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Agora, antes de começar, eu gostaria de lhe  
pedir algumas coisas importantes para nós... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assine nosso canal no Youtube  
http://bit.ly/2mlZ4ut 
 
 
 
Curta nossa página do Facebook: 
http://bit.ly/2yQyaAt 
 
 
 
Siga nosso perfil no Instagram: 
http://bit.ly/2idXpCs 
 
 
 
Entre em nosso canal no Telegram: 
http://bit.ly/31P0Dls 

 
 
 
E o mais importante de tudo, leia, aprenda e APLIQUE! 
 
 

 

 

 

 

DICA DE EXPERT 

 

O seu aprendizado e 

desenvolvimento é 

diretamente proporcional ao 

foco e à imersão que você 

coloca no que quer aprender. 

Isso não vale só para 

Licitações e 

Empreendedorismo, mas 

para qualquer coisa que você 

decida aprender ou 

masterizar. 

http://bit.ly/2mlZ4ut
http://bit.ly/2yQyaAt
http://bit.ly/2idXpCs
http://bit.ly/31P0Dls
https://www.youtube.com/channel/UCYqCw6uHXFDn0FB1yTcN4nQ
https://www.facebook.com/magnalicitacoes/
https://www.instagram.com/magnalicitacoes/
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1. Comprasnet – Portal do Governo Federal 

 

 https://www.gov.br/compras/pt-br/ 

$  Gratuito 

 
 

2. Licitações-e – Portal do Banco do Brasil 

 

 http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp 

$  Pago 

 

 

PRINCIPAIS PORTAIS 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
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3. Petrobras 

 

 https://www.petronect.com.br/  

$  Pago 
 
 

4. Caixa Econômica Federal 

 

 https://licitacoes1.caixa.gov.br/  

$ Gratuito 

https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site%20Content%20(Legacy)/Portal2018/pt/index.html
https://licitacoes1.caixa.gov.br/sicve-web/loginUsuarioExterno.jsf
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5. Publinexo 

 

 https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/ 

$  Pago 
 
 

6. Licitanet 

 

 https://licitanet.com.br/ 

$  Pago 

https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/
https://bionexo.com/solucoes/para-fornecedores/
https://licitanet.com.br/
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7. BBMNet 

 

 https://www2.bbmnet.com.br/bbmnet/Default.aspx?s=LICPUBA
P 

$ Pago 

 
 

8. Portal de Compras Públicas 

 

 http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ 

$ Pago 

https://www2.bbmnet.com.br/bbmnet/Default.aspx?s=LICPUBAP
https://www2.bbmnet.com.br/bbmnet/Default.aspx?s=LICPUBAP
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
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9. Bolsa de Licitações e Leilões – BLL 

 

 http://bll.org.br/ 

$  Pago com comissão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bll.org.br/
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* Clique no Estado desejado para acessar o portal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADUAIS 

http://www.cpl.rr.gov.br/
https://www.e-compras.am.gov.br/publico/
http://www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php
http://www.rondonia.ro.gov.br/supel/licitacoes/
https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/
http://www.compraspara.pa.gov.br/
https://compras.portal.ap.gov.br/
http://www.centraldecompras.ms.gov.br/
https://www.compras.df.gov.br/publico/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://licitacao.administracao.pi.gov.br/index.php
http://www.compras.ma.gov.br/home/
http://www.compras.to.gov.br/
https://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/fornecedor-web/padrao-web/paginas/seguranca/login.seam
http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/
http://www.compras.pe.gov.br
http://www.amgesp.al.gov.br/licitacoes-editais-e-avisos
http://www.comprasnet.se.gov.br/
https://comprasnet.ba.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/BECSP/Home/Home.aspx
http://www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga
https://compras.es.gov.br/
http://www.comprasparana.pr.gov.br/
https://e-lic.sc.gov.br/Default.aspx
https://www.compras.rs.gov.br/
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e-Compras Curitiba 

 http://www.e-compras.curitiba.pr.gov.br/ 

$  Gratuito 

 

Compra aberta Jundiaí – Prefeitura Jundiaí 

 https://compraaberta.jundiai.sp.gov.br/ 

$ Gratuito 

 

Licitapira – Prefeitura de Piracicaba 

 https://public.paradigmawbc.com.br/Piracicaba_PRD/Default.aspx 

$ Gratuito 

 

Prefeitura de São Bernardo do Campo 

 http://www.compras.saobernardo.sp.gov.br/default.aspx?nCdSite=1&n
CdMenu=5 

$ Gratuito 

 

Sabesp 

 http://licitacoes.sabesp.com.br/wps/portal/licitacoes 

$ Gratuito 

 

COPASA MG  

 http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/licitacoes-e-
compras 

$ Gratuito 

 

Famesp – Organização Social da Saúde 

 http://compraeletronica.famesp.org.br/Default.aspx 

$ Gratuito 

DIVERSOS 

http://www.e-compras.curitiba.pr.gov.br/
https://compraaberta.jundiai.sp.gov.br/
https://public.paradigmawbc.com.br/Piracicaba_PRD/Default.aspx
http://www.compras.saobernardo.sp.gov.br/default.aspx?nCdSite=1&nCdMenu=5
http://www.compras.saobernardo.sp.gov.br/default.aspx?nCdSite=1&nCdMenu=5
http://licitacoes.sabesp.com.br/wps/portal/licitacoes
http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/licitacoes-e-compras
http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/licitacoes-e-compras
http://compraeletronica.famesp.org.br/Default.aspx
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SESC SP 

 https://gcl.sescsp.org.br/licitacao_internet/politicas_regras_popup.cfm
?status_licitacao_id=2&apresentacao=yes 

$ Gratuito 

 

SESC 

 http://www.sesc.com.br/portal/sesc/departamentonacional/licitacoes/ 

$ Gratuito 

 

FUNCATE 

 https://www.funcate.org.br/pt/ 

$ Gratuito 

 

EMAE 

 http://pregaoeletronico.emae.com.br/ 

$ Gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcl.sescsp.org.br/licitacao_internet/politicas_regras_popup.cfm?status_licitacao_id=2&apresentacao=yes
https://gcl.sescsp.org.br/licitacao_internet/politicas_regras_popup.cfm?status_licitacao_id=2&apresentacao=yes
http://www.sesc.com.br/portal/sesc/departamentonacional/licitacoes/
https://www.funcate.org.br/pt/
http://pregaoeletronico.emae.com.br/
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CONCLUSÃO 
 
 

Vender ao Governo é uma forma de você conseguir aumentar seu 

faturamento e expandir seus negócios ou até mesmo criar uma renda. 

Sabemos que se trata de um mundo amplo, cheio de novidades e com 

legislações que devem ser do conhecimento do empresário, porém, em 

nossa opinião, vale muito a pena participar desse mercado justamente por 

ser um setor onde poucas empresas atuam tendo em vista a falta de 

conhecimento técnico e por este motivo a concorrência é 

consideravelmente menor. 

De acordo com dados empíricos e muito tempo de vivência neste 

segmento, chegamos à conclusão de que muitos empresários até tentam 

alavancar seus faturamentos vendendo ao Governo, porém participam das 

disputas sem base nenhuma, sem utilizar metodologia alguma, sem 

acompanhamento de alguém especializado. Não é vendo alguns vídeos no 

Youtube que você aprenderá como ganhar dinheiro de verdade vendendo 

ao Governo. 

Muitas dessas empresas infelizmente acreditam que somente isso 

basta e já começam fazendo a coisa de forma errada. Muitos querem ir 

“mais rápido” e começam suas participações de qualquer jeito, sem quase 

nenhum conhecimento do negócio, querem logo entrar em campo. 

Mas se você não seguir a sequência correta, não fizer os passos que 

precisam ser feitos antes de iniciar suas participações, eventualmente 

poderá até ter um certo grau de “sucesso”, porém é como construir um 

castelo de cartas, onde um mínimo descuido e tudo virá abaixo. E por que 

isso? Porque eles não constroem seus alicerces de forma correta, o fazem 

com conhecimento superficial, mínimo. E acredite, às vezes o tombo é bem 

grande! 

E agora que você já entendeu um pouco mais sobre o mercado de 

vendas ao Governo, existe a chance de você aprender de forma mais 

intensa e aprofundada sobre o tema em nosso curso completo. 

Ao longo de nossos 12 anos atuando no mercado das compras 

públicas, muito acertamos e erramos em nossas participações. Muito 

testamos, vencemos e perdemos até chegar numa metodologia de trabalho 

que julgamos a mais adequada pra assinar bons contratos com o Governo. 

A este conjunto de procedimentos demos o nome de metodologia do 
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caçador, que consiste em você buscar essas oportunidades de vendas em 

diversos portais de compras, e não só no comprasnet, evitando assim 

portais onde a maioria de seus concorrentes já estão. Assim como um 

caçador você buscará suas oportunidades em lugares estratégicos e com 

certeza receberá suas melhores recompensas, seguindo uma sequência 

correta. 

 A metodologia do caçador se executada de forma lógica e consistente 

lhe ensinará como fazer bons negócios aumentando seu faturamento 

vendendo ao Governo. Através de um passo a passo claro e simples você 

aprenderá como criar uma rotina de vendas ao Governo, que te 

possibilitará vender toda semana, quiçá todos os dias úteis.  

 E não é só aumentar suas vendas, iremos lhe ensinar a vender de 

forma contínua e fazendo o seu negócio crescer ao longo do tempo mesmo 

que você comece uma empresa do zero.  

 A Academia de Vendas Públicas é um treinamento 100% online, você 

poderá assistir às aulas de onde e quando quiser. Os primeiros módulos já 

estão liberados pra você começar sua preparação assim que se inscrever e 

a cada semana serão liberadas novas aulas com intervalo de alguns dias pra 

você executar as tarefas que nós te passarmos. Então você poderá estudar 

no seu ritmo, na sua agenda, sem hora marcada, de acordo com as suas 

possibilidades e os seus horários.  

Em nosso programa você terá acesso não só ao nosso método, mas a 

todo o nosso conhecimento, tudo explicado de uma maneira fácil de 

entender e nos mínimos detalhes. As aulas são ministradas utilizando uma 

didática de fácil entendimento (linguagem voltada para quem não é 

advogado), de modo que qualquer pessoa, independentemente de seu 

nível de conhecimento sobre o mercado, entenda e consiga colocar o 

método em prática. 

 

Pra quem é o treinamento? 

 Este curso é pra você que já possui um negócio próprio e gostaria de 

aprender um método de vendas recorrentes, que traga uma certa 

estabilidade para o seu negócio. É pra você que busca expandir suas vendas 

aumentando assim seu faturamento a médio e longo prazo. Também é pra 

você que ainda nem tem uma empresa, mas sempre sentiu o desejo de 
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empreender e deixar de trabalhar pros outros, pois ensinaremos como você 

montar seu negócio próprio. 

Pra quem NÃO é o treinamento? 

 Este curso não é pra você que acredita em fórmula mágica ou 

dinheiro rápido na internet. Não é pra você que acredita em vendas 

automáticas, que cairá dinheiro do céu sem fazer nada.  

 A boa notícia é que se você chegou até aqui é porque realmente é 

uma pessoa super comprometida com seu sucesso e nós aqui da Magna 

Licitações valorizamos esse tipo de pessoa. Por isso queremos lhe oferecer 

uma pequena ajuda para te motivar a entrar pra Academia de Vendas 

Públicas e começar a ganhar dinheiro vendendo ao Governo. 

Se você quiser se inscrever no curso onde aprenderá o passo a passo 

sobre como ganhar dinheiro através das dispensas de licitações e como 

fazer dela um negócio em sua empresa utilize o cupom #PISCININHA no 

momento de sua matrícula, dessa forma você receberá um descontinho de 

10% em sua inscrição.  

No curso você não aprenderá somente sobre cotação eletrônica em 

si, mas também como definir um segmento de atuação, qual produto/ 

serviço vender, os segredos das compras governamentais, os macetes, 

técnicas avançadas, estratégias a serem utilizadas e quando, 

relacionamento com os clientes, como desclassificar seus concorrentes, 

como conseguir fornecedores, logística, expansão de mercado para outros 

portais de compras, como abrir seu MEI, noções básicas de 

empreendedorismo, enfim, uma verdadeira imersão no mundo das 

compras públicas para que você tenha sucesso vendendo ao Governo. 

 Além de ter acesso a tudo isso que já mencionamos acima, você ainda 

economizará tempo deixando de buscar informação gratuita de qualidade 

na internet, pois agora você terá acesso à um passo a passo do zero ao 

avançado, tudo mastigado. 

 Você evitará prejuízos financeiros tentando participar sozinho de um 

processo de vendas ao Governo, sem conhecimento e ajuda nenhuma. 

Você economiza tudo isso se começar a estudar do jeito certo antes de 

entrar em campo. Porque nosso método foi pensado e desenhado pra te 

ajudar a vender quase todo dia. 
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 E eu preciso lhe informar que a cada dia que passa, cada dia que você 

pensa se realmente vale a pena, você está perdendo ótimas oportunidades 

de negócios com o Governo. Você já viu neste livro que o Governo está 

comprando todo dia e que apenas 10% das empresas do Brasil vendem pra 

ele. E isso não é papo de vendedor não, estamos apenas lhe alertando. 

 Então se você está realmente comprometido (a) com seu sucesso e 

quer aumentar consideravelmente as chances de você aprender como 

vender quase todos os dias e por muito tempo, nós teremos o maior prazer 

de te aceitar na Academia de Vendas Públicas. 

 Para conhecer mais sobre nosso treinamento e garantir sua vaga no 

curso basta clicar no botão abaixo: 

 

Agora é contigo. Se você não aproveitar esta oportunidade hoje, as 

chances são de que você terá muitas dificuldades em participar dos 

processos de dispensa de licitação sozinho (a), não conseguirá vencer nada 

ou vencerá muito pouco, pois não conhece estratégias vencedoras. É 

participar e torcer pra ganhar alguma coisa. Pode ser que você demore 

muito pra ter algum resultado, isso se você não cometer algum erro nesse 

percurso que te leve à prejuízos enormes. Vender ao Governo é um 

excelente negócio, mas você precisa saber o que está fazendo. Qualquer 

clique errado no botão de lances e pronto, você terá muita dor de cabeça.  

 Nesse momento tudo o que pudemos fazer pra te ensinar como 

ganhar dinheiro com vendas ao Governo nós fizemos. E se você deseja 

realmente alavancar seu faturamento de vez através das compras 

governamentais inscreva-se agora na Academia de Vendas Públicas, não 

perca mais tempo. Basta clicar no botão acima que você será direcionado 

pra nossa página contendo todas as informações do curso e também as 

instruções de como você realizar sua matrícula. 

 Esperamos ter despertado em você a vontade de iniciar suas vendas 

ao Governo e sabemos que muitas dúvidas surgirão com esse início, o que 

é completamente normal. Por isso o curso talvez seja uma opção, pois lá 

você aprenderá tudo o que precisa saber em detalhes da forma mais rápida 

e efetiva possível.  

https://kp.magnalicitacoes.com.br/academia-vendas
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Lembre-se que este e-book é apenas um resumo desse mercado 

maravilhoso e todo o conteúdo abordado aqui é só a ponta do iceberg. Para 

realmente conseguir resultados expressivos você deverá masterizar seu 

conhecimento sobre o mercado das dispensas de licitações.  

Rotineiramente produzimos conteúdo a respeito de licitações em 

nossas redes sociais: Facebook, Instagram e Youtube. Acompanhe-nos para 

ficar sempre atualizado e não perder nada. 

 
 

Um abraço e nos vemos em breve =D 

 

http://bit.ly/facemagna
http://bit.ly/instamagna
http://bit.ly/2mlZ4ut

