Participação em Leilão
Solicitações de Cotação

Outubro/2010

Orientações

Objetivo do Documento
• Treinamento para fornecedores do Grupo Usiminas que possuem acesso ao
Portal Usiminas para participação nos eventos de leilão.

Etapas do Processo
•Após acessar o Portal Usiminas com seu Login e Senha, clique em “Cotação
de Serviço e Leilão” encontre o evento e participe do leilão.
• 1ª Etapa: Acessar o leilão;
• 2ª Etapa: Ajustar e Conhecer o monitor do leilão;
• 3ª Etapa: Enviar lances no leilão.
• 4ª Etapa: Enviar mensagens no leilão
• 5ª Etapa: Avisos durante o leilão
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Orientações de Acesso
• Entre no “Monitor de Leilão ao Vivo” meia hora antes da hora marcada para o
início do Leilão. Para acessar o “Monitor de Leilão ao Vivo” e enviar lances no
leilão é necessário:
• Navegador Internet Explorer versão 7.0;
• Aplicativo JAVA instalado na última versão disponível

• Verifique sua versão através do site www.java.com;
• Caso a versão mínima requerida ou o aplicativo não estejam instalados em
sua máquina é necessário efetuar a instalação através do mesmo site;

• O tempo de download do arquivo depende da velocidade de sua conexão. É
aconselhável baixar e instalar o JAVA com antecedência mínima de 1 dia da
data do leilão.
•Atenção: Contate sempre o suporte de TI de sua empresa para efetuar as
manutenções.
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Orientações Finais
• Examine todo o material enviado (suporte ao leilão – documentos e
planilhas), com mínima de dois dias para a realização do leilão.
• Feche todas as demais janelas, deixando somente as janelas da Usiminas e
do monitor, para que o sistema se torne mais ágil.
• Não envie seus lances nos últimos minutos do leilão.
• Dúvidas comerciais devem ser esclarecidas através do chat do leilão.
• Para dúvidas técnicas, a Usiminas disponibiliza suporte exclusivo somente
durante o leilão, no seguinte telefone: (31) 3829-3533
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Participação em Leilão

1ª Etapa – Acessar o Leilão

1. Clique no número do Leilão
1

Observação:
• Organize sua Carteira de Solicitações para que possa encontrar os eventos de leilão disponíveis. Ou
realize uma pesquisa pelo nome ou número do evento.
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Participação em Leilão

1ª Etapa – Acessar o Leilão
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Observação:
• 2- Sempre haverá documentos disponíveis contendo as regras do leilão. Em “Dados gerais” vá na
“Informações do comprador” e baixe os arquivos disponíveis.
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Participação em Leilão

1ª Etapa – Acessar o Leilão
3
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Observação:
• 3 – Para entrar no monitor do leilão e efetuar seus lances, clique no link;
• 4 – Será aberta uma caixa de mensagem, clique em “Aceitar”.
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2ª Etapa – Ajustar o Monitor
5
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5. As colunas se movem na horizontal. Para ajustá-las basta selecioná-las e
arrastá-las com o mouse;
6. As linhas de divisão entre os painéis se movem para cima e para baixo.
Para ajustá-las basta selecioná-las e arrastá-las com o mouse.
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Participação em Leilão

2ª Etapa – Conhecer o Monitor
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7. Nome do Evento
8. Tempo restante da Negociação
9. Lista de Itens
10. Quantidade do Item
11. Redução – Redução mínima para a realização de ofertas
12. Detalhe do leilão, histórico dos lances, gráfico dos lances e valores
13. Chat, no qual poderá enviar perguntas ou comentários para o comprador
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3ª Etapa – Enviar Lances
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14. Digite o valor unitário para cada item;
15. Clique em “Dar o lance”.
16. Abrirá uma tela para a confirmação dos valores, Clique em “Sim” se
a oferta estiver correta ou clique “Não” para retornar a tela do lance e
corrigir os valores.
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Participação em Leilão

3ª Etapa – Enviar Lances
21
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17. Minha Cotação (seus valores unitários)
18. Meu valor da cotação (seus valores já multiplicados pela quantidade)
19. Histórico (todas suas ofertas realizadas durante a negociação)
20. Chat (mensagem informando que sua oferta foi aceita)
21. Ranking (posição da empresa no ranking das propostas)
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4ª Etapa – Enviar Mensagens
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22. Escrever a mensagem
23. Clique para enviar a mensagem
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5ª Etapa – Avisos durante o Leilão
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24. Verifique sempre o tempo restante no cronômetro. Quando o leilão chega na fase final fica
a critério da Usiminas a prorrogação do tempo do leilão. Caso ocorra o envio de lance nos
minutos finais do leilão, o sistema poderá prorrogar o término do evento. Clique em “OK”.
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25. Verifique que o tempo restante para a realização do leilão fica
zerado, com o status alterado para “Encerrado”. Clique em “OK”.
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