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A Caciopar contratou uma empresa especializada para oferecer à região o que há de melhor em solu-

ções de plataforma de compras online. Diversas etapas já foram vencidas e a meta é fazer o lança-

mento oficial em algumas semanas, informa o 2º vice-presidente da Coordenadoria, Lucas Ghellere. 

A ACISA também disponibilizará este recurso aos associados. Os interessados em obter mais infor-

mações podem entrar em contato com a Acisa pelo telefone (45) 3268 1497. 

O Marketplace Compra Oeste é resultado de um processo de amadurecimento da ideia, acelerada 

pelas consequências da pandemia do coronavírus. “Já estávamos cientes de que teríamos de fazer al-

guma coisa nessa direção. E então com o 

salto que o uso das tecnologias alcançou 

nos últimos meses, entendemos coeren-

te antecipar os trabalhos”, diz o presi-

dente da Caciopar Alci Rotta Júnior. 

 

Oportunidade: Ao mesmo tempo em 

que abre uma oportunidade às associa-

ções comerciais, a Caciopar facilita a 

integração de empresas a uma tendência 

irreversível. “É uma oportunidade im-

portante para as empresas do nosso mu-

nicípio para aumentarem suas opções e 

canais de venda”, observa a presidente 

da Acisa, Claudete Remor. “A tecnologia 

está aí e não pode ser ignorada. Os nú-

meros mostram o crescimento dessa 

ferramenta no mundo todo. São somas 

cada vez maiores de dinheiro movimen-

tadas na aquisição dos mais diferentes 

produtos e serviços e no Brasil o avanço 

também é exponencial”, segundo Lucas. 

 

Compra Oeste: A plataforma da Caci-

opar tem o nome de Compra Oeste. Será uma grande loja virtual, na qual empresários poderão divul-

gar e vender seus produtos e serviços com o máximo de tecnologia e comodidade. “E o melhor: não 

há custo de adesão à empresa, não é cobrada mensalidade e o pagamento de uma pequena taxa ocor-

rerá apenas quando o lojista confirmar uma venda pelo sistema”, segundo Lucas.  

 

Associações: Onze associações comerciais da região já estão conectadas ao projeto do Compra 

Oeste, mas o objetivo é fazer com que todas as 46 participem. “Esse é o presente e o futuro. Por 

isso, queremos convidar empresários da região a se juntarem à Caciopar e à sua associação comercial 

para fazer essa plataforma digital crescer e prosperar”, reforça o presidente Alci Rotta Júnior. 

Caciopar e Acisa disponibilizam plataforma de compras 

online para Santa Helena 

Visite diariamente o site da ACISA: www.acisash.com.br 



 



Apoio: 

A Associação Co-

mercial e Empresa-

rial de Santa Hele-

na (Acisa), em par-

ceria com a Líder 

Serviços Terceiri-

zados e a DR As-

sessoria em Licita-

ções, promove um 

curso sobre pre-

gão eletrônico, 

com base no novo 

decreto 10.024/19. 

A capacitação, por 

intermédio do Pro-

grama QualificAci-

sa, ocorrerá nos dias 28,29 e 30 de setembro, das 19h às 21h, no auditório da Acisa. 

O conteúdo programático compreende legislação vigente, pregão eletrônico na pla-

taforma Comprasnet e pregão eletrônico na plataforma BLL. Cada empresa terá as-

sessoria para participar de um pregão eletrônico, com assessoria e acompanhamento 

técnico em todo o processo, segundo o diretor de Capacitação, Gilmar Antônio da 

Silva. 

Muitos municípios já adotaram o pregão eletrônico como ferramenta para os proces-

sos licitatórios e é uma tendência. Além disso, a pandemia acelerou a necessidade 

dos pregões eletrônicos, conforme Gilmar da Silva. 

Os interessados devem se organizar e fazer a inscrição o quanto antes, tendo em 

vista que as vagas são limitadas. O curso é aberto a todas as empresas, não há a ne-

cessidade de ser associada à Acisa. 

Informações adicionais e inscrições pelos telefones (45) 9 9931 0559, ou pelo (45) 9 

9932 3244. 

Curso capacitará empresas de Santa Helena para 

participarem de pregões eletrônicos 

Benefícios para o  

Associado: 


