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INTRODUÇÃO AO 
PROJETO VENDA+



LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM 

Lorem ipsum dolor sit amet, con- 00 

sectetuer adipiscing elit, sed diam 00 

nonummy nibh euismod tinci- 00 

dunt ut laoreet dolore magna 00 

aliquam erat volutpat. Ut wisi 00 

enim ad minim veniam, quis nos- 00 

trud exerci tation ullamcorper 00 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 00 

ea commodo consequat. Duis 00 

autem vel eum iriure dolor in 00 

hendrerit in vulputate velit esse 00 

molestie consequat, vel illum 00 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 00 

vero eros et accumsan et iusto 00 

odio dignissim qui blandit prae- 00 

sent luptatum zzril delenit augue 00 

duis dolore te feugait nulla facilisi. 00 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 00 

ectetuer adipiscing elit, sed diam 00 

nonummy nibh euismod tinci- 00 

dunt ut laoreet dolore magna 00 

aliquam erat volutpat. Ut wisi 00 

enim ad minim veniam, quis nos- 00 

trud exerci tation ullamLorem 00 

ipsum dolor sit amet, consecte- 00 

tuer adipiscing elit, sed diam 00 

nonummy nibh euismod tinci- 00 

dunt ut laoreet dolore magna 00 

aliquam erat volutpat. Ut wisi 00 
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MODULO 1 - 
INTRODUÇÃO 

capacitação contínua de empreendedores no 

universo das licitações e da apresentação 

crescente de oportunidades de negócios que 

ocorrem todos os dias na área das compras 

públicas, o mercado que movimenta bilhões a 

cada ano e está em franco crescimento.   

como   os   compradores   da   esfera   pública,   as mos    com    o    desenvolvimento sustentável  de 
associações    comerciais     e  empresários      de municípios de todos   os   portes,   não   somente 

todos portes e segmentos de forma    a    deixar- apresentando alternativas de  negócios aos 
mos juntos a nossa contribuição na economia empresários de   todos   os   ramos   de   atuação, 

no mundo dos negócios   e   também   no   merca-  mas, também, aumentando as opções de forne- 

do de trabalho.  cimento para os compradores da área pública, 
beneficiando, assim, todos os envolvidos que 

Bom, antes disso, iremos falar para     vocês      têm vantagens neste projeto. No próximo tópico, 

quem nós somos. O Portal de Compras Públi- vamos falar dos benefícios do projeto Venda +.   

cas é uma Govtec especializada em compras  

públicas.   Nossa   plataforma   é    desenvolvida 

para a internet e, a partir do uso da tecnologia 

e diversas funcionalidades, permite realizar 

procedimentos licitatórios   para   aquisição   de 

bens e serviços comuns totalmente em con- 

formidade com as leis pertinentes.   Porém,    o 

que é exatamente o Projeto Venda +?   

  
O Projeto Venda + tem o intuito de estimular 

os negócios locais e regionais a partir da 

êIresamobse  aoprequseentéar oap  r ovojecêto   Voe  n  dProa  Mjetaoi s?   VeIrendmao  s   apresentar  a  você  o  Projeto  Venda  Mais,  destacando Voc 
Mais, destacando algumas das    possibilidades      vemos uma série de capacitações e treinamen- umas das possibilidades de negócios que nós do Portal de Compras Públicas concretizamos por meio alg 
de negócios    que    nós    do    Portal    de    Compras    tos para que os empreendedores    estejam  cada ste projeto, pensando em nossos clientes e parceiros como os compradores da esfera pública, as de   
Públicas concretizamos   por   meio   deste   proje-          

vez      mais      preparados   para embarcarem com 
ssociações comerciais e empresários de todos portes e segmentos de forma a deixarmos juntos a nossa a 

to, pensando em nossos clientes e parceiros         
êxito   nesse   segmento    e,    como    consequência,

 
 

contribuição na economia no mundo dos negócios e tambpéossam nom  mampercaliadr oasde  sutraas ba  lvehon.das,   assim   contribuí- 

ras   e   associações   comerciais.   Com   eles,   promo- 
Você sabe o que é o projeto Venda Mais?         Os nossos principais parceiros são     as  prefeitu- 
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MODULO 2 - O QUE É O 
PROJETO VENDA+ 

Você é gestor público   e   gostaria   de    fomentar 

os negócios na sua cidade ou região ajudando 

os   empreendedores   locais   a   crescerem? Você 

é empresário e gostaria de aumentar o seu 

faturamento e buscar novas formas de   expan- 

dir a sua empresa? É membro de associação 

comercial e gostaria de   prover   mais   benefí- 

cios para os seus associados? O que diria se 

ainda pudesse ajudar   a   movimentar   o   comér- 

cio local e gerar novas oportunidades  de 

trabalho?   Nós   te   mostraremos   como    fazer 

tudo isso.   

Você sabe o que é o projeto Venda Mais? Iremos apresentar a você o Projeto Venda Mais, destacando 
algumas das possibilidades de negócios que nós do Portal de Compras Públicas concretizamos por meio 
deste projeto, pensando em nossos clientes e parceiros como os compradores da esfera pública, as 
associações comerciais e empresários de todos portes e segmentos de forma a deixarmos juntos a nossa 
contribuição na economia no mundo dos negócios e também no mercado de trabalho. 

Bom, antes disso, iremos falar para vocês quem nós somos. O Portal de Compras Públicas é uma Govtec 
especializada em compras públicas. Nossa plataforma é desenvolvida para a internet e, a partir do uso da 
tecnologia e diversas funcionalidades, permite realizar procedimentos licitatórios para aquisição de bens e 
serviços comuns totalmente em conformidade com as leis pertinentes. Porém, o que é exatamente o Projeto 
Venda +? 
 

O Projeto Venda + tem o intuito de estimular os negócios locais e regionais a partir da capacitação contínua 
de empreendedores no universo das licitações e da apresentação crescente de oportunidades de negócios 
que ocorrem todos os dias na área das compras públicas, mercado que movimenta bilhões a cada ano e está 
em franco crescimento. Os nossos principais parceiros são as prefeituras e associações comerciais. Com 
eles, promovemos uma série de capacitações e treinamentos para que os empreendedores estejam cada vez 
mais preparados para embarcarem com êxito nesse segmento e, como consequência, possam ampliar as 
suas vendas, assim contribuímos com o desenvolvimento sustentável de municípios de todos os porte s, não 
somente apresentando alternativas de negócios aos empresários de todos os ramos de atuação, mas, 
também, aumentando as opções de fornecimento para os compradores da área pública, beneficiando assim 
todos os envolvidos que têm vantagens neste projeto. No próximo tópico, vamos falar dos benefícios do 
projeto Venda +. 

Módulo 2 - O que é o 
Projeto Venda+? 

Você sabe o que é o projeto Venda Mais? Iremos apresentar a você o Projeto Venda Mais, destacando 
algumas das possibilidades de negócios que nós do Portal de Compras Públicas concretizamos por meio 
deste projeto, pensando em nossos clientes e parceiros como os compradores da esfera pública, as 
associações comerciais e empresários de todos portes e segmentos de forma a deixarmos juntos a nossa 
contribuição na economia no mundo dos negócios e também no mercado de trabalho. 
 

Bom, antes disso, iremos falar para vocês quem nós somos. O Portal de Compras Públicas é uma Govtec 
especializada em compras públicas. Nossa plataforma é desenvolvida para a internet e, a partir do uso da 
tecnologia e diversas funcionalidades, permite realizar procedimentos licitatórios para aquisição de bens e 
serviços comuns totalmente em conformidade com as leis pertinentes. Porém, o que é exatamente o Projeto 
Venda +? 
 

O Projeto Venda + tem o intuito de estimular os negócios locais e regionais a partir da capacitação 
contínua de empreendedores no universo das licitações e da apresentação crescente de oportunidades de 
negócios que ocorrem todos os dias na área das compras públicas, mercado que movimenta bilhões a cada 
ano e está em franco crescimento. Os nossos principais parceiros são as prefeituras e associações 
comerciais. Com eles, promovemos uma série de capacitações e treinamentos para que os 
empreendedores estejam cada vez mais preparados para embarcarem com êxito nesse segmento e, como 
consequência, possam ampliar as suas vendas, assim contribuímos com o desenvolvimento sustentável de 
municípios de todos os portes, não somente apresentando alternativas de negócios aos empresários de 
todos os ramos de atuação, mas, também, aumentando as opções de fornecimento para os compradores da 
área pública, beneficiando assim todos os envolvidos que têm vantagens neste projeto. No próximo tópico, 
vamos falar dos benefícios do projeto Venda +. 

 
 

Módulo 1 - Introdução 

 
Você é gestor público e gostaria de fomentar os 

negócios na sua cidade ou região ajudando os 
empreendedores locais a crescerem? Você é 
empresário e gostaria de aumentar o seu 
faturamento e buscar novas formas de expandir a 
sua empresa? É membro de associação comercial 
e gostaria de prover mais benefícios para os seus 
associados? O que diria se ainda pudesse ajudar 
a movimentar o comércio local e gerar novas 
oportunidades de trabalho? Nós te mostraremos 
como fazer tudo isso. 
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  Você sabe o que é o projeto Venda Mais? Iremos apresentar a você o Projeto Venda Mais, destacando 
algumas das possibilidades de negócios que nós do Portal de Compras Públicas concretizamos por meio 
deste projeto, pensando em nossos clientes e parceiros como compradores da esfera pública, 
associações comerciais e empresários de todos portes e segmentos de forma a deixarmos juntos a nossa 
contribuição na economia no mundo dos negócios e também no mercado de trabalho.  
  Bom, antes disso, iremos falar para vocês quem nós somos. O Portal de Compras Públicas é uma 
Govitec especializada em compras públicas. Nossa plataforma é desenvolvida para a internet e, a partir 
do uso da tecnologia e diversas funcionalidades, permite realizar procedimentos licitatórios para 
aquisição de bens e serviços comuns totalmente em conformidade com as leis pertinentes. Porém, o que 
é exatamente o Projeto Venda Mais?  
  O Projeto Venda Mais tem o intuito de estimular os negócios locais e regionais a partir da capacitação 
contínua de empreendedores no universo das licitações e da apresentação crescente de oportunidades 
de negócios que ocorrem todos os dias na área das compras públicas, o mercado que movimenta bilhões 
a cada ano e está em franco crescimento. Os nossos principais parceiros são as prefeituras e 
associações comerciais. Com eles, promovemos uma série de capacitações e treinamentos para que os 
empreendedores estejam cada vez mais preparados para embarcarem com êxito nesse segmento e, 
como consequência, possam ampliar as suas vendas, assim contribuímos com o desenvolvimento 
sustentável de municípios de todos os portes, não somente apresentando alternativas de negócios aos 
empresários de todos os ramos de atuação, mas, também, aumentando as opções de fornecimento para 
os compradores da área pública, beneficiando, assim, todos os envolvidos que têm vantagem neste 
projeto. No próximo tópico, vamos falar dos benefícios do projeto Venda Mais.  
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MODULO 3 
OS BENEFÍCIOS DO PROJETO 

Agsoerrva,iços pdere ssteeu intearteensçsãeo p, ara queanot ea       este       ednedsseere çoprojetono  e  comose ufazer npaaverteg addeossar,    
jorinnfaodram.e, veninscdamriçaisã.opo dretaleslde c eosmtepja ras gpaúranblicatids.aco  nmo. b pr,rojdee-p ois,  pLoedmbe  radenidxoa r qcouem   estaamogens tese.  mpRereal 
izaaod aseau  ilnascrdo,i çãào, nosstoo sVeinnstdaru t+.or e  s  irão  organizar e  promover o  treinamsuean todivisprotusiaçãl doe  tpaalhraa 

doqupaalqruaert o d odsúviosdai.n  scr    Vaitomos esm todos  os  módulos  do  curso  que  abrangem,  desde  o juunstoosd  moo  pstorartra 
quel,  co  ém  poossíasvenl ofavzeasr are  dgifreares ndçao.  pregão 
eletrônico, e até mesmo uma simulação em tempo real de um pregão eletrônico. Gostou? Então, vamos 
fazer a diferença. Para você que nos acompanhou até aqui, falamos sobre o que é o projeto Venda +, os 
benefícios desse projeto e como fazer parte dessa jornada. Lembrando que estamos sempre ao seu lado, 
à sua disposição para qualquer dúvida. Vamos juntos mostrar que é possível fazer a diferença. 

vocês o que é o projeto Venda + e quais em todos os módulos  do  curso  que  abrangem, 
são os seus benefícios. Daí, você irá desde o uso do portal, como as novas regras do 
perguntar, “achei uma ótima oportunida- pregão eletrônico, e até mesmo uma  simulação 
de, mas como posso incluir meus forne- em tempo real  de  um  pregão  eletrônico. 
cedores nesse projeto?” Vamos te res- Gostou?  Então,  vamos  fazer  a  diferença.    Para 
ponder, é muito simples. Basta divulgar o você  que  nos  acompanhou  até  aqui,     falamos 
site que informaremos a seguir para   
todos os fornecedores e prestadores de sobre o que é o projeto Venda  +,  os  benefícios 

COMO FAZER PARTE 
DESSA JORNADA 

Como se inscrever no projeto Venda  +? 
No tópico anterior, mostramos para  

Agora, preste atenção,   anote   este   endereço   no 
seu navegador, informe, vendamais.portalde- 
compraspúblicas.com.br,    depois,    pode     deixar 
com a gente. Realizada a inscrição, nossos 
instrutores irão organizar e promover o treina- 
mento virtual detalhado para todos os inscritos 

   

Quais os benefícios do projeto Venda +? O 

Projeto Venda + beneficia pelo menos três 
atores da sociedade, que são os empresários 

locais, os municípios e a sociedade. Para os 

empresários locais, o Venda + representa mais 

oportunidades  de faturamento com   aumento 

das vendas e a descoberta de novos clientes, 

provendo o acesso simples e amplo às com- 

pras públicas.    

  
Para os municípios, ou seja, as prefeituras e 

associações comerciais, bem como seus 

associados, o Venda + reduz os riscos de 

processos desertos, amplia as alternativas de 

compras, gerando aumento da receita do 

município, e, finalmente, para a sociedade, 
temos o fomento, a economia   e,   ao   mercado 

de trabalho local, a transparência,   tornando 

assim as compras públicas    mais    democráti- 

cas.   

  
Você não acha que é uma ótima   oportunida- 

de de ser um agente de mudança e de fazer 

uma   contribuição   valiosa   para   a   sociedade? 

No próximo tópico, te mostraremos como se 

inscrever no projeto Venda +.   

Quais os benefícios do projeto Venda +? O 
Projeto Venda + beneficia pelo menos três atores 
da sociedade, que são os empresários locais, os 
municípios e a sociedade. Para os empresários 
locais, o Venda + representa mais oportunidades 
de faturamento com aumento das vendas e a 
descoberta de novos clientes, provendo o acesso 
simples e amplo às compras públicas. 
 
Para os municípios, ou seja, as prefeituras e 
associações comerciais, bem como seus 
associados, o Venda + reduz os riscos de 
processos desertos, amplia as alternativas de 
compras, gerando aumento da receita do município 
e, finalmente, para a sociedade, temos o fomento, 
a economia e, ao mercado de trabalho local, a 
transparência, tornando assim as compras públicas 
mais democráticas. 
 

Você não acha que é uma ótima oportunidade de 
ser um agente de mudança e de fazer uma 
contribuição valiosa para a sociedade? No próximo 
tópico, te mostraremos como se inscrever no 
projeto Venda +. 

Módulo 3 - Os benefícios do 
Projeto Venda+ 

Quais os benefícios do projeto Venda +? O Projeto 
Venda + beneficia pelo menos três atores da 
sociedade, que são os empresários locais, os 
municípios e a sociedade. Para os empresários 
locais, o Venda + representa mais oportunidades de 
faturamento com aumento das vendas e a 
descoberta de novos clientes, provendo o acesso 
simples e amplo às compras públicas. 
 

Para os municípios, ou seja, as prefeituras e 
associações comerciais, bem como seus 
associados, o Venda + reduz os riscos de 
processos desertos, amplia as alternativas de 
compras, gerando aumento da receita do município 
e, finalmente, para a sociedade, temos o fomento, a 
economia e, ao mercado de trabalho local, a 
transparência, tornando assim as compras públicas 
mais democráticas. 
 

Você não acha que é uma ótima oportunidade de 
ser um agente de mudança e de fazer uma 
contribuição valiosa para a sociedade? No próximo 
tópico, te mostraremos como se inscrever no projeto 
Venda +. 

Como se inscrever no projeto Venda +? No tópico anterior, mostramos para vocês o que é o projeto 
Venda + e quais são os seus benefícios. Daí, você irá perguntar, “achei uma ótima oportunidade, mas 
como posso incluir meus fornecedores nesse projeto?” Vamos te responder, é muito simples. Basta 
divulgar o site que informaremos a seguir para todos os fornecedores e prestadores de serviços de seu 
interesse para que a inscrição deles esteja garantida no projeto Venda +. 

 
Agora, preste atenção, anote este endereço no seu navegador, informe, 

vendamais.portaldecompraspúblicas.com.br, depois, pode deixar com a gente. Realizada a inscrição, 
nossos instrutores irão organizar e promover o treinamento virtual detalhado para todos os inscritos em 
todos os módulos do curso que abrangem, desde o uso do portal, como as novas regras do pregão 
eletrônico, e até mesmo uma simulação em tempo real de um pregão eletrônico. Gostou? Então, vamos 
fazer a diferença. Para você que nos acompanhou até aqui, falamos sobre o que é o projeto Venda +, os 
benefícios desse projeto e como fazer parte dessa jornada. Lembrando que estamos sempre ao seu lado, à 
sua disposição para qualquer dúvida. Vamos juntos mostrar que é possível fazer a diferença. 
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  Quais os benefícios do projeto Venda Mais? O 
Projeto Venda Mais beneficia pelo menos três 
atores da sociedade, que são os empresários 
locais, os municípios e a sociedade. Para os 
empresários locais, o Venda Mais representa 
mais oportunidades de faturamento com aumento 
das vendas e a descoberta de novos clientes, 
provendo o acesso simples e amplo às compras 
públicas.  
  Para os municípios, ou seja, as prefeituras e 
associações comerciais, bem como seus 
associados, o Venda Mais reduz os riscos de 
processos desertos, amplia as alternativas de 
compras, gerando aumento da receita do 
município, e, finalmente, para a sociedade, temos 
o fomento, a economia e, ao mercado de trabalho 
local, a transparência, tornando assim as 
compras públicas mais democráticas.  
  Você não acha que é uma ótima oportunidade 
de ser um agente de mudança e de fazer uma 
contribuição valiosa para a sociedade? No 
próximo tópico, te mostraremos como se 
inscrever no projeto Venda Mais.  
 

  Como se inscrever no projeto Venda Mais? No tópico anterior, mostramos para vocês o que é o projeto 
Venda Mais e quais são os seus benefícios. Daí, você irá perguntar, “achei uma ótima oportunidade, mas 
como posso incluir meus fornecedores nesse projeto?” Vamos te responder, é muito simples. Basta 
divulgar o site que informaremos a seguir para todos os fornecedores e prestadores de serviços de seu 
interesse para que a inscrição deles esteja garantida no projeto Venda Mais.  
  Agora, preste atenção, anote este endereço no seu navegador, informe, 
vendamais.portaldecompraspúblicas.com.br, depois, pode deixar com a gente. Realizada a inscrição, 
nossos instrutores irão organizar e promover o treinamento virtual detalhado para todos os inscritos em 
todos os módulos do curso que abrangem, desde o uso do portal, como as novas regras do pregão 
eletrônico, e até mesmo uma simulação em tempo real de um pregão eletrônico. Gostou? Então, vamos 
fazer a diferença. Para você que nos acompanhou até aqui, falamos sobre o que é o projeto Venda Mais, 
os benefícios desse projeto e como fazer parte dessa jornada. Lembrando que estamos sempre ao seu 
lado, à sua disposição para qualquer dúvida. Vamos juntos mostrar que é possível fazer a diferença.  
 
 



 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit, 
sed diam 
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