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5. No final da tela, localizar e clicar no botão “gerar link”. 

 

 
 

6. Copiar o link gerado e disponibilizá-lo na seção da página do órgão com o nome “Diárias e passagens 

pagas a servidores públicos em viagens a trabalho ou a colaboradores eventuais em viagens no 

interesse da Administração”. 

 

 

Item 7 - LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Sugestão de texto da introdução: “Nesta seção, são divulgadas as licitações e contratos realizados pelo (a) 

[nome do órgão ou entidade]”. 
 

As informações a serem divulgadas nesse tópico referem-se aos procedimentos licitatórios e às contratações 

realizadas pelo órgão ou entidade. 
 

As seguintes informações sobre licitações, realizadas e em andamento, devem ser publicadas: 
 

I. Órgão superior 

II. Órgão subordinado ou entidade vinculada 

III. Unidade administrativa dos serviços gerais (UASG) 

IV. Número da licitação 

V. Número do processo  

VI. Modalidade da licitação  

VII. Objeto 

VIII. Número de itens 

IX. Data e hora da abertura 

X. Local da abertura 

XI. Cidade da abertura 

Deve ser publicado, junto dos links, passo a passo que auxilie o usuário a encontrar a informação desejada. 
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XII. Unidade da Federação da abertura 

XIII. Situação da licitação (aberta ou homologada) 

XIV. Contato no órgão ou entidade responsável 

XV. Atalho para solicitação, por meio de correio eletrônico, da íntegra de editais, atas, anexos, projetos 

básicos e informações adicionais, diretamente à área responsável do órgão ou entidade. 
 

 

As informações detalhadas sobre licitações podem ser extraídas do Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais (SIASG). Quem o utiliza o SIASG deve disponibilizar link para a seção de ‘Licitações do Portal 

da Transparência’. O link pode ser obtido a partir dos seguintes passos:   

 

1. Acessar o Portal da Transparência: http://transparencia.gov.br 

 

 

2. No menu superior, localizar a opção “Consultas Detalhadas” -> “Licitações”: 

 

 
 

3. Utilizar a barra lateral esquerda de filtros para adicionar um filtro de Órgão/Entidade. 

Recomendamos utilizar o código de Órgão Superior do SIAFI, como abaixo no exemplo da CGU: 
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4. Consultar os dados: 

 

 
 

5. No final da tela, localizar e clicar no botão “gerar link”. 

 

 
 

6. Copiar o link gerado e disponibilizá-lo na seção da página do órgão com o nome “Licitações do (a) 

[nome do órgão ou entidade]”. 
 

 

 

 

Deve ser publicado, junto dos links, passo a passo que auxilie o usuário a encontrar a informação desejada. 
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As seguintes informações relativas aos contratos firmados e notas de empenho expedidas devem ser 

disponibilizadas: 
 

I. Órgão superior 

II. Órgão subordinado ou entidade vinculada 

III. Unidade administrativa dos serviços gerais (UASG) 

IV. Número do contrato 

V. Data de publicação no Diário Oficial da União 

VI. Número do processo  

VII. Modalidade da licitação 

VIII. Nome do contratado 

IX. Número de inscrição do contratado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

X. Objeto 

XI. Fundamento legal 

XII. Período de vigência 

XIII. Valor do contrato 

XIV. Situação do contrato (ativo, concluído, rescindido ou cancelado) 

XV. Relação de aditivos ao contrato com as seguintes informações: 

a) Número do aditivo 

b) Data da publicação no Diário Oficial da União 

c) Número do processo 

d) Objeto do aditivo 
 

As informações detalhadas sobre contratos podem ser extraídas do Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais (SIASG). Quem o utiliza o SIASG deve disponibilizar link para a seção de ‘Contratos do Portal 

da Transparência’. O link pode ser obtido a partir dos seguintes passos: 

 

1. Acessar o Portal da Transparência: http://transparencia.gov.br 

 

 

2. No menu superior, localizar a opção “Consultas Detalhadas” -> “Contratos”: 
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3. Utilizar a barra lateral esquerda de filtros para adicionar um filtro de Órgão/Entidade. 

Recomendamos utilizar o código de Órgão Superior do SIAFI, como abaixo no exemplo da CGU: 

 

 
 

4. Consultar os dados: 

 

 
 
5. No final da tela, localizar e clicar no botão “gerar link”. 
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6. Copiar o link gerado e disponibilizá-lo na seção da página do órgão com o nome “Contratos do (a) 

[nome do órgão ou entidade]”. 

 

 

Os que não utilizam o SIASG devem divulgar por meio próprio suas informações sobre as licitações realizadas 

e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho 

emitidas.13 

 

Item 8 - SERVIDORES 

 

Sugestão de texto da introdução: “Nesta seção, são divulgadas informações sobre concursos públicos de 

provimento de cargos e relação dos servidores públicos lotados ou em exercício no (a) [nome do órgão ou 

entidade]”. 
 

Neste item, devem ser publicadas a íntegra dos editais de concursos públicos para provimento de cargos e a 

relação dos agentes públicos, efetivos ou não, lotados ou em exercício no órgão ou entidade, apresentando 

as seguintes informações mínimas: 
 

I. Número de identificação funcional  

II. Nome completo 

III. CPF (ocultando os três primeiros dígitos e os dois dígitos verificadores) 

IV. Cargo e função 

V. Lotação 

VI. Regime Jurídico 

VII. Jornada de trabalho 

VIII. Ato de nomeação ou contratação  

IX. Respectiva data de publicação do ato 

                                                                 
13 Decreto nº 7.724/2012, art. 7º. 

 

A partir da publicação do Acórdão nº 1.855/2018-Plenário, o Tribunal de Contas da União (TCU) passou 
também a exigir a publicação do inteiro teor dos contratos celebrados por órgãos e entidades nessa 
subseção. Assim, para o correto cumprimento das obrigações desse item, os órgãos deverão adicionar esses 
dados aos demais acima mencionados. 

Deve ser publicado, junto dos links, passo a passo que auxilie o usuário a encontrar a informação desejada. 


