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SLC 5.50  
SISTEMA DE LICITAÇÃO E COMPRAS 
 
 
 
Manual do esProposta  
 

 

 

Orientações para baixar e fazer o preenchimento do esProposta.exe. 

 

O programa esProposta serve para facilitar o preenchimento das propostas das licitações, 

podendo ser enviado tanto para os fornecedores que foram convidados quanto para novos 

fornecedores que participaram da licitação.  

 

 Configurações Iniciais 

Para utilizar o EsProposta.exe é necessário acessar o site da Equiplano: 

http://www.equiplano.com.br/ 

Faça o login: 

 

O próximo passo é acessar a área de atualização: 

 

http://www.equiplano.com.br/
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E fazer o download do programa no menu atualização do sistema de Licitação (no link: 

http://www.equiplano.com.br/atualizacao/listarAtualizacoes ) clicando na opção 

esProposta_v1143.zip (ou na última versão liberada) e guarde na pasta de sua preferência. 

 

 

 

Após o download, descompacte o arquivo, irá aparecer o programa esProposta.exe 

. 

 

 

Você também receberá da entidade que está realizando a licitação um arquivo chamado 

Proposta.esl . Esse arquivo contém as informações referentes aos lotes, itens 

da licitação. 

 

 

 

 

 

 

http://www.equiplano.com.br/atualizacao/listarAtualizacoes
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 Preenchimento da cotação... 

Execute o programa esProposta.exe, e informe o diretório do arquivo Proposta.esl 

 

O programa fará a importação dos dados da proposta e apresentará os lotes. Selecione um 

lote e então vá na aba Produtos/ Serviços e faça o preenchimento. 

 

 

 Preenchimento dos dados do fornecedor... 

 

Clique no botão Dados do fornecedor”. 
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Então preencha adequadamente todos os campos, cuidando de preencher todos os que 

são obrigatórios. 

 

 Preenchimento do Representante 

Clique no botão representante, 

 

e preencha os campos adequadamente. Especial atenção aos campos marcados com 

asteriscos, pois são obrigatórios. 

 

Concluído o cadastro, clique em fechar.  
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 Preenchimento do Quadro societário 

De volta na tela de dados do fornecedor, clique no botão Quadro Societário. 

 

Cadastre todos os sócios, preenchendo todos os campos, especialmente os obrigatórios. 

 

Depois de cadastrar todos os sócios e salvá-los. Clique no botão Fechar. 

 

 Gravar Proposta  

Por fim, com os fornecedores, representantes, quadro societário cadastrados, e a proposta 

devidamente preenchida. Clique na opção gravar proposta. 

 

O sistema irá salvar todos os dados no arquivo Proposta.esl.  

Importante: caso algum campo não tenha sido preenchido corretamente, ao salvar o 

sistema irá acusar a falta do preenchimento. 

Com o arquivo Proposta.esl salvo, envie de volta o mesmo arquivo (agora com a proposta 

preenchida) para a entidade (exemplo: prefeitura). 
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 Relatório da proposta 

 

Caso haja necessidade, o programa ainda permite gerar um relatório da proposta 

cadastrada. Para isso, clique no botão “Imprimir proposta” 

 

Na tela de Impressão da proposta, se desejar marque a opção “Imprimir somente itens 

cotados? “, e clique em imprimir. 

 

 

Confira os dados e caso desejo, faça a impressão do documento. 

 

 

 

Atualizado em: 04/04/2017 


