
 



 
ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ENAP 

 
 

 
 

Presidente  

Diogo Godinho Ramos Costa 
 

Diretora Substituta de Inovação  

Roberta Tiemi Saita 
 

Equipe GNova – Laboratório de Inovação em Governo  

Marizaura Reis de Souza Camões – Coordenadora-Geral  

João Augusto Sobreiro Sigora - Coordenador 

Cecília Ishikawa Lariú 

 
Consultores  

Angelica Leite de Oliveira Santos 

Bruno Martins Rizardi 

Gustavo Veiga e Lins 

 
Diretor do Departamento de Normas e Sistemas de Logística  
Secretaria de Gestão - Ministério da Economia  

Wesley Lira 
 

 
 

 



3   Certificação de competências: CGSFC e GNova – Enap

MISSÃO
Promover a inovação no setor 
público para melhor responder  
às demandas da sociedade.

VISÃO
Inovação como prática 
transformadora no setor público.

VALORES
Abertura ao risco
Atuação em rede
Colaboração
Empatia e foco no usuário
Experimentação
Geração de valor público
Proatividade



 

ÍNDICE 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Objetivos da etapa 1 

2. Trabalho desenvolvido 2 
2.1. Levantamento e Análise de Inspirações 2 

3. Resultados parciais 4 
3.1. Levantamento de Inspirações 4 
3.2. Principais Aprendizados 7 

4. Aprendizados e próximos passos 9 
4.1. Aprendizados gerados 9 
4.2. Próximos passos 10 

5. Anexos 11 

   

 



1. Objetivos da etapa 
 

A etapa de definição do desenvolvimento é o quarto                 

processo em um projeto com metodologia baseada em               

design thinking. Essa etapa é dedicada à produção de                 

alternativa de soluções para os problemas levantados em               

campo e priorizados na definição do problema. Para               

subsidiar esse momento, é necessária uma preparação, com               

uma etapa de Inspiração, buscando soluções similares e               

análogas ao problema selecionado para o projeto. O               

objetivo da Inspiração é levantar diferentes alternativas de               

soluções que correspondam ao projeto. 

 

Duplo Diamante. Fonte: Design Council 

 

Para o Projeto do Portal Nacional de Contratações               

Públicas, a etapa de Inspiração resultou na análise de 37                   

portais, plataformas e materiais. 
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2. Trabalho desenvolvido 
 

Considerando a necessidade de uma pesquisa de             

soluções e boas práticas, a Inspiração levantou plataformas               

e materiais relevantes com especialistas, entrevistados e             

materiais de organizações referência. A partir disso, se               

desenvolveu uma análise dos materiais. 

2.1. Levantamento e Análise de 
Inspirações 

 
Para o levantamento, foram buscados dois tipos de               

solução: análogas (parecidas ou relacionadas com o             

problema, mas em diferentes setores, problemas e             

contextos) e similares (soluções a problemas parecidos ou               

iguais aos identificados, no mesmo setor e contexto). O                 

levantamento de similares se deu a partir da indicação de                   

especialistas, de pessoas entrevistadas no campo e consulta               

a bases internacionais de boas práticas, como estudos da                 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento             

Econômico), BID (Banco Interamericano de         

Desenvolvimento), IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica           

Aplicada), congressos, relatórios e estudos no tema de               

contratações públicas, além de uma pesquisa ativa de               

soluções análogas na internet. 

Análise foi feita a partir dos seguintes critérios: 

1. Nome do Portal 

Nome da plataforma referenciada 

2. Link 

Link da plataforma referenciada 

3. Tipo de Referência 

Se é uma referência Similar (refere-se à contratação               
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pública) ou Análoga (se refere a algum             

problema/situação parecido, mas não similar) 

4. Breve Descritivo 

Um parágrafo descrevendo brevemente a solução. 

5. Proposta de Valor 

Qual o principal problema que essa plataforma busca               

resolver. 

6. Features 

Quais as principais funcionalidades dispostas na           

plataforma? 

7. Relação com o desafio do projeto 

Como essa plataforma se relaciona com as perguntas: 

a. Como podemos facilitar o encontro de           

informações e conhecimentos necessários de         

contratações públicas para que a equipe do             

planejamento das contratações consiga se sentir           

segura para executar os processos de           

contratação, melhore a qualidade das compras e             

diminua o custo processual? 

b. Como podemos gerar uma compreensão melhor           

das informações de contratações públicas do           

país para que as entidades de controle consigam               

fazer um monitoramento mais qualificado que           

melhore o valor da contratação pública? 

8. Usuário do Projeto Relacionado 

Com qual(is) usuário(s) esse portal de relaciona? 

9. Insights 

Quais os principais aprendizados e insights em relação a                 

essa plataforma? 

10. Especificações Técnicas 
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Quais as especificações técnicas relevantes desta           

plataforma? 

A partir disso, foi feita uma análise dos principais                 

aprendizados e insights das soluções. 

3. Resultados parciais 
 

A partir da pesquisa, foram levantados 37 plataformas               

para análise. Em seguida, foram levantados os cinco               

maiores aprendizados para o projeto. 

3.1. Levantamento de Inspirações 
 

As plataformas levantadas contemplam portais de           

compra, de transparência, sistemas de gestão do             

conhecimento, plataformas de análise de fornecedores,           

diretrizes de padronização de dados, entre outros. 

 

Nome da Referência  Link 

Portal da Transparência de João Pessoa https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/ 

Portal da Transparência de Manaus (COVID-19) https://covid19.manaus.am.gov.br/transparencia-
covid-19/ 

Portal da Transparência de Macapá (COVID-19) https://transparencia2.macapa.ap.gov.br/tipo_co
ntrato/covid-19/ 

Portal da Transparência de Vitória (COVID-19) http://transparencia.vitoria.es.gov.br/contratacoe
semergenciaiscovid19.aspx 

Portal da Transparência de Campo Grande 
(COVID-19) 

https://transparenciacovid.campogrande.ms.gov.b
r/ 

Portal da Transparência de Florianópolis http://www.pmf.sc.gov.br/transparencia/ 

Portal da Transparência de São Paulo (COVID-19) https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretari
as/controladoria_geral/transparencia_covid19/ 

Portal da Transparência do Espírito Santo 
(COVID-19) 

https://coronavirus.es.gov.br/contratos-emergenc
iais 

Portal da Transparência do Ceará (COVID-19) https://cearatransparente.ce.gov.br/portal-da-tra
nsparencia/paginas/coronavirus?locale=pt-BR 

Portal da Transparência de Rondônia (COVID-19) http://comprasemergenciais-covid19.ro.gov.br/Ho
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me/CovidCombate 

Portal da Transparência de Minas Gerais 
(COVID-19) http://www.transparencia.mg.gov.br/covid-19 

Catálogo de Itens da Itália 
https://www.oecd.org/governance/procurement/t
oolbox/search/Italy-e-catalogues.pdf 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencm
s/index.html 

KONEPS - Sistema de Compras da Coreia 
https://www.oecd.org/governance/procurement/t
oolbox/search/integrated-e-procurement-system-
koneps.pdf 

https://www.pps.go.kr/eng/jsp/koneps/backgrou
nd.eng 

Compranet - Portal de Compras do México 
https://www.oecd.org/governance/procurement/t
oolbox/search/disclosure-information-central-pro
curement-system-compranet.pdf 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.ht
ml 

Templates de Contrato Modelo da Nova Zelândia 
https://www.procurement.govt.nz/procurement/t
emplates/#government-model-contract-template
s 

Guias Interativos para Compras Públicas - Suécia http://www.konkurrensverket.se/upload/Distribut
ion-agreements/story_html5.html 

Guia de Iniciação de Projetos - Reino Unido 
https://www.gov.uk/government/publications/im
proving-infrastructure-delivery-project-initiation-r
outemap 

USA Spending - Portal da Transparência dos EUA https://www.usaspending.gov/#/ 

Central de Avaliação dos Fornecedores - EUA 
https://www.oecd.org/governance/procurement/t
oolbox/search/vendor-performance-information-
united-states.pdf 

https://www.cpars.gov/ 

Reclame Aqui https://www.reclameaqui.com.br/ 

Buscapé https://www.buscape.com.br/ 

Escritório de Projetos https://escritoriodeprojetos.com.br/ 

Portal da Transparência de Santa Catarina http://www.transparencia.sc.gov.br/ 

DataViva http://dataviva.info/pt/location/4sp090607 

DataPedia https://datapedia.info/ 

O Licitante https://www.youtube.com/channel/UC1hJugZblb
tt_KAA1u5n4VA 

Manual de Contratações Públicas 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ima
ges/conteudo/ArquivosCGNOR/SEBRAE/Compras
-Pblicas.pdf 

Atas Nelca 
https://onedrive.live.com/?authkey=!AGSfhkhmyv
YT1Rs&id=BECAF710991C11B7!18284&cid=BECAF
710991C11B7 

Portal de Compras Públicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18
/Sobre/ 
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Árvore Temática http://www.licitacaoecontrato.com.br/arvoreTem
atica.html 

Preço da Hora - Bahia https://precodahora.ba.gov.br/ 

Serenata de Amor https://serenata.ai/ 

TED - Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu 

SIMAP - Information System for Public 
Procurement https://simap.ted.europa.eu 

Open Contracting Data Standard https://www.open-contracting.org/data-standard/ 

Australian Government's Procurement 
Information System https://www.tenders.gov.au/ 

Site do Consumidor do Governo https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1594
731426371 

 

A análise completa pode ser visualizada nos anexos               

deste relatório. 

 

 

Tabela de análise dos portais.  

Fonte: Acervo do Autor. 
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3.2. Principais Aprendizados 
 

Os principais aprendizados para esta etapa podem ser               

resumidas em cinco pontos: 

1. As plataformas internacionais tratam do tema de forma               

integrada, focando especialmente nos perfis genéricos           

de contratante e fornecedor. Essas plataformas,           

entretanto, são separadas da seção de transparência. Há               

muitas informações orientativas, guias, manuais,         

glossários e materiais relevantes para gestores e outros               

atores interessados. A plataforma Acquisti Retepa, da             

Itália, tem um menu de Suporte, com um banco de guias                     

etiquetados e com filtros para busca. Além disso, oferece                 

uma visão geral de "Como Vender" e "Como Comprar" no                   

Governo. 

 

 

Repositório de Guias do Acquisti 

retepa (Itália).  

Fonte: Acervo do Autor. 
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Visão geral de "Como Vender" do 

AcquistInRetePa (Itália).  

Fonte: Acervo do Autor. 
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2. As plataformas de transparência são apenas repositórios             

de dados e informações, voltados a pessoas que buscam                 

uma informação específica. Dificilmente têm         

visualizações mais gerais de dados. O site do U.S.                 

Spending mostra uma perspectiva que se aproxima mais               

de uma linguagem simples e visualização de dados.               

Outras inspirações surgem para a visualização de dados               

das plataformas Dataviva e Datapedia. 

 

 

Explorador de Gastos do U.S.  

Spending (Estados Unidos).  

Fonte: Acervo do Autor. 
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Glossário do U.S.  

Spending (Estados Unidos), com 

"linguagem simples" e  

"definição oficial".  

Fonte: Acervo do Autor. 

 

Visualização de Exportações no 

DataViva.  

Fonte: Acervo do Autor. 
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Visualização de dados 

socioeconômicos no Datapedia.  

Fonte: Acervo do Autor. 

 

3. Plataformas de pontuação de reputação têm duas             

funções: ajudar o consumidor a tomar a melhor decisão                 

(escolha do fornecedor) e a resolver problemas com a                 

entrega do produto/serviço. São baseadas em           

avaliações quali-quantitativas que oferecem uma         

informação aprofundada e importante para o processo             

decisório do consumidor e ajuda o fornecedor a resolver                 

problemas, evitando o acionamento de mecanismos           

formais de resolução (Procon). 

 

 

Painel de Reputação no 

Reclameaqui.  

Fonte: Acervo do Autor. 
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Funcionalidade de 

"Compare" do Reclameaqui.  

Fonte: Acervo do Autor. 

4. Os guias e materiais informativos são "Bite-sized", ou               

seja, são informações pontuais, específicas, que podem             

ser absorvidas de forma rápida e efetiva, sem necessitar                 

de grande contextualização para entendimento. Essas           

informações são muito úteis para troubleshooting, ou             

seja, na resolução de problemas específicos.  
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Vídeo de 0:58s do canal O 

Licitante.  

Fonte: Acervo do Autor. 
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Guia de contratações do Governo da Nova Zelândia.  

Fonte: Acervo do Autor. 

 

5. Em algumas plataformas, existe a oportunidade de             

conversa com o mercado de forma mediada. Essa               

funcionalidade permite que fornecedores possam ajudar           

o setor público a desenhar melhor a sua demanda e                   

realizar contratações com mais informações. 
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Mecanismo de interação entre Governo  

e Mercado da Austrália.  

Fonte: Acervo do Autor. 
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4. Aprendizados e próximos passos 
 

A partir das atividades realizadas na terceira etapa do                 

projeto, foram elencadas algumas lições aprendidas no             

modelo de After Action Review (revisão pós-ação),             

composto pelas seguintes questões: O que esperava que               

acontecesse?; o que aconteceu?; o que aprendi com a                 

lacuna? 

   4.1. Aprendizados gerados 
 

Os aprendizados gerados foram relacionados à análise             

de Inspiração. 

 
Análise de Inspiração. 
 
1. O que esperava que acontecesse? 

 

Levantamento e análise de soluções similares e             

análogas ao problema identificado para o projeto. 

 

2. O que aconteceu? 

 

Levantamento de diversos portais e ferramentas.           

Entretanto, há um limite de visão sobre as inovações e                   

novidades, considerando que não houve colaboração de             

atores de contratações públicas no levantamento. 

 

3. O que aprendi com a lacuna? 

 

Há muitos pontos cegos na visualização do que há no                   

mercado e nas experiências de contratações públicas,             

especialmente considerando esse um tema extenso e             

17 



que é a realidade de diversos governos ao redor do                   

mundo. 

 

   4.2. Próximos passos 
 
Para os próximos passos do projeto, espera-se a ideação                 

de alternativas de solução e seleção das soluções mais                 

promissoras. 
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5. Anexos 
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Nome do Portal Link Tipo de Referência Breve Descritivo Proposta de Valor Features Relação com o desafio do projeto Usuário do Projeto Relacionado Insights Especificações Técnicas

Portal da Transparência de João Pessoa https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/ Similar Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia.

1. Tabela de Licitações com ferramenta de busca e filtros;
2. Vídeo explicativo: "O que é uma licitação?"
3. Janela pop-up com todas as informações da licitação (link de 
referência):
a. Informações Gerais
b. itens da Licitação
c. Propostas, com possibilidade de download em 5 diferentes 
formatos
d. Empenho, com nota e ordem de pagamento para visualização e 
impressão
e. Arquivos da Licitação, com visualização e download (carece de 
formatos abertos)

Ferramenta de busca simples para as licitações da prefeitura, 
conforme determinados filtros, para verificação e controle social. Órgãos de controle, Cidadão

A ferramenta é simples e a navegação é em página única, com 
usabilidade bastante simples. Apesar dos filtros interessantes, a 
coluna "Situação" não é clara, deixando a desejar em termos de 
comunicação e transparência. Também carece de filtros como 
valores, categoria de produtos. O Menu Lateral ajuda o usuário a se 
localizar e encontras as informações necessárias de forma simples.

Web Servers
- Nginx
Front-end
- Google Analytics
- Font Awesome
- Google Font API
- Google Maps
- jQuery
- Bootstrap 4
- HTML, CSS e JS
- CDN

Portal da Transparência de Manaus (COVID-19) https://covid19.manaus.am.gov.br/transparencia-covid-19/ Similar Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia.

1. Tabela de licitações, com ferramentas de busca e filtros (destaque 
para "local de execução");
2. Possibilidade de download em dados abertos (3 formatos 
diferentes);
3. Janela pop-up com informações gerais do Contrato;
a. Link para Publicações
b. Link para Nota de Empenho
c. Link para Edital da Licitação
4. Pesquisar Processo leva a outra janela, para input de dados.

Ferramenta de busca simples para as licitações da prefeitura, 
conforme determinados filtros, para verificação e controle social. Órgãos de controle, Cidadão

A ferramenta é simples, com design agradável. Entretanto, as 
informações mais detalhadas são de difícil acesso. Não há 
informação a respeito da etapa da contratação. Informação de "local 
de execução" é interessante. Há um glossário ao final da página, 
explicando as diferentes modalidades de licitação, ainda que não 
corresponda à "Legenda". 

Sistema Operacional
- Debian
Web Servers
- Apache
Front-end
- WordPress
- Font Awesome
- Google Font API
- jQuery CDN
- Bootstrap 4
- HTML, CSS e JS
- CDN

Portal da Transparência de Macapá (COVID-19) https://transparencia2.macapa.ap.gov.br/tipo_contrato/covid-19/ Similar Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia.

1. Tabela de licitações, com ferramentas de busca e filtros
2. Barra de pesquisa, com Contratante, Contratado e Data de 
Publicação (ou período)
3. Download de toda a base em PDF, CSV, XLS.
4. Link para download do contrato (em PDF)
5. Página de detalhamento da contratação
a. Download da Íntegra do processo (PDF)
b. Valor Total e Unitário (PDF)
c. Nota de Emprenho (PDF)
d. Dicionário de Dados (PDF, CSV, XLS).

Ferramenta de busca simples para as licitações da prefeitura, 
conforme determinados filtros, para verificação e controle social. Órgãos de controle, Cidadão

A ferramenta é simples, mas exige determinado nível de 
conhecimento para operação. A navegação é pouco intuitiva e os 
anexos são apenas baixáveis em formato fechado. Chama atenção o 
dicionário de dados, disponível no detalhamento da página

Web Servers
- Apache
Front-end
- Responsivo
- WordPress  
- DataTables
- jQuery 
- HTML5 Boilerplate
- HTML, CSS e JS
- CDN

Portal da Transparência de Vitória (COVID-19) http://transparencia.vitoria.es.gov.br/contratacoesemergenciaiscovid19.aspxSimilar Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia.

1. Texto informativo, contextualizando a página
2. Botões de Download (pouco intuitivos)
3. Valores totais Contratados e Liquidados
4. Barra de Pesquisa e Filtros
a. Fornecedor
b. Modalidade
c. Situação de Recebimento
5. Tabela com Contratos
a. Informações do Gestor do Contrato e do Fiscal do Contrato
b. Informações do Valor Unitário, Quantidade e Valor Global
c. Local de Execução
d. Datas e Prazos
e. Arquivos
6. Janela pop-up com o Resumo e Andamentos (não fica espeficicado 
a quê isso se refere)
7. Página sobre o produto adquirido, com itens, arquivos e empenhos
a. Download de dados em diversos formatos abertos e fechados.
8. Link para detalhes da licitação
a. Arquivo
b. Lote/itens
c. Acompanhamentos
d. Participantes
e. Desclassificados/Inabilitados/Desistentes
f. Órgão requisitante
g. Contrato
h. AF/OS (não fica claro o que é)
8. Download dos Arquivos de Contrato

Ferramenta de busca simples para as licitações da prefeitura, 
conforme determinados filtros, para verificação e controle social. Órgãos de controle, Cidadão

Apesar de bastante completo em termos de informação, o Portal 
carece de uma navegação mais intuitiva e consolidada. Os itens 
estão dispersos em uma tabela com muitos itens, quando poderia ter 
mais de um nível de navegação. Chama a atenção a quantidade de 
informações e a disponibilização dos gestores responsáveis e fiscais 
de contrato.

Integrações
- COVID-19 Usage Statistics
Web Servers
- Apache
Front-end
- WordPress
- Responsivo
- Acessibilidade   
- Google Analytics
- Google Font API
- jQuery
- HTML, CSS e JS
- CDN

Portal da Transparência de Campo Grande (COVID-19) https://transparenciacovid.campogrande.ms.gov.br/ Similar Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia.

1. Tela com diferentes destinos para o usuário
a. Processos Administrativos de Compras
b. Despesas Públicas
c. Legislação
d. Informações e Orientações a Gestores de Compras
e. Dicionário de Dados
f. Manifestações
2. Processos Administrativos de Compras
a. Tabela simples com No Do Processo, Modalidade, Prazo 
Contratual, Valor do Contrato, Valor Total, Informações 
Complementares
b. Informações Complementares: Janela Pop-up com Termo de 
Referência e Edital, Resultado, Termo de Ratificação/Documentação 
(download) e Tabela com Fornecedor, Órgão, Local de Execução, 
Valor Total.
3. Informações e Orientações a Gestores de Compras
a. Plano de Contigência (download)
b. Estudo Técnico Preliminar (página)
c. Manual de Compras Públicas (download)
d. Orientações aos Fornecedores (página)
e. Orientações aos Servidores (página)

Ferramenta de busca simples para as licitações da prefeitura, 
conforme determinados filtros, para verificação e controle social. 
Indexação de informações relevantes para o Fornecedor e para o 
Servidor.

Órgãos de controle, Cidadão, Servidor da Área de Compras

O Portal inicia com diferentes "módulos", oferencendo informações 
para servidores e para fornecedores, além da tela de transparência 
de contratações de COVID. É importante ressaltar que a seção de 
informações contém uma página importante, consolidando as 
informações necessárias para entender o restante do portal. A 
página de Contratações tem poucas informações.

Web Servers
- Apache
Front-end
- Responsivo
- Google Analytics
- Google Font API
- WordPress
- jQuery
- WAI-ARIA
- HTML, CSS e JS

Portal da Transparência de Florianópolis http://www.pmf.sc.gov.br/transparencia/ Similar Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia.

1. Tela Inicial explicando o Portal de Transparência
2. Menu lateral com diferentes funcionalidades de transparência
3. Contratos e Licitações
a. Diversas informações e funcionalidades no submenu.
b. Painel de Consulta a Contratos e Licitações, exigindo que o usuário 
clique em "buscar" para exibir todos os resultados
c. Resultado lista Contratos e Licitações, mas há poucos 
arquivos/informações para download.

Ferramenta de busca simples para as licitações da prefeitura, 
conforme determinados filtros, para verificação e controle social. Órgãos de controle, Cidadão

O Portal é pouco intuitivo, exigindo certo nível de conhecimento do 
usuário e a navegação é confusa, exigindo muitos cliques para que 
se chegue a uma listagem de contratos e licitações. Além disso, há 
poucas informações disponíveis para download.

Web Servers
- Apache
Back-end
- PHP
Front-end
- Google Font API 
- Responsivo
- jQuery
- Ajax
- HTML, CSS e JS
- CDN

Portal da Transparência de São Paulo (COVID-19) https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/transparencia_covid19/Similar Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia.

1. Tela inicial com diversos Módulos
2. Módulo Contratos
a. Página estática com listagem dos Contratos relacionados à COVID 
19
b. Download das informações mês-a-mês, em formato aberto
c. Consulta de Processos no SEI
d. Acesso a Pregões
3. Módulo Boas Práticas
a. Manuais orientativos para Download
b. Glossário de Termos Jurídicos
c. Mapeamento de Ações Internacionais
d. Legislações, com módulos da Legislação Municipal, Estadual e 
Federal.

Página estática listando informações sobre contratações, além de 
informações relevantes como legislação e boas práticas.

Órgãos de controle, Cidadão, Servidor da Área de Compras

O Módulo de Contratos é pouco interativo, resultando em uma 
listagem apenas das contratatos, sem ferramentas de pesquisa ou de 
filtro. As telas de Boas Práticas e de Legislação têm uma indexação 
interessante de informações, ainda que não seja interativa e 
necessite de melhorias na linguagem técnica.

Sistema Operacional
- CentOS
Integrações
- Hand Talk
- COVID-19 / Novel Coronavirus
Web Servers
- Apache
Back-end
- PHP
Front-end
- Google Font API 
- Responsivo
- Bootstrap
- jQuery
- Ajax
- HTML, CSS e JS
- CDN

Portal da Transparência do Espírito Santo (COVID-19) https://coronavirus.es.gov.br/contratos-emergenciais Similar Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia.

1. Explicação do Site
2. Download dos Dados
3. Download de dicionário de dados
4. Tela inicial com tabela de contratações
a. Barra de Filtros (sem busca)
b. Número Totais de Fornecedores e Valor Total
c. Órgão Contratante
d. Número de Processo
e. Ano/No do instrumento
f. Nome do Contratado
g. CPF/CNPJ do Contratado
h. Objeto
i. Valor Global
j. Valor Unitário
k. Quantidade
l. Unidade
m. Data de Assinatura
n. Prazo de Vigência
o. Local de Entrega/Execução
p. Modalidade de Licitação
q. Termode Referência/Projeto Básico (download)
r. Íntegra do Instrumento Contratual (download)

Página dinâmica, com tabela, listando exaustivamente as 
informações de contratações em uma única página. Órgãos de controle, Cidadão

A página tem apenas uma tela de acesso, com todas as informações 
e navegabilidade pobre. Porém, consta documentos importantes 
para download e possibilidade de download de informações e 
dicionário de dados.

Integrações
- Microsoft Power BI
- COVID-19 / Novel Coronavirus
Web Servers
- IIIS
- Application Request Routing
Back-end
- ASP.NET MVC
- ASP.NET
Front-end
- Google Analytics
- Font Awesome
- Responsivo
- Leaflet
- Orchard
- jQuery
- Angular JS
- Bootstrap
- HTML, CSS e JS
- CDN

Portal da Transparência do Ceará (COVID-19) https://cearatransparente.ce.gov.br/portal-da-transparencia/paginas/coronavirus?locale=pt-BRSimilar

Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19 e outras 
informações relacionadas a serviços públicos e informações 
relevantes da Pandemia.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia. Orientar o cidadão e mostrar informações relevantes à 
pandemia.

1. Página inicial com diversas informações relativas à contratos, 
serviços públicos e informações sobre a Pandemia
2. Página de Despesas
a. Board com informações gerais e regionalizadas de despesa em 
contratações públicas
b. Tabela com emprenhos realizados
3. Detalhe do empenho
a. Detalhes do processo
b. Link para o Edital (nova página)
c. Link para Processo (pdf)
d. Tabela com Notas de Empenho e Notas de Pagamento (nova 
página)

Página dinâmica, com painel informativo e reginonalizado de 
investimentos. Além disso, conta com as contratações em tabela e 
bom detalhamento das informações. A primeira tela traz todas as 
informações relevantes à Pandemia.

Órgãos de controle, Cidadão

O painel geral é interessante, pois georreferencia os emprenhos e 
contratações realizados pelo governo estadual. Além disso, as 
informações são bastante completas e há ferramenta de download 
aberto dos dados. É possível integrair com o mapa e selecionar a 
região de interesse.

Integrações
- COVID-19 / Novel Coronavirus
- New Relic
Web Servers
- nginx
Back-end
- Ruby on Rails
Front-end
- Google Analytics 
- Responsivo
- Font Awesome
- Google Maps API
- Google Maps
- jQuery
- Highcharts
- CSRF Token
- X-XSS-Protection
- HTML, CSS e JS
- CDN

Portal da Transparência de Rondônia (COVID-19) http://comprasemergenciais-covid19.ro.gov.br/Home/CovidCombate Similar

Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19 e outras 
informações relacionadas a serviços públicos e informações 
relevantes da Pandemia.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia. Orientar o cidadão e mostrar informações relevantes à 
pandemia.

1. Página Inicial com Diversos Módulos de Transparência
a. Formulário de Transparência Proativa, com newsletters de 
assuntos sobre contratações relacionadas ao COVID-19
2. Módulo Contratos Emergenciais
a. Texto informativo da Página
b. Filtros de pesquisa
c. Lista de Contratações
3. Detalhes dos Contratos
a. Informações gerais sobre o contrato
b. Baixar Contrato/Nota de Emprenho
c. Baixar Íntegra do Processo
d. Ir para Detalhes da Contratação
- Detalhes da Licitação
- Objeto
- Fornecedores
- Lista de arquivos, com descritivo e link (PDF)

Página inicial com diversos módulos. Em contratações, página 
dinâmica, em lista, com contratações. Detalhes colapsados e links 
para entrar em maiores detalhes. Links fáceis para download de 
cada processo e de todos os processos.

Órgãos de controle, Cidadão
O painel é de fácil navegação, ainda que a informação apresentada 
em lista não seja clara (corresponde ao contrato e fornecedor). O 
painel de despesas mostra número totais, mas pouco consolidados.

https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
https://covid19.manaus.am.gov.br/transparencia-covid-19/
https://transparencia2.macapa.ap.gov.br/tipo_contrato/covid-19/
http://transparencia.vitoria.es.gov.br/contratacoesemergenciaiscovid19.aspx
https://transparenciacovid.campogrande.ms.gov.br/
http://www.pmf.sc.gov.br/transparencia/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/transparencia_covid19/
https://coronavirus.es.gov.br/contratos-emergenciais
https://cearatransparente.ce.gov.br/portal-da-transparencia/paginas/coronavirus?locale=pt-BR
http://comprasemergenciais-covid19.ro.gov.br/Home/CovidCombate
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Portal da Transparência de Minas Gerais (COVID-19) http://www.transparencia.mg.gov.br/covid-19 Similar

Portal de Transparência, com foco na transparência das 
contratações relacionadas à pandemia de COVID-19 e outras 
informações relacionadas a serviços públicos e informações 
relevantes da Pandemia.

Deixar públicas as informações de contratações relacionadas à 
Pandemia. Orientar o cidadão e mostrar informações relevantes à 
pandemia.

1. Página inicial com diversos módulos de Transparência
2. Módulo de Compras
a. Tabela com diversas informações relevantes sobre contratações 
públicas
b. Descritivo de cada item na tabela (representado por um ponto de 
interrogação)
c. Possibilidade de download em CSV ou PDF
e. Link para detalhes do Processo (página externa)
- página com possibilidade de download de diversos documentos

Página inicial com diversos módulos. Em contratações, página 
dinâmica, em tabela, com os processos. Não há possibilidade de 
filtrar para além de um filtro textual. Os parâmetros aparecem com 
descritivos. Links para detalhes do processo, documentos do edital.

Órgãos de controle, Cidadão

O painel é de fácil navegação, totalmente à vista. Os links 
redirecionam para plataforma externa (Portal de Compras de Minas 
Gerais). Também há tags com explicações dos parâmetros na tabela 
e possibilidade de compartilhar em redes sociais.

Integrações
- COVID-19 / Novel Coronavirus
- Twitter Tweet Button
- Facebook SDK
Web Servers
- Apache
Back-end
- PHP
Front-end
- Google Analytics 
- Font Awesome
- Responsivo
- CMS Joomla
- jQuery
- Bootstrap
- WAI-ARIA
- X-XSS-Protection
- HTML, CSS e JS
- CDN

Catálogo de Itens da Itália https://www.oecd.
org/governance/procurement/toolbox/search/Italy-e-catalogues.pdf https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html Similar Portal de contratações públicas da Itália, com diversas informações 

relevantes para gestores de contratações públicas.
Principal produto é um catálogo de produtos, mas há diversas 
funcionalidades no portal.

1. Página inicial com ferramenta de busca de Catálogo de Compras
2. Mercado Eletronico
3. Convenções (documentos padrão)
4. Sistemas Dinâmico (chamadas públicas)
5. Acordos-quadro (instrumentos de contratação pré-definidos)
6. Como Comprar? (passo-a-passo no processo de compras)
7. Como Vender? (passo-a-passo no processo de vendas)
8. Preços de Benchmark

Há diversas funcionalidades e módulos no sistema, com destaque 
para o catálogo de itens. Essa plataforma parece bastante completa, 
com alguma complexidade de navegação. Atende a diversos 
requisitos e necessidades de planejamento que também ocorrem no 
temas de compras brasileiro. Além disso, também toca na 
intermediação com fornecedores.

Órgãos de controle, Servidor da Área de Compras, Área Demandante, 
Fornecedores

O portal é bastante completo, com muitas informações relevantes e 
de relativa navegação simplificada. É importante ressaltar que 
muitas funcionalidades correspondem a desafios do PNCP. Parece 
um HUB de contratações públicas e pode ser um bom modelo de site 
para o PNCP.

Back-end
- Java EE
- OpenCMS
Front-end
- Google Analytics 
- Responsivo
- jQuery
- Angular JS
- Modernizr
- Bootstrap
- WAI-ARIA
- X-XSS-Protection
- HTML, CSS e JS
- CDN

KONEPS - Sistema de Compras da Coreia https://www.oecd.
org/governance/procurement/toolbox/search/integrated-e-
procurement-system-koneps.pdf

https://www.pps.go.kr/eng/jsp/koneps/background.eng Similar Portal de contratações único, que unifica informações sobre 
propostas de contratações para negócios.

Simplificação com apenas um login e serivços one-stop, integrando 
mais de 120 sistesmas externos por links.

1. Sistema de leilão eletrônico, usando tecnologia de impressão 
digital
2. Sistema de CRM
3. E-Shopping Mall
4. Integração de todos os editais
5. Autenticação única de Fornecedores
6. Todo processo de compras eletrônico em tempo real
7. Serviço de uma parada (com links externos)
8. Catálogo eletrônico

O serviço aparenta ser completamente centralizado e eletrônico, 
organizando o sistema de contratações públicas coreana. Além disso, 
oferece facilidades para o fornecedor e para os servidores público 
ao centralizar informações relevantes e editais.

Órgãos de controle, Cidadão, Servidor da Área de Compras, Fornecedores

O portal parece ser completo, mas há dificuldade de navegação 
(língua). E o leiaute não é muito amigável - há muitas informações 
agregadas.

Back-end
- Java EE
Front-end
- Jquery
- HTML, CSS e JS

Compranet - Portal de Compras do México
https://www.oecd.
org/governance/procurement/toolbox/search/disclosure-
information-central-procurement-system-compranet.pdf

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html Similar Portal de contratações públicas do Governo Federal do México, com 
diversos módulos e informações para licitantes e fornecedores.

O portal oferece diversos módulos a diferentes atores, além de uma 
área para normativos, disseminação de procedimentos, contratos, e 
informações de ajuda.

1. Módulos
a. Loja Digital do Governo Federal
b. Planejamentos Anuais
c. Treinamentos Online
d. Comprasnet Inteligência de Mercado
e. Registro Único de Fornecedores
f. Histórico de Compliance
g. Incidentes
h. Testemunhas Sociais
i. Fornecedores Aprovados

O portal apresenta um consolidade de informações interessante aos 
compradores e fornecedores, ainda que não tenha uma área dirigida 
à transparência.

Órgãos de controle, Servidor da Área de Compras, Área Demandante, 
Fornecedores

O portal oferece diversas funcionalidades centralizadas para 
compradores públicos, informações e capacitações, normas e guias e 
uma área de "ajuda". com guias para servidores, fornecedores e 
outros interessados, além de acesso a dados abertos.

Web Servers
Apache
Front-end
Google Analytics
OSS CDN
Google Font API
AJAX Libraries API
Bootstrap
Responsivo
jQuery
X-XSS-Protection
HTML. CSS e JS
CDN

Templates de Contrato Modelo da Nova Zelândia https://www.procurement.govt.nz/procurement/templates/#government-model-contract-templatesSimilar Portal com documentações importantes no tema de contratações 
públicas.

Organizar documentos, guias e informativos no tema de 
contratações de forma simples e intuitiva.

1. Princípios e Regras
2. Guia para Compras Públicas
3. Compras Especializadas
4. Melhorando as suas Compras
5. Templates

O portal consolida informações muito importantes para servidores 
que buscam seguir as melhores práticas de contratações públicas. Servidor da área de compras

Chama a atenção o Guia de Contratações, interativo, com links para 
os templates e referências. É fácil de navegar e de entender o 
processo, um passo-a-passo compreensível e ferramental.

Web-servers
Nginx
Front-end
CMS SilverStripe
RSS
HTML, CSS e JS
WAI-ARIA
CORS
IFrame
X-XSS-Protection
CDN

Guias Interativos para Compras Públicas - Suécia http://www.konkurrensverket.se/upload/Distribution-agreements/story_html5.htmlSimilar Guia interativo para contratos públicos. Ajuda a guiar gestores de forma interativa, a partir de perguntas, 
condições e navegação interativa. Menu superior com Assuntos relevantes

O guia ajuda o usuário a navegar nas perguntas e respostas e ter um 
entendimento a partir da interação com a plataforma, de forma 
simples e leve.

Servidor da área de compras
O guia é interessante, porque gera respostas a partir do input do 
usuário. Apesar de ser um modelo datado, aparentemente é bastante 
simples e efetivo.

Web-servers
IIS
Back-end
ASP.NET
Front-end
Responsivo 
HTML, CSS e JS 
CDN

Guia de Iniciação de Projetos - Reino Unido https://www.gov.uk/government/publications/improving-infrastructure-delivery-project-initiation-routemapSimilar Relatórios técnicos e ferramentais para governo e empresas 
melhorarem a entrega de projetos de estrutura.

Melhorar o nível de informação e referenciais técnicos para o setor 
público e privado entregarem valor público em conjunto. Coletânea de guias e relatórios por categoria, para download. Os guias ajudam gestores e fornecedores a melhorar suas práticas 

para entrega de projetos com maior valor público. Servidor da área de compras, Fornecedores Os guias ajudam os gestores e fornecedores a ter uma base melhor 
para estruturar seus projetos.

Web-servers
nginx
Varnish
Back-end
Ruby on Rails
Front-end
Responsivo 
jQuery
WAI-ARIA
X-XSS-Protection
HTML, CSS e JS 
CDN

USA Spending - Portal da Transparência dos EUA https://www.usaspending.gov/#/ Análogo Página sobre os gastos públicos do Governo Federal do EUA. Gerar transparência dos gastos públicos.

1. Fiscal Data
- Página de base de dados para busca
2. Guide to Public Spending
- Guia explicando o que significam os gastos públicos
3. Spending Explorer
- Mostra os gastos públicos em gráficos móveis e em jornadas 
interativas
4. Glossário
Menu lateral direito com vários termos e busca com "Linguagem 
Simples" e "Descrição Oficial"

A plataforma é bastante interativa e para diversos tipos de público. 
Quem não entende de gastos públicos (guia), para quem entende a 
nível moderado (gráficos) e para pesquisadores e experts (pesquisa 
no dataset).

Cidadão, Órgãos de Controle

O site é bastante intuitivo e de fácil navegação. Há, também, uma 
preocupação em trazer a linguagem simples para o cidadão (guias e 
dicionário). Além disso, as pesquisas em gráficos e dataset são 
bastante satisfatórias.

Servidor
Amazon S3
Akamai Hosted
Web-servers
Google Analytics
Back-end
Ruby on Rails
Front-end
Responsivo 
Google Analytics
Mapbox
jQuery
Webpack
React
Moment JS
Core-js
Amazon CloudFront
HTML, CSS e JS 
CDN

Central de Avaliação dos Fornecedores - EUA
https://www.oecd.
org/governance/procurement/toolbox/search/vendor-performance-
information-united-states.pdf

https://www.cpars.gov/ Similar Página de avaliação dos fornecedores ao governo. Melhorar as referências dos fornecedores para gerar melhores 
contratações públicas.

1. Servidores
a. Avaliar performances de forma objetiva
b. Revisar performance e integridade antes de selecionar um 
fornecedor
2. Fornecedores
a. Comentar em avaliações de suas performances
b. Revisar questões de integridade e performance
3. Learning Hub
a. Cursos baseado em Funções
b. Cursos baseados em Papéis

Um dos problemas mapeados no projeto foi a dificuldade em 
escolher os melhores fornecedores, especialmente considerando que 
sanções e penalidades são limitadas e há muitas bases de consulta.

Servidor da área de compras, Fornecedores
Não há como navegar na plataforma (apenas para membros), mas as 
funcionalidades anunciadas parecem ajudar os contratantes e os 
contratados a melhorar sua relação e performance.

Back-end
Adobe Dreamweaver
Fron-end
Google Analytics
Google Font API
Font Awesome
Responsivo
OSS CDN
jQuery
Bootstrap.js
Popper.js
DMARC
SPF
CDN
HTML, CSS e JS

Reclame Aqui https://www.reclameaqui.com.br/ Análogo Plataforma de avaliação de empresas. Oferecer informações sobre confiabilidade das empresas e 
resolutividade dos problemas.

1. Busca pelas empresas
a. Reputação, com nota e gráficos
b. Reclamações, por ordem cronológica
c. Chat Online
d. Principais Problemas
e. Reclamar
2. Comparação de empresas (até 3)
a. Nota
b. Números
c. Principais problemas
3. Rankings
4. Cadastre sua compra
5. Dúvidas Frequentes
6. Prêmios

 Se relaciona com a dificuldade dos compradores públicos em 
adquirir produtos e serviços de empresas confiáveis. Servidor da área de compras, Fornecedores

Ajuda os compradores a adquirir produtos baseados na reputação 
das empresas e a resolver problemas com aquisições a partir de um 
canal de reclamações direto com o vendedor.

Back-end
PHP
Web Servers
Apache
nginx
Servidor
CentOS
Amazon
Amazon Route 53
Akamai Hosted
Amazon CloudFront
Akamai Edge
Front-end
Alexa
Responsivo
Hotjar
Pipz
Google Optimize 360
Alexa Metrics
jQuery
Google Analytics
comScore
Angular JS
D3 JS
RSS
Moment JS
Modernizr
Font Awesome
reCAPTCHA
Google Font API
YouTube IFrame
Nuxt.js
Webpack
OpenResty
Bootstrap
AJAX API
Slick JS
Vue
CloudFront
CDN
Sendgrid
DMARC
HTML, CSS e JS

http://www.transparencia.mg.gov.br/covid-19
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
https://www.pps.go.kr/eng/jsp/koneps/background.eng
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
https://www.procurement.govt.nz/procurement/templates/#government-model-contract-templates
http://www.konkurrensverket.se/upload/Distribution-agreements/story_html5.html
https://www.gov.uk/government/publications/improving-infrastructure-delivery-project-initiation-routemap
https://www.usaspending.gov/#/
https://www.cpars.gov/
https://www.reclameaqui.com.br/
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Buscapé https://www.buscape.com.br/ Análogo Plataforma de Comparação de Marketplaces Oferecer uma busca por produtos baseada em critérios 
(especialmente preço)

1. Barra de Busca
a. Autocomplete + preditivo
b. Filtros de busca:
- faixa de preço
- faixa de desconto
- selo Buscapé
- característica do produto
- marca do produto
- mais especificações do produto
- lojas
c. Refinar busca (sugestões)
d. Ordenação (relevância, preço)
e. Produtos
- Ficha do produto (Salvar, Alerta de Preço, Comparar)
- Lista de produtos por Loja (Preço,  Condições, Frete)
- Histórico de Preço
- Alerta de Preço
- Especificações Técnicas
- Quem viu, também viu...
- Mais Buscados na Categoria
2. Mais Buscados
3. O que você está buscando?
4. Ofertas

Viabiliza formas de comparar produtos a partir das condições mais 
vantajosas para o comprador. Servidor da área de compras, Fornecedores

Há formas de comparar um produto a partir de diferentes 
fornecedores e lojar, observando as especificações técnicas e qual o 
melhor custo/benefício.

Back-end
Java EE
Front-end
ClickTale
iGoDigital
Active Campaign
Kenshoo
Clearsale
Visual Website Optimizer
CrazyEgg
Google Optimize 360
Lucky Orange
Google Analytics
Algolia
Zendesk
Bugsnag
Google Font API
OpenResty
Next.js
jQuery
Google API
Webpack
React
lodash
Mandrill
Criteo
Moment JS
HTML, JS e CSS
CDN
Servidor
Amazon Elastic Load Balancing
Cloudflare
Amazon
Akamai Hosted
Amazon Route 53
Amazon CloudFront
Web-Servers
Varnish
nginx

Escritório de Projetos https://escritoriodeprojetos.com.br/ Análogo Plataforma de boas práticas em gestão de projetos. Oferece conteúdos sobre gestão de projetos, documentos e boas 
práticas.

1. Notícias
2. Soluções
3. Guia
4. Comunidade
5. Template
6. Metodologia
7. Empresa

É basicamente um portal de comunidade de prática, com diversos 
conhecimentos disponíveis para gerentes de projeto. Servidor da área de compras

Apesar do UX pouco amigável, o site oferece diversas ferramentas 
úteis ao gerente de projetos. A sessão templates organiza os 
modelos de acordo com a fase do projeto e o processo 
correspondente.

WebServers
Apache
Back-end
PHP
Front-end
Google Analytics
Font Awesome
Responsivo
HikaShop
Joomla!
jQuery
Slick
MooTools
Zoho Mail
SPF
HTML, CSS e JS
CDN
Servidor
Amazon
Amazon S3 CDN

Portal da Transparência de Santa Catarina http://www.transparencia.sc.gov.br/ Similar Portal de Transparência do Estado de Santa Catarina. Disponibiliza informações sobre os gastos públicos do Estado.

1. Barra de Pesquisa (3 itens)
a. Visão Geral
b. Visão mês-a-mês
c. Análise detalhada, com filtros de busca
d. Opção de Gráfico ou Descritivo
e. Ajuste de número de colunas
f. Dados Abertos e Exportas CSV
g. Principais Despesas do Ano
2. Painel de Valores
3. Links Rápidos
4. Mapa da Trasnparência
5. PPA
6. Sobre o Portal

O portal oferece uma visão interativa e detalhada para alguém que, 
de alguma forma, conhece o tema de contratações públicas. Cidadão, Órgão de Controle A interatividade da plataforma é muito boa e amigável. Os filtros são 

pertinentes e a visualização de dados é excelente.

Web Servers
nginx
Front-end
Google Analytics
Font Awesome
Angular JS
jQuery
Readmore.js
Highcharts
HTML5 Boilerplate
Javascript
Bootstrap
HTML, CSS e JS
CDN

DataViva http://dataviva.info/pt/location/4sp090607 Análogo Plataforma de visualização de dados economicos e sociais de todo o 
país.

Possibilita pesquisas de dados socioeconomicos de acordo com o 
parâmetro ou localidade desejada.

1. Inicie uma Pesquisa
a. Escolha um Perfil
b. Perguntas pré-determinadas
c. Selecionar Localidade
2. Resultados
a. Dados Gerais
b. Gráficos (várias visualizações)

Esta plataforma gera visualizações de dados de forma estratégica a 
nível nacional, gerando uma jornada nos dados em um funil. Cidadão

O portal é voltado a pesquisadores e especialistas, mas demonstra 
uma plataforma ótima para visualização de dados e pesquisa, 
especialmente considerando o nível de agregação e as diversas 
dimensões de localidade (regiões, estados, mesorregiões, 
microrregiões, municípios)

Front-end
Google Analytics
Font Awesome
Responsivo
jQuery
Modernizr
D3 JS
Moment JS
Angular JS
SweetAlert
DataTables
Bootstrap
WAI-ARIA
HTML, CSS e JS                  
CDN
Web Servers
nginx
Sistema Operacional
Ubuntu

DataPedia https://datapedia.info/ Análogo Plataforma de dados públicos do Brasil. A Datapedia foi fundada em 2015 com a missão de unificar, traduzir 
e disseminar informações de bases públicas e oficiais.

1. Para Cidadão
a. Escolher uma Cidade
b. Mapa e Visão Geral
c. Painel com diversas categorias
- VIsualização de diversos gráficos a depender do Município

A plataforma demonstra diversos gráficos sobre os municípios de 
forma simples e prática, com diversas categorias relevantes para o 
usuário.

Cidadão
O portal apoia a visualização do "estado" do município em diversas 
dimensões, de forma interativa, esteticamente simples e de fácil 
entendimento.

Back-end
PHP
Heroku Vegur Proxy
Front-end
Google Analytics
Clicky
New Relic
Font Awesome 
Google Font API
Responsive
Cloudflare
Bootstrap
jQuery
Highcharts
Moment JS
HTML, CSS e JS
CDN
Servidor
CloudFront
Cloudflare Hosting
Cloudflare SSL
Cloudflare DNS

O Licitante https://www.youtube.com/channel/UC1hJugZblbtt_KAA1u5n4VA Análogo Canal do Youtube sobre o tema de Licitação. Comentar sobre temas e novidades no mundo da Licitação. Vídeos diversificados e informativos, comentando as atualizações, 
componentes da legislação, curiosidades. Vídeos curtos.

Ajuda o licitante a absorver informações essenciais, em linguagem 
prática, de forma rápida e interativa. Servidor da área de compras Os vídeos são curtos, orientativos e bastante assertivos, tirando 

dúvidas pontuais, com vídeos de até 1 minuto. Pagina YouTube

Manual de Contratações Públicas https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/SEBRAE/Compras-Pblicas.pdfAnálogo Manual em PDF  para Fornecedores. Guia simples e introdutório para pequenas empresas participarem 
de Licitações.

Manual simples e prático, com informações essenciais sobre 
licitações. Há perguntas pertinentes que guiam algumas seções do 
Manual.

Orienta de forma simples o fornecedor interessado em vender para o 
setor público. Fornecedores

O manual é simples, não muito longo e contém as informações 
essenciais para vender para o governo, dando uma visão geral para o 
fornecedor.

Manual sobre processo de compras

Atas Nelca https://onedrive.live.com/?authkey=!AGSfhkhmyvYT1Rs&id=BECAF710991C11B7!18284&cid=BECAF710991C11B7Análogo Repositório de Atas em formato Excel. Repositório de Atas em Excel para consulta de Compradores. Tabela com mais de 100 mil linhas com Atas de compras de todo o 
Brasil para adesão.

Pesquisa em diferentes UF das atas, possibilitando o comprador a 
aderir a uma ata específica. Servidor da área de compras

Este excel possibilita uma adesão a ata, agilizando o processo de 
contratação. Entretanto, é de difícil navegação, considerando a 
extensão dos produtos e serviços.

Drive com documentos sobre compras e licitações

Portal de Compras Públicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Sobre/ Similar Govtech especializada na intermediação entre Compradores 
Públicos e Fornecedores.

Disponibiliza plataforma gratuita aos compradores públicos e 
melhora o fluxo de compra dos fornecedores com a administração 
pública.

1. Diversas modalidades de licitação para Compradores
2. Pesquisa de Licitações
3. Jornal de Licitações (e-mail diário para fornecedores)
4. Docmentos para Download (manuais, legislação, pareceres).

Ajuda o fornecedor a encontrar licitações para venda de forma 
concetrada e organizada; ajuda compradores a acessar fornecedores 
e dá um sistema gratuito de gerenciamento de licitação.

Servidor da área de compras, Fornecedores
É atrativo para setor público, pois oferece uma plataforma gratuita. 
Ajuda o setor privado a compreender melhor o processo de licitação 
e a participar da contratação pública.

Web Servers
IIS
Back-end
ASP.NET
Front-end
Google Analytics
Responsive
jQuery
Google Font API
Hotjar
HTML, CSS e JS
CDN

Árvore Temática http://www.licitacaoecontrato.com.br/arvoreTematica.html Similar Ferramenta de busca de informação no Site Licitação e Contrato. Ajuda na busca por informações relevante no tema de licitações.

1. Busca por Área
a. Tema
b. Subtema
c. Resultados (tabela)
2. Busca por Palavra-chave
a. Resultados (tabela)

Permite uma busca rápida e prática em temas relativos à licitação, 
indexando de forma compreensível para o servidor público. Servidor da área de compras Busca e acesso rápido a informações necessárias para melhorar o 

fluxo de contratação pública.

Página HTML com pesquisa por campos para filtragem de temas
Web Servers
- Apache
Front-end
- Google Analytics
- Google Font API
- Font Awesome
- CDN
- Angular JS
- Responsivo
- jQuery
- Bootstrap

Preço da Hora - Bahia https://precodahora.ba.gov.br/ Análogo O Preço da Hora reúne dados de milhares preços extraídos das notas 
fiscais eletrônicas do estado da Bahia.

Disponibilizar para sociedades  mais informações sobre os preços 
praticados no mercado local

1. Busca por Item
a. Lista ou Mapa
b. Detalhes do Produto
- Valor
- Local
- Hora da Venda
- Telefone
c. Filtros
- Data
- Raio de Consulta
- Categoria
- Faixa de Preço

Esta plataforma permite a pesquisa de preço por itens. Cidadão

Importante notar que a plataforma é atualizada constantemente e 
tem os preços mais recentes. Ajuda na pesquisa de preço de forma 
rápida, apesar da indexação dos produtos ser única para cada 
estabelecimento.

Sistema Operacional
- Ubuntu 
Integrações
- Base de dados de notas fiscais estaduais
Web Servers
- Nginx 
Front-end
- Google Analytics
- Responsivo
- jQuery
- Bootstrap
- Leaflet 
- WAI-ARIA
- HTML, CSS e JS
- CDN

https://www.buscape.com.br/
https://escritoriodeprojetos.com.br/
http://www.transparencia.sc.gov.br/
http://dataviva.info/pt/location/4sp090607
https://datapedia.info/
https://www.youtube.com/channel/UC1hJugZblbtt_KAA1u5n4VA
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/SEBRAE/Compras-Pblicas.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=!AGSfhkhmyvYT1Rs&id=BECAF710991C11B7!18284&cid=BECAF710991C11B7
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Sobre/
http://www.licitacaoecontrato.com.br/arvoreTematica.html
https://precodahora.ba.gov.br/
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Serenata de Amor https://serenata.ai/ Análogo
Um projeto aberto que usa ciência de dados com a finalidade de 
fiscalizar gastos públicos e compartilhar as informações de forma 
acessível a qualquer pessoa

Princípio disponibilizar informações para melhor transparência e 
controle social no Brasil

1. Jarbas
a. Listagem de gastos suspeitos
b. Filtros 
c. Detalhes do Reembolso
2. Rosie
a. Divulgação em redes sociais dos gastos suspeitos

Fiscalização de gastos da administração pública de forma simples e 
acessível. Cidadão A plataforma comunica gastsos suspeits, mas não identifica 

exatamente o motivo de ser suspeito.

Infraestrutura 
- Docker Cloud architecture
- Digital Ocean 
Integrações
- Ferramentas de Inteligência Artificial Rosie and Jarbas. 
Back-end
- Netlify
Front-end
- Google Analytics
- Google Font API- 
- Responsivo
- jQuery 
- HTML, CSS e JS
- CloudFront

TED - Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu Similar TED é o portal de anúncios de contratos públicos da UE Publicizar os dados de contratos públicos da UE

1. Pesquisa por
a. Oportunidade de Negócios
b. Setor de Negócios
c. Local da Execução (mapa e lista)
2. Resultado da Pesquisa
a. Listagem com o No do Documento, Descrição, País, Data e Prazo
3. Detalhes do Documento
a. Resumo
b. Sumário
c. Dados
e. Família de Documentos

DIsponibiliza em um único portal as oportunidades de licitação da 
união europeia. Cidadão Oferece uma forma de navegação por mapa, que pode ser 

interessante para fornecedores.

Integrações
- Utiliza modelo open contracting para 
padronização e integração dos dados
- Mecanismos para integração com bases de dados países europeus
Web Servers
- Apache
Front-end
- Google Analytics 
- Responsivo 
- jQuery
- WAI-ARIA
- X-XSS-Protection
- HTML, CSS e JS
- CDN

SIMAP - Information System for Public Procurement https://simap.ted.europa.eu Análogo O Portal SIMAP (Sistema de Informação dos Contratos Públicos) 
disponibiliza informação sobre contratos públicos da EU.

Disponibilizar ferramentas relacionadas as compras públicas da 
União Europeia

1. Ted (publicação de editais)
2. eNotices (apoio à publicação de editais)
3. eTendering (acesso à editais por fornecedores)

A plataforma ajuda gestores públicos a preparar documentos e 
publicá-los online. Ela também ajuda fornecedores a se prepararem 
para participar das licitações.

Cidadão

 A plataforma, apesar de ter um UI antiquado, dá instruções 
importantes para os atores chave (contratante e fornecedor) sobre 
licitações. Aparentemente, ajuda com um ambiente colaborativo 
entre os contratantes.

Portal apenas centraliza informações de sistemas relacionados a 
compras públicas da União Europeia

Open Contracting Data Standard https://www.open-contracting.org/data-standard/ Similar

O Open Contracting Data Standard (OCDS) é um padrão aberto e não 
proprietário de dados abertos para contratação pública, 
implementado por mais de 30 governos em todo o mundo. Utilizado 
pelas principais iniciativas como TED e OKFNe outros para o 
compartilhamento de dados

Disponibilização de padrão para compartilhamentoe integração dos 
dados de compras públicas, visando transformar a contratação 
pública por meio de dados abertos e envolvimento mais inteligente

Modelo de dados voltado à padronização de bases de contratação 
pública de acordo com procedimentos internacionais.

A diversidade de unidades de compras no país gera uma imensidão 
de dados em diferentes formatos, dificultando a centralização das 
bases.

Cidadão

A adoção de um padrão internacional permite avaliações melhoresa 
nível nacional e global. Também dá acesso a uma comunidade de 
prática internacional que traz maiores aprendizados a respeito do 
gerenciamento de bases de dados em compras.

Plataforma disponibiliza modelo internacional para padronização de 
dados e ferramentas para auxiliar na coleta e compartilhamento de 
informações

Os modelos podem ser utilizados através de modelos em planilhas 
CSV e as ferramentas de apoio são as mais variadas possíveis google 
forms, data review, Validados em Java, CLI entre outros

Australian Government's Procurement Information System https://www.tenders.gov.au/ Análogo

A AusTender fornece publicação centralizada de oportunidades de 
negócios do governo australiano, planos anuais de compras e 
contratos concedidos.
Plataforma ficou em primeiro lugar no rank da OKFN em compras 
públicas

Disponibilizar dados de compras públicas do governo Aústraliano

1. ATM (Lista de "Abordagem ao mercado")
- Seção onde os contratantes abordam o mercado para acessar 
conhecimentos, opiniões, citações, propostas
2. Contract Notices (Avisos de Contrato)
- Seção na qual o governo comunica a contratação de fornecedor 
para determinado edital
3. Standing Offer (Oferta Contínua)
- Seção na qual são disponibilizados contratos contínuos de 
fornecimento para o a administração pública
4. Planned Procurements (Compras planejadas)
- Seção onde são disponibilizados os planos anuais de contratações 
de agências
5. Senate Order (Ordem do Senado)
- Seção de relatórios a pedido do Senado Australiano

A plataforma ajuda fornecedores a encontrar informações sobre 
contratações públicas e o setor público a dialogar com o mercado. Cidadão

A seção de "ATM" é importante, considerando que há uma 
necessidade de se consultar o mercado sobre determinadas 
contratações. Também é interessante a seção de "Stantding Offers", 
permitindo aos compradores públicos acessar contratações já 
realizadas.

Sistema Operacional
- Amazon
Integrações
- New Relic
Web Servers
- IIS
- Apache
Back-end
- ASP.NET
Front-end
- Google Analytics
- Responsivo
- jQuery
- HTML, CSS e JS
- Amazon S3 CDN

Site do Consumidor do Governo https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1594731426371 Análogo
O Consumidor.gov.br é um serviço público que permite a 
interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de 
conflitos de consumo pela internet.

Possibilitar a resolução de conflitos de consumo de forma rápida e 
desburocratizada

1. Consultar empresa
a. Painel de indicadores de reputação
2. Fazer reclamação

A plataforma ajuda clientes a avaliarem e solucionarem problemas 
junto a empresas. Órgãos de controle, Cidadão, Área Jurídica É bastante parecido com o ReclameAqui, mas de forma simplificada. 

Exige login para acesso a outras features, pedindo o CPF.

Front-end
- Font Awesome
- Responsive
- jQuery
- DataTables
- Bootstrap
- WAI-ARIA
- HTML, CSS e JS
- CDN - Cloudflare

https://serenata.ai/
https://ted.europa.eu/
https://simap.ted.europa.eu/
https://www.open-contracting.org/data-standard/
https://www.tenders.gov.au/
https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1594731426371


MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

OBRIGADO!


