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TUTORIAL DE CONSULTA A LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PORTAL 

TRANSPARÊNCIA 

 

O que é e como funciona 

Lançado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União em 2004, o Portal da Transparência 

do Governo Federal é um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações sobre como o 

dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública do Brasil. 

Desde a criação, a ferramenta ganhou novos recursos, aumentou a oferta de dados ano após ano e 

consolidou-se como importante instrumento de controle social, com reconhecimento dentro e fora do país. 

A fim de atender de forma mais eficiente a crescente demanda e as obrigações de transparência, a CGU 

iniciou projeto para a restruturação do Portal. Como resultado do trabalho, o Governo Federal lança, em 

2018, o novo Portal da Transparência. Entre as novidades, estão: formas diversas de apresentação dos dados, 

mecanismo de busca integrado e intuitivo, melhor usabilidade, mais recursos gráficos, integração com redes 

sociais, maior e melhor oferta de dados abertos, adequação a plataformas móveis, maior interatividade. 

E não deixe de experimentar as ferramentas de notificação para ficar informado sobre os temas de seu 

interesse! 

O novo Portal da Transparência reforça, assim, com novos recursos e mais informações, sua razão de ser uma 

ferramenta que permita ao cidadão, de forma cada vez mais eficiente, fiscalizar e assegurar a boa e correta 

aplicação dos recursos públicos federais. 

Como funciona o Portal 

Os dados divulgados no Portal são provenientes de diversas fontes de informação, entre as quais estão os 

grandes sistemas estruturadores do Governo Federal – como o Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (Siafi) e o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) 

–, as bases de benefícios sociais, as faturas de Cartão de Pagamentos do Governo Federal, as bases de imóveis 

funcionais, entre diversas outras. 

Os órgãos responsáveis por cada fonte de informação encaminham seus dados para a CGU, que recebe, 

reúne e disponibiliza as informações na ferramenta. A periodicidade de envio dos dados depende do assunto 

tratado, assim como a periodicidade de atualização das informações no Portal. Saiba mais em Origem e 

Atualização dos Dados. 

Uma vez carregadas no Portal, as informações são disponibilizadas para conhecimento do cidadão de 

diversas formas, como: painéis, consultas detalhadas, gráficos, dados abertos. 

O acesso ao Portal não requer usuário nem senhas, sendo permitido a qualquer cidadão navegar pelas 

páginas de forma livre, bem como visualizar e utilizar os dados disponíveis da forma que melhor lhe convier. 

Entre e conheça mais sobre essa importante ferramenta à sua disposição! 

Fonte: portaltransparencia.gov.br  

http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603246-portal-premiado
http://www.portaltransparencia.gov.br/origem-dos-dados
http://www.portaltransparencia.gov.br/origem-dos-dados
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No tutorial abaixo, demonstraremos de forma sucinta um dos métodos para se pesquisar as licitações e 

contratos da Universidade Federal do Sul da Bahia, bem como de outros órgãos da Administração Pública. 

1. Página de Acesso: http://www.portaltransparencia.gov.br/ 

 

2. Clicando no item “Licitações e Contratos”, irá aparecer a opção de acessar o Painel ou fazer uma 

Consulta, tanto a Licitações quanto a Contratos. 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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3. Clicando em Painel, irá abrir uma página contendo a execução orçamentária da Administração 

Pública por meio de diversos gráficos, com a possibilidade de filtro por órgão, instrumento de 

contratação, ano e etc, como exemplificado na imagem abaixo. 

 

4. Na opção de “Consulta” é possível fazer uma pesquisa detalhada, especificando informações mais 

precisas sobre a licitação, contrato ou o órgão específico. Também pode ser acessada através da tela 

de gráfico, clicando em “Consulta Detalhada”. Abaixo a tela geral de consulta.  
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5. Para Filtrar as informações por órgão, clique no botão “ÓRGÃO” no menu lateral, e digite 

“Universidade Federal do Sul da Bahia”. 

 

6. Após Clique em “Adicionar” e depois em “Consultar”, para visualizar o resultado da busca, de acordo 

com o filtro selecionado.  
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7. Como já havia um filtro de data pré-programado para o período entre 01/01/2019 a 31/12/2019, 

todas as licitações realizadas pela Universidade Federal do Sul da Bahia apareceram na listagem. 

 

8. O mesmo procedimento se aplica para consulta a Contratos. Da mesma forma, é possível inserir 

diversos filtros através do menu lateral, de acordo com a necessidade do usuário. 

9. Caso ainda haja dúvidas, interesse em se aprofundar sobre as informações do orçamento público, o 

Portal Transparência disponibiliza tutoriais explicativos e orientações sobre diversas áreas da finança 

pública. Segue abaixo os principais links: 

 

Usando o Portal:  

http://www.portaltransparencia.gov.br/usando-o-portal 

Vídeos:  

http://www.portaltransparencia.gov.br/videos 

Legislação:  

http://www.portaltransparencia.gov.br/sobre/legislacao 

Consulta Licitações: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?ordenarPor=dataResultadoCompra&direcao=desc   

Consulta Contratos: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?ordenarPor=dataFimVigencia&direcao=desc 

http://www.portaltransparencia.gov.br/usando-o-portal
http://www.portaltransparencia.gov.br/videos
http://www.portaltransparencia.gov.br/sobre/legislacao
http://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes/consulta?ordenarPor=dataResultadoCompra&direcao=desc
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta?ordenarPor=dataFimVigencia&direcao=desc

