SOLICITAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO
PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
Senhores Licitantes/Fornecedores,
Para participação nos futuros Pregões Eletrônicos da Prefeitura Municipal de Fernão, faz se
necessário a solicitação de SENHA DE ACESSO ao Portal de Compras da Prefeitura.
Para tanto, deverá acessar o endereço eletrônico http://www. fernao.sp.gov.br, clicar no botão
do lado direito da tela “Portal de Compras”, que será direcionado a página do Portal.

*Imagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Fernão.

O
acesso
direto
ao
Portal
é
pelo
endereço
eletrônico
http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/, e para solicitar a chave
de acesso deve-se clicar no canto superior direito “Clique aqui para solicitar chave de acesso”,
preencher os dados e aguardar retorno por e-mail da Chave gerada.

*Imagem do Portal de Compras.

Tal acesso será somente para participação em Pregão Eletrônico, para as demais modalidades,
inclusive Pregão Presencial, não há necessidade.
A empresa Fiorilli responsável pelo desenvolvimento do Portal realizou uma live, no dia
12/11/2020, para apresentar aos licitantes como funciona o Sistema, contemplando os cadastros
necessários, a inserção de documentos/propostas para participação nos Pregões Eletrônicos,
etapas de lances e etc.
Aos interessados encontra-se disponível no YouTube, Fiorilli Play - Pregão eletrônico-Parte 3 - O
Licitante (https://www.youtube.com/watch?v=r43PdzaFBEs).
Não deixem para solicitar a Chave de Acesso às vésperas ou no dia do Pregão em que forem
participar devido a necessidade de tempo hábil para gerar a mesma, que inclusive, pode estar
vinculada a comprovação da existência da empresa e/ou de seus responsáveis, via apresentação
de documentos solicitados e/ou outras formas de busca ativa pela administração pública para
comprovar a existência da mesma.
A chave de acesso gerada em um município, não servirá para acesso ao Portal de Compras de
outro que também utilize o Sistema Fiorilli.
O cadastro e participação por meio do Portal de Compras da prefeitura não haverá custo algum ao
solicitante/participante.
A Chave de Acesso é simplesmente para login ao Portal de Compras e não dispensa a apresentação
de documentos para participar nos Pregões Eletrônicos e não serve como CRC – Certificado de
Registro Cadastral.
Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1004/3273 1016/3273
1038/99624 9011 e por via dos e-mails licitacao@fernao.sp.gov.br e compras@fernao.sp.gov.br.

