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1 OBJETIVO 
 

O uso da planilha descrita no Anexo X do edital, tem por objetivo dar celeridade no processo licitatório, 
especificamente no procedimento de importação de cada um dos itens que compõem as propostas do 
licitantes, diretamente na base de dados do sistema REAP, software utilizado pelo SAAE para conduzir 
os pregões, a fim de se evitar o lançamento manual de cada destes itens. 

 

2 INSTRUÇÕES DE USO  
 

2.1 INSTRUÇÕES GERAIS 
 

O licitante deverá baixar e utilizar a planilha, descrita no ANEXO X do Edital, e disponibilizada no formato 
no Excel 97-2003 (.xls), no site www.angra.rj.gov.br, no mesmo local onde também se encontra 
disponível o arquivo do edital no formato PDF, e armazená-la num pendrive, para que seja 
disponibilizada presencialmente no início da sessão licitatória.  
 
ATENÇÃO: o pendrive será devolvido tão logo a proposta seja importada no sistema. O uso de outro 
tipo de mídia, mais antiga, tais como CDs e DVDs, pode não ser mais suportada pelo parque tecnológico 
do SAAE, posto que são mídias obsoletas. 

 

2.2 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS  
 

 Na área "Dados do Fornecedor", preencher os dados do licitante; 

 Na área "Dados da Proposta", preencher somente os valores unitários sem deixar campos 
vazios (caso não apresentem proposta para o item, preencher os campos de valores com o 
numeral "0" - zero ); 

 Não alterar os demais campos; 

 Não criar nova planilha para forçar o preenchimento de campos não permitidos; 

 Antes de finalizar o procedimento, verificar se os lançamentos de propostas para cada item da 
planilha correspondem aos itens da proposta impressa; 

 Observar e cumprir minuciosamente as instruções acima descritas a fim de se evitar problemas 
no procedimento de importação das propostas. 
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