
ERRATA 

AO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

- No ANEXO II – FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS foi 
adicionada a coluna MARCA, conforme abaixo: 

 

ALIMENTO VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

QUANTI 
DADE 

MARCA VALOR TOTAL 
(R$) 

 

 A exigência de informar a marca na Proposta de Preços já estava prevista no edital 
licitatório no item 7.2.5 conforme abaixo: 

 

“7.2.5. Deverá ser informada a marca dos materiais, sob pena 
de desclassificação”. 

 

- Será adicionado como ferramenta para agilizar a sessão pública o arquivo autocotação. 
Foram adicionados ao edital os itens abaixo, que informam como utilizar o arquivo:  

7.3. A Administração disponibilizará um arquivo digital com a 
relação dos itens. Para abrir o arquivo à licitante deverá 
instalar o programa Completo-Auto-Cotacao.exe em seu 
computador na versão 2.0.26.  

Para facilitar disponibilizamos em nossa página o programa 
Completo-Auto-Cotacao.exe. Caso contrário o usuário poder 
baixar da página eletrônica HTTP://download.betha.com.br 
sem qualquer custo.   

7.3.1. Instruções para baixar o programa e abrir o arquivo:  

-> Acesse à página eletrônica HTTP://download.betha.com.br 

-> Clique no link Compras Auto Cotação 

-> Clique no link 2.026 

-> Clique no link Completo.exe 

-> Clique na tecla: EXECUTAR, avance até instalar e 
concluir. Após a instalação será criado automaticamente um 
ícone do programa na sua área de trabalho. Acesse-o e abra o 
disquete onde contém a relação dos itens disponível junto com 



o edital na página do município de Rancho Queimado: 
http://www.rq.sc.gov.br/licitacoes. Esta ferramenta irá facilitar à 
licitante, pois basta digitar seu preço unitário e a planilha irá 
efetuar os cálculos automáticos, fornecendo o preço total da 
proposta.  

Após a digitação dos preços na planilha, a licitante deverá 
salvar o conteúdo em pendrive e inseri-lo no envelope da 
proposta de preços. É necessário também apresentar este 
documento na sua forma impressa (dentro do envelope nº 01). 

Importante: Caso a licitante já tenha instalado anteriormente o 
Betha Autocotação em seu computador, somente poderá abrir o 
arquivo exportado pela Administração após efetuar a 
atualização da versão do programa para 2.026 em função da 
compatibilidade dos dados.      

 

Mantêm-se a data da abertura da sessão de licitação conforme instrumento 
convocatório.  

 

Data de Abertura: 21/02/2020 

Horário: 09:00 horas. 

 

Publique-se. Cleci Aparecida Veronezi – Prefeita Municipal. 

 

Rancho Queimado, 13 de fevereiro de 2020. 

 


