Manual de instalação do Betha Auto Cotação (Planilha eletrônica)

O Betha Auto Cotação é um sistema desenvolvido para os licitantes lançarem a proposta
comercial das licitações publicas a serem realizadas onde o sistema de gestão seja o sistema
Betha.
Siga os passos abaixo para fazer o download do programa e realizar a instalação:
Acesse o site: download.betha.com.br
Localize a opção Compras – Auto Cotação como demonstrado abaixo e clique no link :

Clique na versão mais recente que existir, verificando pela data da versão. Como mostrado
abaixo.

Marque o quadrinho “Concordo com os termos de uso” e em seguida clique em Continuar
para ir a tela de download.

Clique no link da versão novamente para realizar o download para o local desejado.

Localize o arquivo no local que você salvou e dê duplo clique para começar a instalação.

No assistente de instalação, clique em avançar em todas as telas até concluir a instalação.

Após instalado, aparecerá no Desktop (Área de trabalho) o ícone do Betha Auto Cotação.

De duplo clique no atalho para abrir o programa.
Se o licitante ainda não possui alguma versão do Betha Auto Cotação instalado, assim que abrir
o programa, será solicitado que cadastre os seus dados de Fornecedor, como demonstrado
abaixo. Preencha as informações e clique no botão Gravar.

Feche a janela de dados do Fornecedor.

Agora deverá ser aberto o arquivo enviado pelo Orgão gerenciador da licitação.
Obs: O nome do arquivo será AC_LICITACAO_PR + numero da licitação. COT
Como demonstrado abaixo:

Para abrir o arquivo, clique na pasta abaixo no menu arquivo. Como demonstrado abaixo e
selecione o local onde o arquivo está salvo e abra o arquivo.

A planilha com os itens será exibida. Deve ser preenchido a Marca (exceto para serviços) e o
preço unitário de cada item que for cotar. Os itens que não for cotar deixe como está.
Ao final do preenchimento, clique no botão gravar na parte inferior. Em seguida imprima a
cotação pelo botão Imprimir.

Nota: É muito importante que seja conferida a cotação lançada, pois caso fique errada, não
poderá ser corrigida no dia do julgamento da proposta.
Ao gravar o sistema sobrescreve o arquivo importado. Salve este arquivo em mídia digital
conforme especificado no edital e leve no dia do julgamento da licitação.

