O que é o “Transparência BAHIA?”.
É um instrumento de consulta e acompanhamento “on line” das ações governamentais e
aplicação dos recursos públicos. No portal, estão disponíveis informações da receita e
despesa, dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), incluindo
gastos com educação e saúde, e os pagamentos feitos aos fornecedores e prestadores
serviço.
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Como acessá-lo?
Através do portal www.transparencia.ba.gov.br e nos demais sites das secretarias, demais
órgãos e entidades da administração pública estadual baiana.

O que é o módulo Compras?
É o canal do “Transparência BAHIA” que permite a consulta das compras/contratações
realizadas pelos órgãos e entidades do poder executivo do Governo do Estado da Bahia,
sendo acessado a partir do menu específico.
Quais os dados que estão disponíveis?
Dados das Compras/Contratações registradas no Sistema Integrado de Material, Patrimônio
e Serviços – SIMPAS.
Passos para realizar a Consulta:
1. Na pagina inicial, selecionar o [Período] desejado, indicando o ano e intervalo dos
meses.

2. O segundo passo é indicar se a pesquisa será por Tipo: Comprador ou por Fornecedor,

ou pelas duas opções.
a. Se a opção selecionada for [Pesquisar por Comprador] (Órgãos e Entidades do
Governo da Bahia), será apresentada a lista de acordo com a estrutura
organizacional
do
ano
selecionado.

b. Se a opção selecionada for [Pesquisar por Fornecedor], o usuário poderá
selecioná-lo a partir do CNPJ/CPF ou, na busca fonética por nome e selecionar o
Fornecedor
desejado
na
lista
apresentada.

c. Se a opção selecionada for [Pesquisar por Comprador e Fornecedor], a lista será
exibida de acordo com a estrutura organizacional do ano selecionado.
Em seguida, o usuário deverá indicar o [Tipo] de compra/contratação que foi realizada, clicando
em uma das opções: “Dispensa, Licitação ou Inexibilidade”.

Se a opção selecionada for pesquisa por Tipo [Licitação], serão apresentadas as cinco
modalidades:







Todos
Pregão Eletrônico
Pregão Presencial
Concorrência
Tomada de Preços
Carta Convite

Qual é o resultado da consulta?
Será exibida uma lista para seleção das licitações [Tipo] que o Fornecedor selecionado participou,
tendo informações como: Licitação, Data de Abertura, Data homologação, Objeto e Valor Total
(R$).

Selecionar o link da coluna [Licitação], para acessar as informações.

Como enviar comentários, dúvidas, críticas e sugestões?
No canto superior direito de cada tela do “Transparência BAHIA” há a opção Fale Conosco,
além da Central de Atendimento, para envio de comentários, dúvidas, críticas e sugestões,
que servirão de fonte para constante aprimoramento do portal.

