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CONHEÇA O SISTEMA FIEC

O Sistema FIEC é formado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Centro Internacional de Negócios e 
está presente em Fortaleza, munícipios da Região Metropolitana, Sobral e Juazeiro.

Essas casas de serviços (SESI, SENAI e IEL) atuam no atendimento das demandas de saúde e 
qualidade de vida do trabalhador, formação e qualificação profissional para indústria, 
serviços técnicos e tecnológicos especializados, incentivo a à inovação e educação executiva.

Realizamos aquisições de materiais, bem como contratações de serviços para suprimento 
dessas casas nas seguintes linhas de fornecimento:

• Promoção da Saúde;
• Segurança e saúde no trabalho;
• Educação;
• Equipamentos esportivos, entre outros.

• Tecnologia da Informação; Telecomunicações;
• Vestuário, Têxtil, Couro e Calçados;
• Alimentos e Bebidas;
• Construção, Automação; Logística;
• Gestão, Energia, Metalmecânica;
• Madeira, Mobiliário, Meio Ambiente;
• Química, Segurança do Trabalho;
• Refrigeração e Climatização;
• Metrologia e Polímeros, entre outros.
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O Edital deverá ser retirado através do Portal de Compras do Sistema FIEC no site https://por-
taldecompras.sfiec.org.br/, na aba “Edital” indo no respectivo processo utilizando o "Filtro de 
Pesquisa" (    ). Exemplo: Inserindo o nº do processo "CR000042021" no campo "Edital". Após 
clicar em "Procurar", deve acessar o processo e em seguida verificar os “Anexos”.

https://portaldecompras.sfiec.org.br/portal/Mural.aspx?nNmTela=E

Faça seu cadastro no portal de compras 

Escolha o tipos de Cadastro simplificado 

HTTPS://PORTALDECOMPRAS.SFIEC.ORG.BR/EMPRESA/CADASTROEXTERNO/APRESENTACAOCADASTRO 

Acesse o Link do formulário público: 

a ser preenchido e documentação a ser enviada, em "resumo do processo";
HTTPS://APP.PIPEFY.COM/PUBLIC/FORM/C9O_GK13

03 Preencha o formulário e anexe a documentação conforme exigência  do edital

Identificar os credenciamentos vigentes

Informações de Retirada do Edital

Pesquisa" (    ). Exemplo: Inserindo o nº do processo "CR000042021" no campo "Edital". Após 
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Segue passo a passo para acesso e download do
Edital no Portal de Compras do Sistema FIEC 
(HTTPS://PORTALDECOMPRAS.SFIEC.ORG.BR/)

Passo 1

Passo 2
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Passo 3

Passo 4

É indispensável a observação da documentação constante no edital de cada
credenciamento, tendo em vista que em decorrência do objeto outros documentos
poderão ser solicitados.         

Fique atento




