
PROJETO LICITAÇÕES 
DEPARTAMENTO DE AÇÃO REGIONAL



OBJETIVOS 

� Divulgar novas oportunidades de negócio para as 
empresas; 

� Fomentar,  dar visibilidade e maior transparência aos 
processos de compras do SESI/SENAI e parceiros;

� Multiplicar o número de parceiros e potenciais 
compradores;

� Ampliar a comunicação da Fiesp e dos Parceiros com as 
empresas.



O QUE É

� É um sistema de informações que simplifica o 
acesso aos processos licitatórios do SESI/SENAI e 
parceiros;

� Organiza de forma pratica os produtos e serviços 
a serem contratados;

� Fornece informações sobre o tipo de compra ou 
contratação volume, locais de entrega e 
condições de fornecimento.



SITE + 
APLICATIV
O 

Uma forma PRÁTICA
e RÁPIDA de gerar

NEGÓCIOS, vender
produtos e oferecer

serviços, e tudo isso na
palma da sua mão.

Venha para o
LICITAÇÕES FIESP.

Para receber no 
celular:

1. Baixar o aplicativo

2. Cadastrar-se 

3. Escolher entre os 
setores de seu 
interesse, 
agrupados por:
- Serviços
- Obras
- Materiais  
- Alugueis 
- Todos



SITE E APLICATIVO

O sistema emitirá alertas semanais aos 
usuários sobre oportunidades nas áreas em 
que tenha demonstrado interesse.

Escolha como quer receber os as 
notificações semanais por:

� E-mail 

� SMS

� Aplicativo



CADASTRO DESCOMPLICADO 

De maneira simples e  
desburocratizada, os 
interessados realizam o 
cadastro rapidamente
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CADASTRO DESCOMPLICADO 

Com apenas 3 
informações e senha já 
é possível acessar o 
sistema (cadastro 
inicial como pessoa 
física)



Selecione os Setores 
e Subsetores de seu 
interesse

Receba notificações 
por E-mail, SMS ou 
aplicativo(gratuito na 
loja virtual)

Personalize sua busca por 
região, produtos, código 

da oportunidade, etc.

Exibe todos os negócios 
de seu interesse

Busque oportunidades 
em outros Setores e 

Subsetores

Altere seu cadastro para 
Pessoa Jurídica, 

modifique ou atualize 
seus dados



Confira as principais 
informações:
Modalidade, datas, 
locais, quantidades e 
número de lotes

Clique em VEJA MAIS 
para obter maiores 
informações



Ficou interessado? 
Receba o edital em seu 

e-mail cadastrado

Conheça o loteamento 
da compra

Descrição abrangente 
da compra 



INSTALE O APLICATIVO 



RESULTADOS

� 898 usuários cadastrados, sendo que 809 não tinham 
cadastro anterior no SESI/SENAI;

� Aumento do número médio de participantes (183
licitações realizadas);

� 29 Novas empresas participaram de licitações;

� 13 Novas empresas já venceram processos licitatórios.



Licitações Fiesp 

contatolicitacoes@fiesp.com.br
(11)3549-4579




