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Referências às Respostas sobre a divulgação de dados de licitação com base na Lei 

de Acesso à Informação (LAI) e outros normativos. 

 

 
SOBRE O MONITORAMENTO DA LAI 
 
O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) - conforme competência 
atribuída por meio do inciso VI, do art. 68, do Decreto nº 7.724/2012 – é responsável pelo 
monitoramento da aplicação da Lei nº 12.527/2011 pelos órgãos e entidades do Poder Executivo 
Federal.  
 
Vale esclarecer que, levando em conta a existência de mais de 300 órgãos e entidades no Poder 
Executivo Federal e capacidade operacional da CGU, a operacionalização do monitoramento é 
realizada conforme se segue:  
 

1. Avaliação do atendimento à LAI (Transparência Passiva, Ativa e Dados Abertos) 
 
A ação consiste em avaliar o atendimento ao cumprimento da LAI e abrange aspectos 
formais e qualitativos, considerando as determinações e princípios da Lei nº 
12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012. Após o diagnóstico, é elaborado relatório, 
com os principais pontos de melhoria identificados e orientações para que os gestores 
tomem as providências necessárias para regularização da situação.   
 
Vale ressaltar, que inicialmente, o monitoramento da LAI era feito com base nas 
informações estatísticas1, como a quantidade de pedidos de acesso à informação 
recebidos, atendidos e indeferidos por cada órgão, a situação e as características dos 
pedidos, dentre outros dados. Dessa forma, o monitoramento era focado 
majoritariamente em aspectos quantitativos e as análises qualitativas do atendimento 
eram realizadas de forma pontual, a partir do recebimento de denúncias ou de notícias 
na imprensa, por exemplo. 

 

                                                           
1 Os relatórios estatísticos sobre os pedidos de informação e recursos podem ser acessados no site do e-SIC 

(wwww.esic.cgu.gov.br), sem necessidade de login. 
 



 
Em 2017, definiu-se que a avaliação abrangeria todos os ministérios do Poder Executivo 
Federal. Após a avaliação, é elaborado relatório, com as principais constatações e 
orientações para que os gestores tomem as providências necessárias para regularização 
da situação.  Os órgãos e entidades avaliados têm 30 dias, a partir do recebimento do 
relatório, para encaminhar à CGU a devolutiva sobre as providências tomadas para a 
adequação de cada item constante no documento. Relatório e devolutiva serão 
colocados em transparência ativa no site www.lai.gov.br ou 
www.acessoainformacao.gov.br.  
 

 
 
Em relação a tal ação, destacamos que será feito o monitoramento dos seguintes 
pontos: 
 

 Transparência Passiva – Avaliação detalhada de aspectos formais, qualitativos e 
procedimentais de uma amostra representativa de respostas oferecidas ao 
cidadão das respostas dadas aos pedidos de informação realizados por meio do 
sistema e-SIC2.  
 

 Transparência Ativa – Avaliação do cumprimento das obrigações de 
transparência ativa por parte dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, 
contidas na seção de “Acesso à Informação”, tendo como base as orientações 
contidas no Guia de Transparência Ativa3 (produzido pela CGU).  Na avaliação de 
transparência ativa4, a CGU verifica, dentre outros itens, se o órgão divulga, em 
seu site oficial, informações sobre licitações5, realizadas e em andamento. É 
verificado, ainda, se as informações estão disponíveis nas Páginas de 
Transparência do órgão. Caso alguma das informações exigidas não esteja 
disponível, faz-se uma recomendação solicitando a adequação. 

                                                           
2 Disponível em www.esic.cgu.gov.br.  
3 Disponível em http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-
orientacoes/gta-5a-versao.pdf.  
4 A avaliação de Transparência Ativa dos órgãos é feita com base nas informações prestadas pelo ‘gestor 
sic’ no Sistema de Transparência Ativa (STA), disponível no e-SIC, após o login do servidor. 
5 As informações sobre licitações devem ser prestadas no item ‘Licitações e Contratos’ do STA. 
 

http://www.lai.gov.br/
http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www.esic.cgu.gov.br/
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/gta-5a-versao.pdf
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/gta-5a-versao.pdf


 

 
 
 

 
 

 
 Dados Abertos – Avaliação da política de Dados Abertos, estabelecida pelo 

Decreto nº 8.777/2016. Nessa parte é verificado se os órgãos publicaram seus 
Planos de Dados Abertos (PDAs) em atendimento ao disposto no citado decreto, 



assim como se as bases de dados discriminadas nos Planos de Dados Abertos 
(PDAs) estão sendo efetivamente disponibilizadas no prazo estipulado nos PDAs. 

 
2. Monitoramento das Omissões a pedidos de LAI6 

 
Atualmente, esse monitoramento ocorre de acordo com um fluxo mensal, por meio da 
verificação da quantidade de solicitações (recursos e pedidos) fora do prazo nos órgãos 
do Poder Executivo Federal, no último ano, com dados extraídos do Sistema Eletrônico 
do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). A partir dessas informações, os órgãos são 
enquadrados em uma das categorias abaixo, para as quais são previstas ações com 
diferentes tipos de periodicidade e atuação. 
 
A. Casos Urgentes: Órgãos com mais de 100 solicitações fora do prazo ou índice de 
omissão no último ano superior a 50% (Periodicidade: mensal) 

A.1. Primeiramente, é enviado um ofício ao órgão comunicando-o da 
necessidade de tomar providências em relação às solicitações fora do prazo. O 
ofício é enviado à autoridade de monitoramento prevista no art. 40 da Lei de 
Acesso à Informação cadastrada no sistema e-SIC. 
A.2. Caso o problema não seja solucionado, a CGU realiza nova cobrança por 
telefone e e-mail.  
A.3. Se as ações anteriores não surtirem efeito é realizada uma reunião 
presencial com autoridades, na qual são fixados prazos para regularização da 
situação. As reuniões são sempre formalizadas por ata. 
A.4. Caso a situação permaneça, a CGU realiza nova cobrança por telefone e e-
mail.  
A.5. Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, a CGU envia um 
ofício à autoridade máxima do órgão. 
 

B. Casos Graves: Órgãos com mais de 30 solicitações fora do prazo ou índice de omissão 
no último ano superior a 10% (Periodicidade: trimestral) 

B.1. Primeiramente é enviado um e-mail ao Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC) do órgão comunicando-o sobre a necessidade de tomar providências em 
relação às solicitações fora do prazo.  
B.2. Caso o órgão não responda, é realizado contato telefônico para confirmar o 
recebimento do e-mail.  
B.3. Se a situação permanecer não resolvida, segue-se o mesmo fluxo descrito 
na categoria A. 
 

C. Poucos Pedidos: Órgãos com menos de 30 solicitações fora do prazo ou índice de 
omissão inferior a 10% (Periodicidade: trimestral) 

C.1. O primeiro passo é o envio de e-mail ao Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC) do órgão, comunicando-o sobre a necessidade de tomar providências em 
relação às solicitações fora do prazo. 
C.2. Caso a situação não seja solucionada, no próximo trimestre a CGU entra em 
contato com o órgão por telefone e, novamente, por e-mail. 

                                                           
6 O monitoramento de omissões é feito com base nos dados disponibilizados pelos relatórios estatísticos 
do e-SIC. 



C.3. Se o órgão ainda assim não solucionar o problema, seguem-se os mesmos 
passos da categoria B. 
 

Existem casos, no entanto, em que, mesmo após adotadas as medidas máximas (reunião 
presencial e envio de ofício à autoridade máxima do órgão), as instituições continuam 
apresentando solicitações fora do prazo e descumprindo os prazos da Lei de Acesso à 
Informação. 
 
Tendo em vista que o art. 32 da Lei nº 12.527/2011 estabelece que constitui infração do 
agente público, dentre outras condutas, recusar-se a fornecer informação requerida ou 
retardar deliberadamente o seu fornecimento, a CGU definiu em seu fluxo que todos os 
casos em que houver continuidade do problema de omissão, após o esgotamento das 
possibilidades de ação, são encaminhados à Corregedoria-Geral da União, para que 
sejam tomadas as providências necessárias. 
 
Além disso, nos casos urgentes e graves em que o problema é solucionado, é feita a 
coleta de boas práticas.  
 
OUTRAS INICIATIVAS DE PUBLICAÇÃO  
 
1 – Página de Transparência  
 
A Portaria Interministerial nº 140, de 16 de março de 2006 determina a divulgação de 
dados e informações pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal na 
Internet. As Páginas de Transparência Pública apresentam os dados referentes às 
despesas realizadas por todos os órgãos e entidades do Governo Federal. Na seção 
Licitações de cada órgão estão divulgadas as licitações publicadas a partir de 1º de 
janeiro de 2005, classificadas de acordo com a situação em que se encontram. As 
informações são obtidas do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do 
Governo Federal (Siasg). As informações disponíveis são atualizadas periodicamente. 
Para acompanhar a situação real das licitações, deve-se consultar o site de compras do 
Governo Federal (Comprasnet)7. 

 
 
 
                                                           
7 Disponível em http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp.  

http://www.cgu.gov.br/Legislacao/Arquivos/Portarias/Portaria_Interministerial.pdf
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp


2 - Divulgação em formato aberto dos dados das Compras Governamentais 
 
O SIASG é o sistema onde se operacionaliza as compras do Governo Federal, que se dá 
em diversos módulos: 
 
 Catálogo de materiais e serviços (CATMAT / CATSER); C 

 Cadastramento e divulgação da licitação (SIDEC, Divulgação); 

 Intenções de registros de preços (IRP); 

 Cadastramento dos fornecedores (SICAF); 

 Realização das licitações (Compras governamentais, Sessão Pública, RDC); 

 Resultado das licitações (SISPP, SISRP); 

 Empenhos de pagamentos (SISME) 

 Registro e gestão dos contratos (SICON). 

 
A disponibilização dos dados das Compras Governamentais é um compromisso firmado 
pelo governo brasileiro na Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership 
- OGP do inglês). O Governo está comprometido em promover a transparência dos 
gastos públicos, fornecer informações de valor agregado à sociedade e estimular a 
pesquisa e inovação tecnológica através da implementação da política brasileira de 
dados abertos.  
 
A prestação de dados como um serviço governamental traz vantagens para toda a 
sociedade, incluindo o próprio governo. O Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão está economizando recursos através da publicação dessas 
informações na Internet. O SIASG mantém registro das compras e contratações firmadas 
pelo poder executivo da Administração Pública Federal. 
 
Abaixo uma lista das informações disponíveis no Portal de Dados Abertos de Compras 
Governamentais: 

 Dados dos fornecedores 

 Dados do catálogo de materiais 

 Dados do catálogo de serviços 

 Dados de licitações 

 Dados dos contratos 

 Dados de compras sem Licitação 

 

 

Sobre o Portal da Transparência 
 
No escopo das informações disponíveis à sociedade, o Portal disponibiliza a consulta 
CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e a consulta CNEP - 
O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). As informações exibidas nessas duas 
consultas são provenientes do Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP, que é um 
banco de dados mantido pela CGU e que contém informações sobre empresas que 



sofreram sanções das quais decorra restrição ao direto de participar em licitações ou de 
celebrar contratos com a Administração Pública e sobre empresas que sofreram 
qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).  

 
O Sistema é alimentado diretamente pelos órgãos e entidades do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Municípios brasileiros. Na esfera federal, a alimentação é feita 
diretamente pela CGU, a partir de pesquisa às sanções publicadas no Diário Oficial da 
União e da importação de bancos de dados institucionais.  

 
O Portal da Transparência não tem ferramenta de geração de certidão. Porém, a 
verificação de ausência de registros no CEIS tem sido utilizada regularmente pelos 
entes públicos na etapa de habilitação em processos licitatórios.  
 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis 
 
Acórdão 1793, 2011, TCU Plenário 
 
A verificação de ausência de registros no CEIS, realizada pelos entes públicos, vai ao 
encontro do determinado pelo TCU no Acórdão 1793, de 2011, Plenário -  
 
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f
2d31313839363330&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-
COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos
=1 
 

 “9.2. determinar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP) que: 

9.2.1. oriente os gestores dos órgãos integrantes do Sisg: 

(...) 

9.2.1.5. a verificarem, durante a fase de habilitação das empresas, a existência de 
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br), além da habitual pesquisa já realizada no 
módulo Sicaf do sistema Siasg, em atenção ao art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993; 

 
(...)” 
 
Editais da CGU 

 
Nos editais da CGU, por exemplo, a referência ao Acórdão do TCU encontra-se em: 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31313839363330&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31313839363330&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31313839363330&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31313839363330&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
http://www.portaltransparencia.gov.br/


“9.4.2. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do 
Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas consultas: a) ao Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - (Ceis) do Portal da Transparência; b) ao 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
disponível no Portal do CNJ; c) Certidão Negativa de Inidôneos do Tribunal de Contas 
da União d) à composição societária das empresas no sistema SICAF, a fim de se 
certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante.” 
 
http://www.cgu.gov.br/sobre/licitacoes-e-contratos/licitacoes/licitacoes-
2017/pregao/pregao-no-11-2017 
 
 
 
Sobre a Escala Brasil Transparente - EBT 
 

Escala Brasil Transparente (EBT) 
 

O QUE É? 

Metodologia para avaliar a transparência em estados e municípios. Avalia o grau de 

cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI). 

Até o momento, a CGU realizou três edições da EBT. Os resultados da 1ª edição foram 

divulgados em maio de 2015, os da 2ª edição foram divulgados em dezembro de 2015 e 

em maio de 2017 será divulgado o resultado da 3ª avaliação. 

3ª AVALIAÇÃO - ABRANGÊNCIA 

Na 3ª edição da EBT foram avaliados 2.355 entes federativos, sendo 2.301 municípios, 

todas as 27 capitais, os 26 estados e o Distrito Federal. Ressalta-se que todos os 

municípios que participaram da 2ª edição foram avaliados, além daqueles que solicitaram 

a sua avaliação (30 municípios). 

A elaboração da amostra adotada na 3ª edição considerou como universo populacional 

todos os municípios brasileiros conforme as estimativas populacionais de 2014 do IBGE. 

Esse universo totaliza 5.570 municípios. 

PANORAMA DOS ESTADOS – EBT 1, EBT 2 e EBT3 

A grande maioria dos estados evoluiu significativamente na implementação da LAI. 

http://www.cgu.gov.br/sobre/licitacoes-e-contratos/licitacoes/licitacoes-2017/pregao/pregao-no-11-2017
http://www.cgu.gov.br/sobre/licitacoes-e-contratos/licitacoes/licitacoes-2017/pregao/pregao-no-11-2017


 
 

 

 

EVOLUÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

Analisando os resultados obtidos com a EBT 3, conforme figura 1 abaixo, verificou-se uma 

diminuição percentual dos municípios que tiraram nota entre 0 e 0,99. Na EBT 1, 63% dos 

municípios tiraram notas nesse intervalo, enquanto na EBT 3 esse percentual caiu para 

22%. Ressalta-se que o número de municípios avaliados na EBT 1 foi de 465, enquanto 

na EBT 3 esse número foi de 2.301 municípios. 

 

 
Figura 1 

 

Verificou-se, também, uma melhoria significativa quando analisado o percentual de 

municípios que tiraram notas maiores que 5,0 (Figura 2). Na EBT 1 o percentual de 

municípios com essa nota era de 10% e na EBT 3 esse percentual passou a ser de 30% 

dos municípios avaliados. 



Um aumento de 12% no percentual dos municípios com nota 7,0 ou mais também foi 

verificado (Figura 3). Na EBT 1 o percentual dos municípios com essa nota era de 5% e na 

EBT 3 o percentual passou a ser 17% do total de municípios avaliados. 

 

                                                          
                                        Figura 2                                                                                                                   Figura 3 

 
 

 
ALGUNS DESTAQUES 

 Entre a divulgação dos resultados da EBT 2 (dezembro de 2015) e da EBT 3 

(maio de 2017), o percentual de municípios com nota zero caiu de 52% para 

21% e o percentual de municípios com nota 7,0 ou mais subiu de 8% para 

20% 

 
 Estado do Piauí: 

 
Na EBT 2, dos 66 municípios avaliados, 63 tiraram nota 0 
Na EBT 3, dos 105 municípios avaliados, apenas dois tiraram nota 0 
(Sebastião Leal e Tanque do Piauí) 

 
 Estado da Paraíba: 

 
Na EBT 2, dos 73 municípios avaliados, oito tiraram nota 0 
Na EBT 3, dos 108 municípios avaliados, apenas um tirou nota 0 (Maturéia)  

 

 IMPACTOS DA AVALIAÇÃO 

CRITÉRIO EBT 2 EBT 3 

Regulamentaram a lei 23% 32% 

Canal eletrônico disponível 45% 69% 

Exigências para dificultar/impedir 58% 36% 
 



PRÓXIMOS PASSOS - EBT 4  

  Produzir avaliação por perfis municipais específicos 

Fazer avaliações por aspectos específicos dos municípios, tais como: 
a) Região do país; 

b) estrato populacional; 

c) PIB municipal; 

d) Notas de EBTs anteriores; 

e) outros.  

 

 Dividir a avaliação em aspectos Legais e de Boas Práticas. 

 Avaliar aspectos legais de Transparência Ativa. 

 Redução do escopo da amostra 

Tendo em vista uma tendência de aprofundamento nos critérios de avaliação de 

transparência, e de produção de avaliações por grupos específicos, faz-se necessário refletir 

sobre uma redução do escopo da amostra. 

 
Permanecemos à disposição. 
 

Aureliano Vogado Rodrigues Junior 
Coordenador-Geral de Governo Aberto e Transparência - Substituto 
Diretoria de Transparência e Controle Social 

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção 
+55 (61) 2020-6567 
 

 
 
 


