
Carregamento de Propostas - Guia do Usuário 

 

Após o registro do usuário pela exficon GmbH, cada usuário receberá um e-mail com as seguintes 

informações: 

 
 

 

 

 

 

Clique no link e em seguida, clique em "Registrar-se". Na sequência é aberto o formulário de registro. 

Caso isto não aconteça poderá encontrá-lo introduzindo o endereço que se segue no seu navegador 

de internet: https://exchange.exficon.de 

 

 

Use a opção de idioma no canto inferior direito: 

 



 

 

Introduza o nome do usuário e a senha fornecida no e-mail e clique em "Registrar-se". Aparece uma 

janela na qual lhe é pedido que aceite os termos de utilização (disponíveis no link ‘Data privacy“ ) 

(selecione a caixa de concordância/I accept the terms of use) e, em seguida, clique em 

"Seguinte"/Next. 

 

 

Por razões de segurança, deve-se agora introduzir uma nova senha. Introduza, para este efeito, a 

senha inicial (indicada no e-mail) e uma senha à sua escolha com os seguintes critérios: no mínimo  8 

caracteres, pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula, um carácter especial e um número. 

 

Após a alteração da senha, ocorre o direcionamento para a interface do usuário com as pastas 

referentes ao seu processo licitatório : 



 

Ao clicar uma vez no nome da pasta (Template Folder Tender #1) é aberto o nível subjacente. Ao 

clicar uma vez no nome da pasta superior (Todos os arquivos / All Files) retorna ao nível superior. 

 

 

Apresentação da proposta técnica: 

Clique na pasta "Consultant A - Technical Offer".  

 

A pasta está vazia. Pode-se encontrar o botão "Carregar"/ Upload no canto superior direito. Clique 

nesse botão e selecione a opção "Carregar arquivo" /“Add file. Carregue apenas arquivos em PDF. 

 

Na janela aberta, selecione o arquivo correspondente na sua estrutura de pastas e clique em "Abrir". 

O arquivo é carregado (o progresso é apresentado no canto inferior direito). Se selecionar a opção 

para mostrar os detalhes, pode-se visualizar o progresso do carregamento. Após a conclusão do 

carregamento aparece uma mensagem que indica que o processo foi concluído com sucesso. 

 

Ao abrir novamente a pasta da proposta técnica (clicar em "Template Folder #1" e, em seguida, 

clicando novamente em "Consultant A – Technical Offer") o arquivo já estará disponível nesta pasta: 

 



 

Carregamento da proposta financeira: 

O procedimento para o carregamento da proposta financeira é idêntico ao da proposta técnica : 

Clique na pasta "Consultant A - Financial Offer" e inicie o carregamento. Carregue apenas arquivos 

em  PDF. 

Ao abrir (após o carregamento) a pasta da proposta financeira (clicar em "Template Folder #1" e, em 

seguida, clicar novamente em "Consultant A – Financial Offer") o arquivo já estará disponível nesta 

pasta. 

Concluído! 

 

 

Clique no seu nome de usuário, no canto superior direito e termine a sessão (“Logout”): 

 

 

A sua sessão é terminada retornando à página de registro. A sua autorização de usuário, no processo 

em que está registrado, expira assim que o prazo para apresentação de propostas da concorrência 

pública terminar. 

 

 

 

 

 

 


