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Empresa 

 

 A Vitae Tec é uma empresa de prestação de serviços na área de tec-

nologia com ênfase em desenvolvimento de software (desktop, web, mobile), 

criação de site’s, e aplicativos móveis. Soluções prontas para área financeira 

e compras, e plataforma de site's. Hospedagem web, projetos de banco de 

dados, segurança digital (certificados para domínio, para e-mail, para arqui-

vos PDF, para documentos do Office, e para software). Parceira de venda 

Embarcadero (Delphi e C++) e Kaspersky (antivírus). 

 

 Nossa missão  é “oferecer serviços e produtos adequados às necessi-

dades do cliente - pessoa física ou jurídica. Queremos surpreendê-lo e ir a-

lém das suas expectativas, com qualidade nos produtos, nos serviços, e no 

atendimento”. 

 

Temos como visão “estar entre as principais empresas para aquisição 

de serviços e produtos de tecnologia, melhorando e facilitando a vida do 

nosso cliente. Atender as expectativas dos nossos profissionais com bons 

salários e benefícios, e assim ser a melhor empresa para se trabalhar”. 

 

Os objetivos serão alcançados através dos nossos valores: “fé, profis-

sionalismo, respeito, caráter, comprometimento, inovação, objetividade, pro-

dutividade, perseverança, qualidade de vida, e supremacia no atendimento”. 
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Proposta 

 

 Segue abaixo proposta de licença de uso e suporte para sistema web 

de cotação de preço. O valor e o prazo foram considerados de acordo com 

os recursos e funcionalidades que o sistema apresenta hoje, conforme abai-

xo. Para que o sistema atenda 100% das necessidades do cliente, poderão 

ser desenvolvidas qualquer alteração com acordo prévio (que poderão ser 

sem custo), que não está incluso nesta proposta.  

 

A solução proposta pela Vita Tec oferece: 

 

1) Maior controle, organização, e agilidade (centraliza as informações 

em sistema que pode ser acessado de qualquer lugar a qualquer mo-

mento, facilitando o registro e consulta de informações para a central 

de compras, além de tornar a comunicação entre os envolvidos no pro-

cesso de cotação mais rápida, mantendo tudo registrado para possí-

veis auditorias); 

 

2) Melhora a gestão do tempo e produtividade (elimina planilhas, envi-

os e recebimentos manuais de e-mail's, sobrando mais tempo para a 

gestão do negócio); 

 

3) Aumenta chance de conseguir melhores preços (todos os fornecedo-

res serão avisados automaticamente, evitando a possibilidade de um 

fornecedor não ser avisado); 

 

4) Em alguns casos reduz os custos com ligações telefônicas (a comu-

nicação entre empresas, central de compras, e fornecedores, passa a 

ser automática e através do sistema); 

 

5) Garante a transparência de todo o processo de cotação permitindo 

auditoria; 

 

6) Melhora o controle e a visualização financeira de todos os processos 

de cotação de preços, preservando os históricos; 
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7) Maior eficiência na apresentação de informações para diretores (a 

apresentação das informações através de gráficos  facilitam e aceleram 

a análise e tomada de decisões). 

 

Esta proposta não cria nenhum vínculo com a “Vitae Tec”.  

 

Licença e Suporte de Sistema de Cotação 

Tecnologias Utilizadas Descrição do Módulo 

- HTML 

- CSS 

- JavaScript 

- JSP 

- Java/Servlet 

- JQuery 

- AJAX 

- Servidor web Apache 

- Servidor de aplicação 

Tomcat 

- Banco de dados MySQL 

(Caso necessário outro 

banco de dados poderá 

ser utilizado)  

Cadastro de Usuário 

Cadastro de usuários funcionários, fornecedores, e clientes. 

Controle de  Permissões 

O sistema possibilita um gerenciamento detalhado das per-

missões dos usuários e auditoria. 

Cadastro de Empresa 

Cadastro de empresas (escritórios/unidades) que poderão 

participar (solicitar orçamento) das cotações de preços. 

Cadastro de Fornecedor 

Cadastro de fornecedor que pode ser integrado ao sistema 

do cliente. 

Cadastro de Departamento 

Cadastro de departamento que possibilita a medição de gas-

tos por departamentos das empresas (escritórios/unidades). 

Este cadastro também pode ser integrado ao sistema do cli-

ente. 

Parametrizações/Configurações 

Com este recurso é possível alterar algumas configurações 

conforme a necessidade do cliente. 

Mural de Mensagens 

Este recurso possibilita que o administrador do sistema envie 

mensagens para: um usuário específico, um grupo de usuá-

rios, um fornecedor, um cliente, uma empresa parceira, ou 

ainda para todos os usuários do sistema, facilitando os avi-

sos. 
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Cadastro de Produto/Serviço 

Cadastro de produtos que pode ser integrado ao sistema do 

cliente, com possibilidade de parametrização diferenciada 

dos códigos por empresa (escritório/unidade). Assim, o sis-

tema possibilita que cada empresa utilize seu código próprio 

de produto, e a central de compras centraliza todos os pedi-

dos com um único código, sem repeti-los. 

 

*Um dos diferenciais do nosso sistema. 

Pedidos 

Cada empresa (escritório/unidade e departamento) poderá 

enviar os seus pedidos com produtos e serviços de sua ne-

cessidade. Mantendo tudo no sistema sem uso de planilhas, 

e-mail's, ou telefones, o que possibilita maior agilidade e faci-

lidade para consultar informações. 

Abertura de Cotação 

Quando os pedidos são solicitados pelas empresas (escritó-

rios/unidades) a central de compras é avisada automatica-

mente (e-mail e celular), podendo selecionar os pedidos para 

cotação. Ao gravar a cotação como aberta, os fornecedores 

recebem notificação para informarem seus preços. 

Informar Cotação 

Tela para que o fornecedor possa informar sua cotação. Ao 

inserir o valor, o sistema apresenta uma sinalização colorida 

para o fornecedor, na tentativa de estimular que ele abaixe 

ainda mais o seu preço. Esta sinalização indica se o preço 

informado pelo fornecedor está competitivo ou não, com ba-

se no preço médio. Quando o fornecedor informar seus pre-

ços a central de compras é notificada (e-mail e celular). 

Última Chamada (Sob consulta) 

Através deste recurso a central de compras pode convidar os 

fornecedores para um comparativo de seus preços, com os 

preços vencedores (não são informados dados dos fornece-

dores com melhor preço). Este recurso aumenta a possibili-

dade de diminuir o preço de compra, e aumenta a possibili-

dade de venda do fornecedor, gerando mais concorrência de 

forma justa. 

Ranking da Cotação 
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Tela para que o funcionário comprador possa acompanhar o 

"ranking" (melhores preços), e cancelar a participação de um 

fornecedor (desclassificar - em um item ou em toda cotação). 

Ao ser desclassificado um fornecedor, o próximo no "ranking" 

assume o lugar dele e assim sucessivamente. E possível 

reclassificar fornecedores desclassificados. 

Encerramento da Cotação 

O sistema disponibiliza opção para que o comprador possa 

encerrar a cotação, impossibilitando que os fornecedores 

continuem informando preços. Após o encerramento, as em-

presas (escritórios/unidades) e os fornecedores recebem 

notificação (e-mail e celular) disponibilizando os relatórios e 

gráficos. O encerramento da cotação poderá ser programado 

para que o sistema faça automaticamente em determinada 

data e hora. 

Relatórios 

O sistema oferece quatro relatórios principais: ranking dos 

cinco melhores preços, com informações da última compra 

e percentuais de variação de preço; itens vencedores por 

fornecedor; itens vencedores por empresa (escritó-

rio/unidade); itens não atendidos ou parcialmente aten-

didos na cotação, cotação por fornecedor, cotação por 

grupos de compra. Outros relatórios poderão ser desenvol-

vidos sem custo, respeitando o limite de horas para desen-

volvimento de 8h/mês (exclusivas para desenvolvimento). 

Gráficos 

O sistema oferece oito gráficos principais: Cotação por Si-

tuação, Cotação por Tipo, Cotação por Empresa, Cota-

ção por Grupo de Compra, Cotação Geral (Por Mês), Pe-

didos por Empresa/Unidade, Evolução de Cotações 

Mensais, Evolução de Preço do Produto. Outros gráficos 

poderão ser desenvolvidos sem custo, respeitando o limite 

de horas para desenvolvimento de 8h/mês (exclusivas para 

desenvolvimento). 

Compatibilidade 

Não é necessário instalar nem configurar nada para utilizar o 

sistema, ele funciona através de navegadores de internet e 

está homologado para ser utilizado com: Chrome (recomen-

dado), Opera, Firefox, Microsoft Edge, Safari. 
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Certificado Digital (Sob consulta) 

Certificado digital (SSL/TLS) de 256 bits, que proporciona 

maior segurança e credibilidade para as informações das 

empresas e fornecedores. 

Treinamento 

Será realizado um treinamento para utilização do sistema 

para todos os envolvidos, indicados pelo cliente. 

Tutoriais 

Serão disponibilizados vídeos tutoriais para cada módulo do 

sistema. Estes vídeos sempre poderão ser assistidos através 

da internet a qualquer momento. 

Hospedagem (Opcional)* 

A hospedagem do sistema poderá ser feita sob a responsa-

bilidade do cliente ou da Vitae Tec.  

 

Caso a hospedagem seja feita pela Vitae Tec, todos os re-

cursos necessários para o funcionamento do sistema, seja 

de hardware ou software, instalação e configuração, serão 

fornecidos pela Vitae Tec. Além disso, a Vitae Tec também 

será responsável pelos backup's, monitoramento do sistema 

e do servidor. A Vitae Tec garante 99,5% de disponibilidade 

do sistema, com suporte atendendo no horário de 8h as 19h, 

de segunda a sexta (suporte 24x7 sob consulta). 

 

Recursos da hospedagem feita pela Vitae Tec (dados 

técnicos): 

- Sistema operacional Linux/CentOS 

- Link 100Mbps 

- 2 IP's dedicados 

- 3 processadores 

- 6 Gb de RAM 

- 300 Gb de espaço em disco 

- RAID-10 

- 1,5 Tb de tráfego 

 

Todos os recursos podem ser aumentados ou diminuídos a 

qualquer momento. 

Investimento Mensal 

 

O cliente poderá escolher uma das 3 opções abaixo: 
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Opção 1: 

Apenas licença de uso do sistema, sem suporte/manutenção. 
(Havendo necessidade de novos relatórios, cadastros, gráficos, etc, o cliente 

pagará o serviço de forma separada) 

Sob consulta 

Opção 2: 

Licença de uso do sistema, com suporte/manutenção. 
(Havendo necessidade de novos relatórios, cadastros, gráficos, etc, o cliente 

terá à disposição 8 horas mensais de desenvolvimento) 

Sob consulta 

Opção 3: 

Licença de uso do sistema, com suporte/manutenção, e hospe-

dagem pela Vitae Tec. 
(O cliente não terá nenhuma preocupação para funcionamento do sistema, 

seja hardware (servidores), software (sistema), monitoramente, e backup. Ha-

vendo necessidade de novos relatórios, cadastros, gráficos, etc, o cliente terá 

à disposição 8 horas mensais de desenvolvimento) 

Sob consulta 

Prazo para disponibilização do sistema na estrutura da Vitae Tec 24 horas 

 

 

Observações 

1) O cliente poderá comprar o sistema (valor sob consulta), ficando isento 

das mensalidades. 

2) Poderá ser concedido um período de avaliação sem custo, neste caso o 

sistema não é disponibilizado em servidor exclusivo para o cliente, o que po-

derá tornar o desempenho do sistema inferior ao oferecido nesta proposta. 

 

 

Contato Comercial/Vendas 

E-mail: comercial@vitaetec.com 

vendas@vitaetec.com 

WhatsApp: (67) 99176-3431. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vendas@vitaetec.com


  

 
Site: vitaetec.com 

E-mail: vendas@vitaetec.com 

 

Tecnologia a Serviço da Vida! 

Cel.: (67) 98158-8033 

WhatsApp.: (67) 99176-3431 

Tel.:(67) 4141-4550 

Fluxo Operacional 
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O Sistema 

 

 O Sistema de Cotação de Preços da Vitae Tec auxilia em todo o pro-

cesso de cotação de preços, desde a relação de itens (solicitação ou pedido 

de compra) até o rank de preços e fornecedores. 

 Os principais objetivos do sistema são: aumento da organização e ge-

renciamento das informações, aumento da produtividade, e redução de cus-

tos com as compras. 

 Isso é possível graça ao equilíbrio entre a simplicidade e tecnologia, 

criando funcionalidades que se adéquam a realidade de cada empresa, com 

facilidade na utilização, relatórios e gráficos simples e objetivos, possibilidade 

de ser acessado de qualquer lugar em qualquer momento, automatização de 

todo o processo aumentando o tempo disponível para outras atividades, e 

garantindo maior quantidade de fornecedores avisados para participar das 

cotações. 

 O sistema pode atender as mais diversas situações de cotações, inde-

pendente dos itens, do porte da empresa, e da quantidade de filiais. Pode 

ainda ser integrado ao sistema de entrada de notas fiscais (contabilidade, 

financeiro, estoque...) de qualquer sistema utilizado pela empresa cliente. 

 Abaixo segue breve resumo de utilização do sistema. Para mais deta-

lhes por favor entre em contato com a Vitae Tec através dos seguintes ca-

nais: 

1.E-mail: contato@vitaetec.com 

2.Telefone: (67) 99176-3431 

3.WhatsApp: (67) 99176-3431 

4.Site e Atendimento online: https://vitaetec.com 

mailto:contato@vitaetec.com?subject=Sistema%20Cotação%20de%20Preços
https://vitaetec.com/
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5.Skype: vitaetec 

6. Parceiros de Venda: https://vitaetec.com/parceiros 

Não espere mais! Entre em contato e solicite uma visita! 

 

Como Funciona 

 Basicamente são quatro etapas para concluir o ciclo de cotação: 

1.Solicitação de material/item/produto/serviço (Pedido de Compra); 

2.Central de Compras analisa os Pedidos e os envia aos fornecedores (Co-

tação); 

3.Fornecedores informam seus preços através do sistema (Informação de 

Preço); 

4.Rank (Análise de preços). 

 Tudo funciona em tempo real com notificações por e-mail, aplicativo 

para dispositivo móvel, e SMS (opcional sob consulta). Pode ser acessado 

de qualquer lugar a qualquer hora, sem necessidade de instalação ou confi-

guração. Homologado para os navegadores Chrome (recomendado), Firefox, 

Opera, Safari, e Microsoft Edge. 

 O acesso ao sistema é feito através de usuário e senha (o que possibi-

lita auditoria em todo o processo), endereço eletrônico exclusivo e com certi-

ficado digital incluso (hospedagem Vitae Tec)! 

Para utilização do sistema é preciso que sejam cadastradas as seguintes in-

formações (que podem ser integradas aos sistemas do cliente): 

1.Fornecedores; 

https://vitaetec.com/parceiros
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2.Empresas que solicitarão as cotações; 

3.Departamentos das empresas (opcional); 

4.Usuários do sistema; 

5.Parametrizações conforme a necessidade de cada empresa. 

 Feitos os cadastros o sistema está pronto para ser utilizado. Para este 

resumo vamos mostrar apenas o "Pedido" (Solicitação de Compra) e a "Co-

tação". 

 

Utilizando o sistema 

1) Pedido de Compra 

 Para inserir uma solicitação de compra, ou pedido de compra (nesta 

configuração vamos chamar de ''Pedido'') acesse o menu ''Pedido'' e escolha 

a opção ''Incluir''. 

Para incluir um item no Pedido de Compra pode digitar o código e quantida-

de usando as teclas TAB ou ENTER: 

 

Ou digite a descrição do item a ser incluído: 

 

No resultado da consulta escolha a quantidade e clique em ''Incluir'': 
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A medida que os itens são incluídos o pedido é salvo automaticamente. 

 Seu Pedido de Compra está quase pronto! Após inserir todos os itens e 

conferi-los basta clicar no botão ''Solicitar''. Ao clicar neste botão o pedido é 

enviado para central de compras. Enquanto não clicar no botão ''Solicitar'' 

você poderá realizar qualquer alteração no Pedido de Compra, pois ele ainda 

não estará visível pela central de compras. Abaixo o item incluído no Pedido 

de Compra, que ainda pode ter a quantidade alterada, ou ser excluído: 

 

 

2) Cotação 

 Criar uma Cotação é como criar um lote de Pedidos de Compra, para 

enviar aos fornecedores. 
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 Para criar uma Cotação clique no menu ''Cotação'', escolha a opção 

''Incluir''. Serão apresentados os Pedidos de Compra que já foram solicita-

dos, separados por empresa (filias/unidades). Para visualizar os itens de ca-

da pedido basta clicar na seta azul do lado direito de cada pedido. 

 

 

 Para não enviar um Pedido de Compra basta deixar a caixa de verifica-

ção desmarcada. Os Pedidos de Compra marcados serão enviados aos for-

necedores. 

 É possível também enviar um Pedido de Compra ignorando um ou 

mais itens clicando no botão ''Inativar'' na coluna do lado direto de cada item: 



  

 
Site: vitaetec.com 

E-mail: vendas@vitaetec.com 

 

Tecnologia a Serviço da Vida! 

Cel.: (67) 98158-8033 

WhatsApp.: (67) 99176-3431 

Tel.:(67) 4141-4550 

 

 Para enviar a Cotação aos fornecedores com os pedidos selecionados, 

altere o campo ''Situação'' para ''Aberta'' e clique em ''Filtrar/Salvar'' (pode ser 

incluído um filtro de fornecedores se necessário antes de enviar). 

 

 

3) Informação de Preço (Fornecedor) 

 Quando o fornecedor receber a notificação do sistema por e-mail e a-

plicativo (SMS opcional) ele irá preencher a planilha no sistema. Ao acessar 

o sistema,  escolher o menu ''Cotação'' e depois a opção ''Informar Preço''. 

Será apresentada a seguinte tela para informar a quantidade atendida, seu 

preço, e a marca disponível (se a marca for obrigatória): 
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 A medida que os preços são informados tudo vai sendo registrado no 

sistema, em tempo real. Não é necessário clicar em botão para salvar a Co-

tação. 

 

4) Rank (Análise de Preços) 

Em tempo real é possível acompanhar o andamento das cotações, fazer cor-

te de fornecedores para um item específico ou para toda a cotação, visuali-

zar gráfico com histórico de preço de um item, visualizar gráfico com histórico 

de preços de um item para um fornecedor específico, percentual comparativo 

entre preço da cotação atual e preço de última compra, entre outras informa-

ções. 



  

 
Site: vitaetec.com 

E-mail: vendas@vitaetec.com 

 

Tecnologia a Serviço da Vida! 

Cel.: (67) 98158-8033 

WhatsApp.: (67) 99176-3431 

Tel.:(67) 4141-4550 

 

 



  

 
Site: vitaetec.com 

E-mail: vendas@vitaetec.com 

 

Tecnologia a Serviço da Vida! 

Cel.: (67) 98158-8033 

WhatsApp.: (67) 99176-3431 

Tel.:(67) 4141-4550 

 

 

 

 

Conclusão 

 Em linhas gerais o fluxo do sistema são esses quatro passos. Simples 

assim! Depois do encerramento da cotação podem ser vistos os relatórios e 

gráficos. 

 Ao contrário do que se possa imaginar, os fornecedores também se 

beneficiam com o uso do sistema, já que eles recebem informações organi-

zadas online, com relatórios e gráficos que podem auxiliar em suas vendas! 
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 Evidentemente não é possível esclarecer todos os detalhes do sis-

tema neste resumo. Por este motivo recomendamos que solicite nossa 

visita para uma conversa mais detalhada. 
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