
Pesquisa de Material no Compras Governamentais 

Para qualquer um dos métodos de pesquisa (Atas, Gestão de Atas de Registro de Preço/SRP ou Pesquisa 

textual – Editais), os passos iniciais serão os mesmos: 

 Acessar o site http://www.comprasgovernamentais.gov.br; 

 No menu da esquerda, no Gestor de Compras, entrar em Consultas; 

 Escolher um dos diversos métodos de pesquisa elencados, clicando em um dos 3 (três) métodos 

explicitados a seguir. 

1º MÉTODO – ATAS: 

1. Selecionar Atas de Registro de Preço por Material/Serviço. 

2. Preencher os dados pertinentes à pesquisa (na tela idêntica a apresentada a seguir) e clicar em 

Consultar. 

 

3. Quadro semelhante ao apresentado a seguir listará as atas vigentes no período selecionado. 

 

4. Selecionando cada uma das atas, poderá ser escolhido Detalhar e os itens da mesma serão 

mostrados. 

  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


2º MÉTODO – GESTÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO/SRP: 

1. Ao selecionar o método, a tela a seguir se abrirá e ao clicar em Consultas, selecionar a opção 

Pesquisar Licitação. 

 

2. Os campos a seguir devem ser preenchidos para prosseguir com a busca. Atentar que o número ou o 

nome da UASG gerenciadora são obrigatórios para realizar este tipo de busca. Para tal, utilizar-se 

dos demais métodos. 

 

3. Se o número da licitação não for preenchido e/ou o ano, o sistema resgatará todas as licitações 

constantes em seu banco de dados, como é mostrado no exemplo a seguir. 

 



4. Ao selecionar o Pregão desejado, poderão ser obtidos detalhes do mesmo, como objeto, itens, 

quantitativo, etc. Ainda há o recurso de seleção de cada um dos itens, que fornecerá informações 

como as que seguem ilustrativamente. 

  

  



3º MÉTODO – PESQUISA TEXTUAL – EDITAIS: 

1. Ao selecionar o método de pesquisa textual, a tela a seguir abrirá e selecionando o item Pesquisa 

Avançada, o quadro (mostrado abaixo) com mais opções surgirá. 

 

2. Com este tipo de pesquisa, é possível realizar o download dos documentos do pregão, a exemplo do 

Edital, Termo de Referência e demais anexos (dependendo do que foi inserido pelo Órgão). 

 


