o software, todos os itens, referentes a licitação em questão, serão 

listado, permitindo a inserção da Marca e Valor para cada item. 

 

 
Figura 5 – Software após a importação do arquivo XML 

 

 



4º Passo: Conferir as informações digitadas 

Após finalizar o preenchimento de todos os itens, deve-se abrir o relatório e conferir todas as informações.  

 
Figura 6 – Indicação de botão relatório 

 

 
Figura 7 – Exemplo de relatório gerado pelo software 

 

5º Passo: Gerar o arquivo XML que será utilizado na licitação 

Após conferir todos os dados informados, deve-se clicar no botão “Gerar Arquivo”, será apresentada uma 

janela para definir o nome da empresa. Lembre-se, esse arquivo será utilizado no processo licitatório, favor se 

orientar, através do edital, como fornecer este arquivo para a Prefeitura Municipal de Jeceaba. 

 
Figura 8 – Gerar arquivo XML 

 
Dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato:  
E-mail: licitacao@jeceaba.mg.gov.br  

Telefone: 31-3735-1275 | 31-3735-1230 

www.jeceaba.mg.gov.br 

mailto:licitacao@jeceaba.mg.gov.br

