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com outro nome em outro local do site 11

não 0

NPA 0

Outros 0

não há as informações 1

o acesso às informações depende de algum dado específico da 

licitação 4

órgão superior 50

órgão subordinado ou entidade vinculada 25

unidade administrativa dos serviços gerais 25

nº da licitação 86

nº do processo 62

modalidade da licitação 88

objeto 89

nº de itens 57

data e hora da abertura 85

local de abertura 63

cidade de abertura 61

Unidade da Federação da abertura 60

situação da licitação (aberta/homologada) 72

contato no órgão/entidade responsável 49

atalho para solicitação por meio de correio eletrônico, da íntegra de 

editais, atas, anexos, projetos básicos e informações adicionais à 

área responsável 33

 NPA 2

Outros 14

não há as informações 1

todos os links referentes funcionam 89

órgão superior 0

órgão subordinado ou entidade vinculada 0

unidade administrativa dos serviços gerais 0

nº da licitação 0

nº do processo 0

modalidade da licitação 0

objeto 0

nº de itens 0

data e hora da abertura 0

local de abertura 0

cidade de abertura 0

Unidade da Federação da abertura 0

situação da licitação (aberta/homologada) 0

contato no órgão/entidade responsável 0

atalho para solicitação por meio de correio eletrônico, da íntegra de 

editais, atas, anexos, projetos básicos e informações adicionais à 

área responsável 0

 NPA 2

Outros 1

AH - Há informações sobre "licitações e contratos" na seção acesso à 

informação?

AI - Nas informações sobre licitações, há:

AJ - Nas informações sobre "licitações", não funciona o link que contém:

sim, com esse 

nome; 9; 9%

com outro nome, 

nesse local; 1; 1%

com esse nome, em 

seção equivalente; 

24; 26%

com outro nome, 

com esse nome, em 

outro local; 11; 12%

com outro nome em 

outro local do site; 

11; 12%

AH - Há informações sobre "licitações e contratos" na 

seção acesso à informação?
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cidade de abertura

Unidade da Federação da abertura

situação da licitação (aberta/homologada)

contato no órgão/entidade responsável

atalho para solicitação por meio de correio…

 NPA

Outros

AI - Nas informações sobre licitações, há:
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não há as informações

todos os links referentes funcionam

órgão superior

órgão subordinado ou entidade vinculada

unidade administrativa dos serviços gerais

nº da licitação

nº do processo

modalidade da licitação

objeto

nº de itens

data e hora da abertura

local de abertura

cidade de abertura

Unidade da Federação da abertura

situação da licitação (aberta/homologada)

contato no órgão/entidade responsável

atalho para solicitação por meio de correio…

 NPA

Outros

AJ - Nas informações sobre "licitações", não funciona 

o link que contém:



não há as informações 2

todas as informações constam 13

órgão superior 40

órgão subordinado ou entidade vinculada 63

unidade administrativa dos serviços gerais 62

nº da licitação 3

nº do processo 26

modalidade da licitação 0

objeto 0

nº de itens 30

data e hora da abertura 4

local de abertura 26

cidade de abertura 30

Unidade da Federação da abertura 30

situação da licitação (aberta/homologada) 19

contato no órgão/entidade responsável 40

atalho para solicitação por meio de correio eletrônico, da íntegra de 

editais, atas, anexos, projetos básicos e informações adicionais à 

área responsável 58

NPA 2

Outros 1

não há as informações 14

o acesso às informações depende de algum dado específico do 

contrato 10

órgão superior 29

órgão subordinado ou entidade vinculada 18

unidade administrativa dos serviços gerais 21

nº do contrato 54

data de publicação no DOU 37

nº do processo 45

modalidade da licitação 45

nome do contratado 57

CNPJ ou CPF do contratado 41

objeto 59

fundamento legal 42

valor do contrato 53

situação do contrato (ativo, concluído, rescindido, cancelado) 40

atalho para solicitação por meio de correio eletrônico, da íntegra de 

editais, atas, anexos, projetos básicos e informações adicionais à 

área responsável 4

quando há aditivos, apresenta-os com nº do aditivo, do processo, 

data de publicação e objeto 42

NPA 10

Outros 10

não há as informações 21

todos os links referentes funcionam 63

órgão superior 0

órgão subordinado ou entidade vinculada 0

unidade administrativa dos serviços gerais 0

nº do contrato 0

data de publicação no DOU 0

nº do processo 0

modalidade da licitação 0

nome do contratado 0

CNPJ ou CPF do contratado 0

objeto 0

fundamento legal 0

valor do contrato 0

situação do contrato (ativo, concluído, rescindido, cancelado) 0

atalho para solicitação por meio de correio eletrônico, da íntegra de 

editais, atas, anexos, projetos básicos e informações adicionais à 

área responsável 0

quando há aditivos, apresenta-os com nº do aditivo, do processo, 

data de publicação e objeto 0

NPA 10

Outros 1

AK - Nas informações sobre "licitações", NÃO há:

AL - Nas informações sobre "contratos", há:

AM - Nas informações sobre "contratos", não funciona o link que contém:
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nº do processo
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nome do contratado

CNPJ ou CPF do contratado

objeto

fundamento legal

valor do contrato

situação do contrato (ativo, concluído,…

atalho para solicitação por meio de correio…

quando há aditivos, apresenta-os com nº do…

NPA

Outros

AL - Nas informações sobre "contratos", há:
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não há as informações
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órgão superior

órgão subordinado ou entidade vinculada

unidade administrativa dos serviços gerais

nº do contrato

data de publicação no DOU

nº do processo

modalidade da licitação

nome do contratado

CNPJ ou CPF do contratado

objeto

fundamento legal

valor do contrato

situação do contrato (ativo, concluído,…

atalho para solicitação por meio de correio…

quando há aditivos, apresenta-os com nº do…

NPA

Outros

AM - Nas informações sobre "contratos", não 
funciona o link que contém:



não há as informações 24

todos os links referentes funcionam 1

órgão superior 31

órgão subordinado ou entidade vinculada 39

unidade administrativa dos serviços gerais 36

nº do contrato 6

data de publicação no DOU 21

nº do processo 10

modalidade da licitação 11

nome do contratado 2

CNPJ ou CPF do contratado 17

objeto 1

fundamento legal 15

valor do contrato 5

situação do contrato (ativo, concluído, rescindido, cancelado) 18

atalho para solicitação por meio de correio eletrônico, da íntegra de 

editais, atas, anexos, projetos básicos e informações adicionais à 

área responsável 55

quando há aditivos, apresenta-os com nº do aditivo, do processo, 

data de publicação e objeto 14

NPA 10

Outros 0

sim, com esse nome 2

com outro nome, nesse local 4

com esse nome, em seção equivalente 0

com outro nome, em seção equivalente 58

com esse nome, em outro local 0

com outro nome em outro local do site 7

há informações pulverizadas em vários locais do site 21

não 1

NPA 0

Outros 0

não há as informações 2

nº total de servidores em cada cargo 79

cargo e função 87

CPF (ocultando os três primeiros dígitos e os dois dígitos 

verificadores do CPF) 8

lotação 86

regime jurídico 38

jornada de trabalho 1

ato de nomeação ou contratação 73

respectiva data de publicação do ato 72

cargo efetivo ou permanente 79

órgão ou entidade de origem, no caso de servidor requisitado ou 

cedido 68

relação dos servidores e/ou empregados NÃO integrantes do 

quadro próprio em exercício no órgão, excluídos os ocupantes de 

cargo em comissão 84

NPA 1

Outros 11

AP - Nas informações sobre "servidores", há:

AN - Nas informações sobre "contratos", NÃO há:

AO - Há informações sobre "servidores" na seção acesso à informação?
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nº do processo

modalidade da licitação

nome do contratado

CNPJ ou CPF do contratado

objeto

fundamento legal

valor do contrato

situação do contrato (ativo, concluído,…

atalho para solicitação por meio de correio…

quando há aditivos, apresenta-os com nº do…

NPA

Outros

AN - Nas informações sobre "contratos", NÃO há:

sim, com esse 
nome; 2; 2%

com outro nome, 
nesse local; 4; 4%

com esse nome, em 
seção equivalente; 

0; 0%

com outro nome, 

com esse nome, 
em outro local; 

0; 0%

com outro nome 
em outro local do 

site; 7; 8%

há informações 
pulverizadas em 

vários locais do site; 
21; 23%

não; 1; 1%

AO - Há informações sobre "servidores" na seção 
acesso à informação?
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ato de nomeação ou contratação

respectiva data de publicação do ato

cargo efetivo ou permanente

órgão ou entidade de origem, no caso de…

relação dos servidores e/ou empregados NÃO…

NPA

Outros

AP - Nas informações sobre "servidores", há:



não há as informações 2

todos os links referentes funcionam 88

cargo e função 0

CPF (ocultando os três primeiros dígitos e os dois dígitos 

verificadores do CPF) 0

lotação 0

regime jurídico 0

jornada de trabalho 0

ato de nomeação ou contratação 0

respectiva data de publicação do ato 0

cargo efetivo ou permanente 1

órgão ou entidade de origem, no caso de servidor requisitado ou 

cedido 3

relação dos servidores e/ou empregados NÃO integrantes do 

quadro próprio em exercício no órgão, excluídos os ocupantes de 

cargo em comissão NPA 1

Outros 0

não há as informações 2

constam todas as informações 1

cargo e função 4

CPF (ocultando os três primeiros dígitos e os dois dígitos 

verificadores do CPF) 81

lotação 5

regime jurídico 47

jornada de trabalho 81

ato de nomeação ou contratação 18

respectiva data de publicação do ato 18

cargo efetivo ou permanente 11

órgão ou entidade de origem, no caso de servidor requisitado ou 

cedido 20

relação dos servidores e/ou empregados NÃO integrantes do 

quadro próprio em exercício no órgão, excluídos os ocupantes de 

cargo em comissão 5

NPA 1

Outros 0

sim, com esse nome 5

sim, com nome semelhante 4

não 83

NPA 0

Outros 1

sim 8

não 81

NPA 0

Outros 4

não há esse link 81

link sobre realização de audiências ou consultas públicas, de 

incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação 0

manuais 1

legislações 8

notícias 0

procedimentos para solicitações de informações 5

informações sobre mecanismos recursais 1

direciona para www.acessoainformaçao.gov.br 3

NPA 0

Outros 4

AQ - Nas informações sobre "servidores", não funciona o link que contém:

AR - Nas informações sobre "servidores", NÃO há:

AS - Na seção de acesso à informação, há item "perguntas frequentes"?

AT - Na seção de acesso à informação, há link "sobre a Lei de Acesso à 

Informação"?

AU - O link "sobre a LAI" contém:
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AQ - Nas informações sobre "servidores", não 
funciona o link que contém:
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cargo efetivo ou permanente

órgão ou entidade de origem, no caso de…

relação dos servidores e/ou empregados NÃO…

NPA

Outros

AR - Nas informações sobre "servidores", NÃO há:

sim, com esse nome; 5; 6%

sim, com nome 
semelhante; 4; 4%

não; 83; 89%

Outros; 1; 1%

AS - Na seção de acesso à informação, há item 
"perguntas frequentes"?

sim, com esse nome sim, com nome semelhante não NPA Outros

sim
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87%
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AT - Na seção de acesso à informação, há link "sobre a 
Lei de Acesso à Informação"?

81

0

1

8

0

5

1

3

0

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

não há esse link

link sobre realização de audiências ou consultas…

manuais

legislações

notícias

procedimentos para solicitações de informações

informações sobre mecanismos recursais
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AU - O link "sobre a LAI" contém:



sim 29

não 51

NPA 0

Outros 13

não há SIC 54

localização do órgão ou entidade 16

horários de funcionamento 9

nomes dos servidores responsáveis pelo SIC 4

telefone específico para orientação e esclarecimentos de dúvidas 18

e-mail específico para orientação e esclarecimentos de dúvidas 10

nome da autoridade do órgão responsável pelo monitoramento da 

implementação da LAI no âmbito do órgão/entidade 1

NPA 1

Outros 22

sim 81

não 11

NPA 1

Outros 0

sim 38

não 52

NPA 1

Outros 2

não há as informações referidas sobre receitas 12

recurso a título de custas judiciais 77

receita a título de taxas judiciárias 76

receita provenientes de Recursos Extraordinários 11

recursos a título de serviços extrajudiciários 72

demais recursos conforme previsão em leis específicas 71

Outros 4

sim 59

não 33

NPA 1

Outros 0

não apresenta estatísticas 26

sim 43

não 23

NPA 1

Outros 0

não há estatística 32

processos que ingressaram 35

processos em tramitação 23

processos/recursos julgados 56

julgados por tema 9

NPA 1

Outros 4

AY - Há disponibilização de informações da ordem de expedição dos 

precatórios nos portais dos Tribunais?

AZ - Quanto às receitas, há informações sobre:

BA - Apresenta estatísticas sobre decisões?

BB - As estatísticas estão atualizadas?

BC - Qual o tipo de estatística?

AV - Há Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)?

AW - No SIC, há:

AX - As informações até aqui analisadas existem, mas estão divulgadas de 

maneira pulverizada no site?
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AX - As informações até aqui analisadas existem, mas estão divulgadas de 

maneira pulverizada no site?
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AZ - Quanto às receitas, há informações sobre:
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