
 
 

 
 

Novo Portal de Cotações Online Jaguar Mining. 
 

Cotação Online 

Após a criação de um pedido de cotação no sistema da Jaguar, esse pedido é automaticamente enviado ao e-

mail do cadastro do fornecedor. Esse link é pessoal e intransferível, pois ele é vinculado ao e-mail do 

destinatário. Caso seja necessário o envio ou repasse para outra pessoa, entre em contato com o comprador 

responsável para que seja criado um novo link e enviado ao novo destinatário.  

O pedido de cotação é acessado através do link encontrado no corpo do e-mail. 

 
Modelo Recebimento de Pedido de Cotação 

Ao clicar no link, você será redirecionado ao pedido de cotação através do site da Jaguar (caso a página não 

abra, verifique com sua equipe de TI se há algum bloqueio referente ao link encaminhado). Na tela serão 

exibidos todos os dados relativos ao pedido de cotação (número, dados do fornecedor, dados do(s) 

destinatário(s), definição dos itens, resumo do pedido, observações, anexos, etc.).  

 
Modelo Link de Acesso Página Cotação 



 
 

 
 

 
Modelo tela de Cotação 

 

Caso estejamos cotando uma cesta numerosa de itens, existe a funcionalidade de cotar via Excel, fazendo o 

download e upload dos dados neste formato.  

 

 
 

Caso prefire cotar direto pela página Web, mesmo com muitos itens, automatizamos também a aplicação de 

IPI, ICMS, ICMS-ST e o Prazo de Entrega (dias).  

 

Basta informar estes dados nos campos “Default” e aplicar aos itens cotados.  

 

 
 

IMPORTANTE: Caso o pedido de cotação já tenha sido respondido ou caso o prazo para resposta esteja 

expirado, todos os campos serão bloqueados, permitindo apenas a visualização dos dados. 

 

Quando houver mais de um destino no pedido de cotação, o destino de cada item será identificado através de 

coluna “Destino” presente na cotação, bem como as informações da localidade, exemplo abaixo: 



 
 

 
 

 
 

Na página do pedido de cotação é possível incluir anexos de até 10MB por arquivo, nos formatos XLS, XLSX, 

DOC, DOCX, PPT, PPTX, JPG, PDF e ZIP. Caso haja algum anexo da Jaguar, ele será exibido também nessa 

mesma seção. 

 

 
 

Para responder o pedido de cotação, é necessário marcar a caixa de aceite dos termos e condições e confirmar 

a digitação, para que a cotação seja devidamente enviada. 

 

 
 

IMPORTANTE: Os pedidos de cotação que estejam apenas salvos, mas não respondidos, não serão 

considerados como proposta válida.  

 

Após a resposta da cotação, não serão permitidas alterações no pedido de cotação. Só confirme a resposta 

após ter certeza que todos os dados da sua proposta estejam preenchidos corretamente. 

 

Caso você queira recusar a cotação de algum item, basta clicar no botão “Declinar” e informar a justificativa. 

 

              



 
 

 
 

 

 

Após esses passos, o comprador será notificado da sua resposta.  

 

IMPORTANTE: Caso não haja parecer do fornecedor ao pedido de cotação até a data de expiração, será 

considerado como uma recusa ao nosso pedido. 

 

Abaixo seguem alguns vídeos das atividades do processo, contendo visualmente as ações a serem tomadas, 

cliques e informações relevantes para tal.  

 

Exemplo cotação Padrão: 

https://jaguarminingbr-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gustavo_vianna_jaguarmining_com_br/EVK3u3fXNC5GvpdQAKSmR_oB4

wnyXaQXv2D_L4d2JTooHw 

 

Exemplo de cotação via Excel (Download e Upload de planilha): 

https://jaguarminingbr-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gustavo_vianna_jaguarmining_com_br/EXYAHFtvOaVAs0g5TjHFg3cBIiQN

x8JNbLoyUAHYFcrvUw 

 

Exemplo de cotação Via Excel (Preenchimento de Dados): 

https://jaguarminingbr-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gustavo_vianna_jaguarmining_com_br/EbY95io2S8ROrjdr0QNqj78BZzf8

8lLsVWh843XYxEtFGA 

 

Exemplo Declínio Cotação: 

https://jaguarminingbr-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gustavo_vianna_jaguarmining_com_br/EazgRzhoYGVIs1q0MiAdwN4Bx0j

gyUCkr60ytyRVYQzIeg 
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