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1) Página da Licitação 
Esta funcionalidade tem por objetivo exibir informações da licitação atual. 

Na citada funcionalidade, o usuário poderá verificar informações sobre os imóveis licitados e os 
anexos do edital. 
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2) Acesso 
Após o usuário seleciona a opção “Login”, o sistema apresenta a funcionalidade a seguir, que 
tem como objetivo de identificação do usuário. Após a identificação, por meio do CPF e CNPJ e 
senha, seleciona-se opção “Entrar”. Caso o usuário ainda não tenha realizado esse tipo de 
operação, ele pode selecionar a opção “Cadastre-se Agora”. 

 
 



 
 
 

3) Proposta de Compra 
Após o usuário ter efetuado o login e ter selecionado “Gerar Proposta”, o sistema apresenta a 
funcionalidade a seguir, que tem como objetivo a geração de uma proposta. A funcionalidade 
“Gerar Proposta” é divida em três passos: 

Dados do Item 

Neste passo o cliente preenche os dados da proposta que deseja fazer para o item de licitação 
escolhido. Destacam-se nesse passo os seguintes dados que deverão ser preenchidos ou 
confirmados: item; valor ofertado e entrada. Em seguida seleciona-se a opção “Próximo”. 

 
 



 
 

Dados dos Participantes 
Esta passo tem por objetivo informar os dados dos participantes da proposta de licitação. Os 
dados do usuário já estão preenchidos conforme o cadastro. Caso a prospota seja de mais de um 
participante, deve-se selecionar a opção “Adicionar Participante” e informar o CPF ou CNPJ. 
Todos os participantes devem estar cadastrados no sistema. 

Após adicionar todos os participantes da proposta, seleciona-se a opção “Próximo”. 
 

 



Devolução da Caução 
Neste passo o cliente deve preencher os campos com os dados para devolução da caução. Em 
seguida, seleciona-se a opção “Gerar Proposta”, que deverá ser impressa. 
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