
MANUAL DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOCOTAÇÃO 
 

 

1 – Entre do Site http://download.betha.com.br/ 
 

2 – Procure em Sistemas para download o Compras-AutoCotação. Clique 
e faça download da versão mais recente do programa Sistema - Compras-
AutoCotação em um local específico para posterior instalação. 

 
3 - Execute a instalação, clicando no arquivo após fazer o download. 

 

 
 
4 – Clique em Avançar.



 
 

5 – Clique em Avançar. 
 

 
 
6 – Clique em Avançar.



 
 

7 – Clique em Avançar. 
 

 
 
8 – Selecione a opção Criar ícones do Desktop e depois Clique em Avançar.



 
 

9 – Clique em Instalar. 
 

 

 
10 – Clique em Avançar.



 
 

 
11 – Clique em Concluir. E Feche todas as telas Ira aparecer o ícone BETHA 
AUTO COTAÇÃO na Tela Principal



 
 

 
 

12 - Agora entre em contato com a prefeitura municipal de Guatapará (caso não 
tenha feito isso ainda) e solicite o arquivo com o orçamento, para utilizar o 
Sistema de AutoCotação e ser preenchida a cotação dos itens, junto com suas 
marcas, para colocar junto com a proposta documental. 
Você recebera o arquivo AC_LICITACAO_PR_16_2021.COT, via e-mail ou 
mídia digital (pendrive ou CD) na sede do município, isso fica por sua 
preferência. Telefone: (16) 3973-2020. 
Após receber o arquivo, salvá-lo em computador em um local/pasta de sua 
preferência onde consiga encontra-lo. Clique no ícone de Betha Auto-
Cotação, ao abrir o programa pela primeira vez, caso ainda não o tenha 
utilizado, será necessário cadastrar os dados do fornecedor, bem como 
do responsável pela elaboração da proposta. 

 



 

 
13 – Clique em Arquivo e depois em Abrir,



 
 

14 – Agora selecione o destino/pasta onde você salvou o documento 
enviado pelo Município, e depois clique em Abrir, 

 



15 – Prontamente abrirá a tela contendo as informações do processo e dos itens.

 

16 – Agora coloque as marcas e os valores unitários de cada item que você for 
cotar, o valor total será automático, utilize a tecla tab para pular de campo, ou o 
mouse. Após colocar todas as marcas e valores clique no botão gravar. 

 

17- Seu arquivo foi salvo com sucesso. Agora você pode imprimir sua proposta 
clicando diretamente no botão Imprimir e pronto, só falta assinar todas as 
páginas e carimbar. Sua cotação já esta feita. Caso necessite fazer algum tipo 
de alteração futura, basta clicar novamente em Arquivo, buscar o destino/pasta 
onde o arquivo está salvo, clicar em Abrir. A tela com as informações 
preenchidas será aberta, e caso necessite faça as alterações e clique novamente 
em salvar.  
 
18 – Para finalizar, copie o mesmo arquivo, AC_LICITACAO_PR_16_2021.COT, 
em que você fez a cotação (mas lembre-se: este deve ser o mesmo onde você 
indicou no sistema) em algum arquivo de mídia (CD ou pendrive). E, depois de 
copiar os arquivos, coloque junto com a proposta dentro do envelope. Favor 
conferir os arquivos antes e, caso ache necessário, fazer duas copias em duas 
mídias diferentes para garantir. 
 
SALIENTAMOS QUE ALGUNS DOS ITENS ESTARÃO COM SUAS 
DESCRIÇÕES REDUZIDAS, SENDO NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DE 
SUA DESCRIÇÃO DETALHADA JUNTO AO ANEXO I DA REFERIDA 
LICITAÇÃO.  


