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I - INTRODUÇÃO 
 

O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) foi instituído pelo 
Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, para auxiliar o Sistema de Serviços Gerais 
(SISG), destinado à sua informatização e operacionalização, e tem por finalidade integrar e 
dotar os órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional de instrumento de 
modernização. 

Assim como o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), o SIASG pode ser 
considerado um dos principais sistemas corporativos da União. A partir da LDO para o 
exercício de 2001 (Lei nº 10.266, de 24/7/2001), onde foi constituído grupo de estudo 
destinado a estabelecer procedimentos para o ingresso de todos os órgãos e entidades 
participantes do orçamento fiscal, da seguridade social e investimento no SIASG, a 
obrigatoriedade de utilização desse sistema tem sido consignada nas Leis de Diretrizes 
Orçamentárias subseqüentes. 

A LDO 2016 - Lei nº 13.402, de 30 de dezembro de 2015, dispõe o seguinte: 

“Art. 17. Os órgãos e as entidades integrantes dos Orçamentos 
Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento deverão disponibilizar 
no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG e 
no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - 
SICONV, no que couber, informações referentes aos contratos e aos 
convênios ou instrumentos congêneres firmados, inclusive com o 
georreferenciamento das obras, e a identificação das respectivas 
categorias de programação e fontes de recursos quando se tratar de 
convênios ou instrumentos congêneres, observadas as normas 
estabelecidas pelo Poder Executivo.” 

 
Conforme previsto no supramencionado decreto, o desenvolvimento do SIASG foi efetuado 
observando a sua integração com os demais sistemas institucionais do governo, em especial 
o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI). Dessa forma, podemos associar 
as informações extraídas dos referidos sistemas e ter acesso a uma ferramenta fundamental 
para o planejamento e execução das ações de controle. 

O DW SIASG é um sistema informatizado que utiliza tecnologia Data Warehouse para 
integrar, consolidar, organizar e disponibilizar informações relativas às compras e 
contratações do governo federal a partir de dados extraídos das bases do Sistema Integrado 
de Administração de Serviços Gerais - SIASG e do Portal de Compras do Governo Federal 
– COMPRASNET. 

O referido sistema tem por objetivo apresentar informações analíticas relativas às compras e 
contratações efetuadas pela Administração Pública Federal, assim como de seus 
fornecedores. Estas informações baseiam-se nos critérios de quantidades e valores, 
permitindo que os usuários habilitados criem e executem relatórios que fornecerão subsídios 
aos processos decisórios em suas áreas de atuação. A atualização dos dados desse sistema é 
feita mensalmente, a partir dos registros extraídos do SIASG, garantindo a disponibilidade 
das informações do último dia do mês de atualização.  

Este treinamento tem como finalidade apresentar, de maneira prática, o sistema DW SIASG, 
fazendo com que o usuário obtenha noções básicas do item Criar Relatórios, que 
possibilitará a construção de relatórios gerenciais a partir de dados coletados do SIASG, 
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sendo, assim, mais uma ferramenta que contribuirá nos trabalhos de planejamento e 
execução de ações de controle. Permitirá, ainda, a vinculação com as informações geradas a 
partir do SIAFI. 
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II - FORMA DE ACESSO 
 

O acesso ao DW SIASG é feito por intermédio da rede mundial de computadores. Para 
iniciar a utilização do DW basta acessar o endereço 
https://dw.comprasnet.gov.br/dwcompras/servlet/mstrWeb, onde será aberta página 
solicitando login (CPF) e senha, conforme apresentado na tela abaixo: 
 

 
 
 

III - VISÃO GERAL DO SISTEMA 
 
Efetuado o login no sistema, será apresentada a tela abaixo. Usuários que tenham acesso a 
outros sistemas gerenciados pelo SERPRO também estarão disponíveis no perfil do usuário. 
Assim, o próximo passo será clicar na pasta SIASG COMPRAS: 
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Após clicar na pasta SIASG COMPRAS, será apresentada a tela inicial: 
 

 
 

Seguem as definições de cada item apresentado na tela inicial do sistema: 
 

 
Voltar – retorna ao local anterior 
 

 
Avançar – nos guia à pasta ou local que estávamos antes de utilizar o ícone “Voltar”. 
 

 
Relatórios Compartilhados – pasta onde são salvos os documentos que se queira 
compartilhar com outros usuários.  
 

 
Meus Relatórios - pasta usada para salvar relatórios e documentos pessoais. Em “Meus 
Relatórios” também é possível criar subpastas para organizar seus relatórios e documentos. 
 

 
Lista de Histórico – pasta para onde os relatórios que estão em execução podem ser 
direcionados. Quando da execução de uma consulta, você poderá redirecioná-la para esta 
pasta e continuar utilizando o sistema, sem interromper a execução da consulta. 
 

 
Minhas Subscrições: é possível fazer com que o relatório seja executado automaticamente 
de acordo com uma programação regular ou quando ocorrer um evento específico. Depois 
da execução, os resultados estarão acessíveis na lista de histórico ou em “Minhas 
Subscrições”. Inclusive é possível enviar esse relatório para um e-mail programado. 
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Criar Dashbord: Dashboard (ou “painel”) é uma ferramenta para apresentar as 
informações de maneira visual de modo rápido e eficiente, a partir de dados importados ou 
existentes. 
 

 
Adicionar Dados Externos: permite a importação de dados externos para uso das 
ferramentas disponíveis. 
 

 
Carregar Arquivo: permite carregar arquivo de Painel do MicroStrategy. 
 

 
Criar Relatório: esse ícone possibilita a criação de relatórios novos com atributos e 
métricas escolhidas pelo usuário.  
 

 

Criar Documento: permite criar relatórios a partir de consultas predefinidas, elaboradas 
pelo Gestor do sistema. 
 

 
Novo Filtro: permite a criação de filtro para selecionar dados. 
 

 
Novo Prompot: O prompt é uma ferramenta de filtro que solicita ao usuário informações 
prévias à execução do relatório. 
 

 
Criar Grupo Personalizado: é uma funcionalidade que permite a consolidação de 
informações padronizadas. 
 

 
Pesquisar: oferece recursos de pesquisa simples e avançada em pastas e relatórios. 

 

 
Metadados: fornece informações sobre os dados que estão armazenados no DW Compras. 
A partir da compreensão dos dados, sua estrutura e seus relacionamentos, o usuário poderá 
elaborar relatórios, transformando esses dados em informações. 
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No canto superior direito, clicando no Dropdown (seta) será disponibilizada régua onde 
poderemos sair do sistema, bem como utilizar a opção “Preferências” para alterar algumas 
funções, como por exemplo, configurar o idioma, o estilo de fonte, etc. 
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IV - CONSULTA GERENCIAL 
 

4.1 - HIERARQUIA DOS DADOS: 

 
Para a construção de relatório gerencial é necessário, inicialmente, que o usuário 
compreenda que os dados do DW SIASG estão estruturados obedecendo a uma hierarquia, 
conforme Diagrama de Constelação 1 a seguir: 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Diagrama elaborado pelo gestor do sistema versão 11.0 
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Cada estrela do diagrama representa uma tabela de fato (contém as métricas do assunto) 
vinculada por tabelas de dimensões (os atributos associados a essas métricas). Como pode 
ser observado, cada estrela está associada a outras. A estrela-destino (para onde a seta 
aponta) herda os atributos da estrela - origem (de onde a seta inicia). Isso significa que, ao 
criar um relatório podemos utilizar os atributos pertencentes à própria estrela, bem como os 
atributos pertencentes às estrelas anteriores, desde que se tenha um “caminho” entre essas 
estrelas.  
 

Exemplo apresentado pelo gestor do sistema: 

 

“No exemplo, observamos que se criarmos uma consulta utilizando uma métrica 
da estrela de Contrato, podemos utilizar os atributos da própria estrela de 
Contrato e também os atributos da estrela de Compra, pois temos um "caminho" 
partindo de Compra e chegando a Contrato.  

Da mesma forma, observamos que se criarmos uma consulta utilizando uma 
métrica da estrela de Empenho, podemos utilizar os atributos de Empenho, de 
Contrato e de Compra, pois temos um "caminho" entre estas estrelas. 

Entretanto, se criarmos uma consulta utilizando uma métrica de Contrato, não 
podemos utilizar um atributo da estrela Item de Compra, pois não temos nenhum 
"caminho" entre a estrela de Item Compra e a estrela de Contrato, bem como não 
podemos usar um atributo de Empenho uma vez que deve ser observada a 
hierarquia das estrelas. 

Importante: podemos selecionar atributos de estrelas diferentes (se existir um 
caminho entre elas), mas nunca podemos selecionar métricas de estrelas 
diferentes em um mesmo relatório, pois isso gera erro de consulta na ferramenta 
(produto cartesiano). 

Devido à complexidade do modelo, uma dica interessante para facilitar a consulta 
é seguirmos o seguinte roteiro básico para a criação de relatórios: 

1. Identificar primeiramente a métrica que desejamos consultar;  

2. Identificar a que estrela esta métrica pertence, ou seja, qual a estrela 
base que estamos consultando;  

3. Através de uma consulta no diagrama da constelação, observar quais 
estrelas possuem um "caminho" para a estrela base.  

4. Selecionar os atributos que podemos utilizar, ou seja, somente os 
atributos de estrelas que possuam um "caminho" com a estrela que estamos 
consultando.  

5. Montar o relatório informando os atributos e métricas desejados.”  
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4.2 - CONCEITOS E ETAPAS BÁSICOS 

 
ATRIBUTO: objeto que, na forma usual, tem a funcionalidade de estabelecer classificação 
dos dados em um relatório e servir de base para definição de critérios de filtragem. Ex.: 
Uasg da Compra, Fornecedor, Dia Final da Vigência do Contrato/Aditivo. 

 
MÉTRICA: objeto utilizado para campos que contenham dados agregados ou calculados. 
Ex.: Valor da Compra, Percentual de Participação, Valor Empenhado, etc. 
 
FILTRO: restringe os dados a serem apresentados na consulta de forma a focalizar uma 
situação específica. 
 
A criação de um Relatório no DW Compras envolve, precipuamente, 5 etapas básicas: 
 
1ª Etapa – Filtro: é a seleção dos parâmetros (filtros) de dados que vão compor a 
informação gerencial, a partir do universo de dados disponíveis no SIASG. É importante 
sabermos sobre quais informações queremos em nosso Relatório, ou seja, funciona com um 
delimitador. Para tanto, devemos utilizar os atributos disponíveis no sistema.  
 
2ª Etapa – Métrica: é o objeto utilizado para campos que contenham dados agregados ou 
calculados. Estão associados elementos do Contrato, Empenho, Compra e Fornecedor. Ex.: 
Valor Total Homologado, Percentual de Participação do Fornecedor, Valor Empenhado, etc. 
 
3ª Etapa – Coluna do Relatório: é a definição de quais informações estarão verticalmente 
no nosso Relatório, geralmente são os atributos indicados no Filtro. 
 
4ª Etapa – Linha do Relatório: é a definição de quais dados serão apresentados na linha da 
consulta gerencial e como os mesmos serão apresentados na planilha Excel a ser gerada. 
Normalmente estão associados aos atributos inseridos no filtro da consulta.  
 
5ª Etapa – Consulta: é a possibilidade de salvar a consulta gerada, para posterior 
utilização, atualizando-a, sem precisar construí-la novamente. 
 
 

4.3 - MONTANDO UMA CONSULTA GERENCIAL 

 

4.3.1 - IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS 
 
Cabe registrar, inicialmente, que a partir do conhecimento da estrutura e hierarquia dos 
dados, inúmeras consultas poderão ser criadas pelos os usuários do DW COMPRAS.  

Dada a complexidade da matéria e a carga horária disponível, o objetivo deste treinamento é 
promovermos a vinculação entre as informações do SIASG e do SIAFI para que possamos 
obter informações adicionais às já produzidas utilizando o Tesouro Gerencial. Assim, segue 
o enunciado para esse exercício prático: 
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“Com o objetivo de ampliar as informações para subsidiar o 
planejamento da Auditoria Anual de Contas, relativa ao exercício de 
2015, da Unidade responsável pelas aquisições das unidades da 
administração direta do Ministério do Planejamento, sediadas em 
Brasília, disponibilizar as seguintes informações contidas no SIASG 
com base na Nota de Empenho: Dia do Resultado da Compra; 
Identificação Compra; Objeto da Compra; Número Contrato; Nome do 
Fornecedor; CNPJ/CPF do Fornecedor; Nota de Empenho, Unidade 
Responsável pela Compra”. 

 
4.3.1.1 - Filtro  
 
Como dito anteriormente, a etapa filtro estabelece a delimitação das informações que 
queremos obter. 

 

O QUE QUEREMOS? QUAL PARÂMETRO SELECIONAR? 

No SIASG há unidades responsáveis pelas compras 
e unidades responsáveis pelo empenho. Isso 
acontece, por exemplo, no caso de uma unidade 
aderir a uma ata de registro de preço. Queremos, 
nesse exercício, os empenhos de uma UG 
independentemente de ter sido realizado ou não o 
procedimento licitatório. 

Selecionar o atributo Cod UResp Emp e o código 
201013. 

Queremos vincular as informações do Tesouro 
Gerencial com o SIASG. Na consulta Execução 
Orçamentária Total há informações sobre Notas de 
Empenho a partir do exercício de 2013. 

Selecionar o atributo Ano emis emp entre o 
exercício de 2013 e 2015. 

 
4.3.1.2 - Métrica  
 
Relembrando o conceito de Métrica: é o objeto utilizado para campos que contenham dados 
agregados ou calculados.  
 

O QUE QUEREMOS? QUAL PARÂMETRO SELECIONAR? 

As métricas estão associadas aos dados de contrato, 
compra, empenho e fornecedor. Neste exercício 
queremos as informações relacionadas com a Nota 
de Empenho. 

Selecionar o parâmetro Valor Empenhado. 

 

4.3.1.3 - Etapa Coluna 
 

O QUE QUEREMOS? QUAL PARÂMETRO SELECIONAR? 

Considerando que vamos consultar apenas uma 
Unidade executora e uma métrica, não será 
necessário a utilização do campo “Coluna”. 

Nenhum. 
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4.3.1.4 - Etapa Linha 
 

O QUE QUEREMOS? QUAL PARÂMETRO SELECIONAR? 

Não há atributos de uso de comum na linha do 
Relatório. Vai depender de quais informações 
queremos no nosso relatório. 

O enunciado do nosso exercício solicita diversas 
informações que subsidiarão o planejamento da 
AAC. Assim, devemos selecionar os seguintes 
parâmetros: Dia Resultado Compra; Identif 
Compra; Objeto Compra; Número Contrato; 
Nome Fornecedor; CNPJ/CPF Fornecedor; 
Identif Empenho.  

 

4.3.2 - CRIANDO RELATÓRIO 

Para criar um relatório, clique no ícone . Feito isso, será exibida a tela abaixo com 
várias opções de relatório, sendo possível criar um novo relatório ou escolher em uma lista 
os relatórios predefinidos, criados pelo administrador do Sistema. Clique em “Blank 
Report”. 

 

Após esse procedimento, será aberta página denominada de Modo de Estrutura do 
Relatório, conforme figura abaixo. A área tracejada refere-se ao Navegador de Objetos. Já a 
área circulada é o local onde indicaremos os atributos para a criação do Relatório (Filtro, 
Métrica, Coluna e Linha): 
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Seleção do Filtro 

Devemos ir ao Navegador de Objetos e clicar no item 2. No campo Pesquisar, é 
preciso indicar a expressão “emp”3 para obter a informação do Código da Unidade 
Responsável pelo Empenho e clicar em pesquisar. Para selecionar o parâmetro, clique uma 
vez e arraste para o campo Filtro. 

 

Após arrastarmos o atributo Cod UResp Emp, devemos selecionar o parâmetro que será 
objeto da nossa consulta. Para essa seleção, poderemos utilizar duas formas. A primeira é a 
opção “Qualificar”, que disponibilizará diversos operadores lógicos. É importante lembrar 
que, para esta opção, deveremos digitar o nome ou o código do item exatamente como está 
cadastrado na tabela do sistema. A outra forma é a utilização da opção “Selecionar”, que 
disponibilizará as informações em lista. Vejam as figuras a seguir: 

Opção Qualificar 
 

 
                                                           
2 Dica: para facilitar a pesquisa, selecione a pasta a que se refere o parâmetro objeto da consulta. Neste exemplo, 
selecionamos a pasta Atributos. 
3 Dica: para obter melhores resultados, pesquisar por partes da palavra, em função de alguns atributos estarem 
cadastrados abreviadamente. 
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Opção Selecionar 
 

 
 
Nesta etapa, vamos utilizar a opção “Qualificar”, selecionando o operador “Igual” e o 
código 201013 e clicar no ícone aplicar, conforme telas a seguir: 
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Para a seleção do atributo relativo ao ano da emissão do empenho que comporá o Filtro, 
vamos ao Navegador de Objetos e pesquisar com o termo “ano”. Após executar a pesquisa, 
vamos selecionar o atributo “Ano Emis Emp” e arrastar para o campo Filtro.  

 

 

Nesta etapa, vamos utilizar para selecionar os parâmetros a opção “Selecionar” e escolher 
os parâmetros 2013, 2014 e 2015. 
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Ao clicar no botão  e, em seguida, no ícone , teremos o filtro para atender o 
enunciado proposto. 
 

 
 
Seleção Métrica 

 

Devemos ir ao Navegador de Objetos e clicar no item Métricas. No campo Pesquisar, 
indicar o termo “Valor” para obtermos a informação da métrica Valor Empenhado e clicar 
em pesquisar. Em seguida, clique4 uma vez no atributo e arraste para o campo Métrica. 

 

 
 

Com a seleção da métrica já realizamos duas etapas da construção do nosso relatório. Veja a 
figura a seguir:  
 

                                                           
4 Neste caso se clicarmos duas vezes no atributo automaticamente irá para o campo Métrica. 
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Seleção Linha 
 

Depois de realizado o procedimento de escolha da métrica, retornar ao Navegador de 
Objeto e, em seguida, clicar no ícone Atributos, onde estão relacionadas as pastas que 
contêm os parâmetros que irão compor as informações dispostas nas linhas do relatório 
(planilha), em conformidade com o Diagrama de Constelação abordado no subitem 4.1.1. 

 

 

No campo Pesquisar, indicar o termo “Dia Resultado” para obtermos a informação da data 
em que a compra foi realizada e clicar pesquisar. Em seguida, selecionar o parâmetro Dia 
Resultado Compra e arrastar para o campo Linha. 
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Em seguida, vamos selecionar os demais parâmetros da linha do relatório. No Navegador de 
Objetos, vamos pesquisar um a um os seguintes parâmetros: Identificador da compra, 
Objeto da Compra, Número do Contrato, Nome do Fornecedor e Empenho. 
 
Identificador da Compra 
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Objeto da Compra 
 

 
 

Número do Contrato 
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Nome do Fornecedor 
 

 

CPF/CNPJ do Fornecedor 
 

 
 
Empenho 
 

 
 
Considerando que não vamos utilizar o campo “coluna”, o Relatório encontra-se com todos 
os parâmetros necessários para atender o enunciado do nosso exercício prático, conforme a 
seguir: 
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Após a seleção de todos os atributos, vamos executar o Relatório clicando no ícone , 
localizado na régua superior esquerda e aguardar o processamento do relatório. 

 

 
 

 
 

 

Após executar o relatório, será apresentado no modo de exibição, o resultado da consulta: 
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Filtro Exibir 
 

O filtro EXIBIR somente poderá ser usado quando a consulta estiver no modo de exibição. 
Esta modalidade de filtro poderá ser utilizada tanto nos atributos quanto nas métricas dos 
relatórios. Como exemplo, utilizaremos na métrica Valor do Empenho para valores 
maiores ou iguais a R$ 150.000,00. 
 
Para utilizar o filtro EXIBIR, devemos clicar na aba Ferramentas e, em seguida, na opção 
Filtro de exibição: 

 

 
Após o procedimento descrito anteriormente, aparecerá a tela demonstrada a seguir. Clique 

no link , e na seta de dropdowns. Depois, escolha como filtro o Valor 
Empenhado. 
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Em seguida, digite na caixa de texto o valor de R$ 150000 (sem ponto e sem vírgula), e 
clique no botão Aplicar: 
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Como resultado, teremos o montante dos empenhos realizados pelo MPOG com valores 
iguais ou maiores que R$ 150.000,00, entre 2013 e 2015. 
 

 
 

Caso o usuário queira retirar o filtro, basta clicar no botão Limpar. 
 

 

4.3.3 - SALVAR RELATÓRIO 
 

Após elaborar a consulta e certificar-se de que os dados a serem extraídos atenderão ao 
planejamento e execução das ações de controle, salve o respectivo relatório na pasta 
pessoal. Para tanto utilize a opção  na barra de ferramentas, conforme demonstrado a 
seguir: 
 

 
 

Selecione a pasta Meus Relatórios, nomeie o arquivo e preencha o campo Descrição e, em 
seguida, clique em OK. 
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4.3.4 - EXPORTAR PARA O EXCEL 
 

Para exportar o resultado da consulta para o Excel, execute novamente o relatório Salvo. 
Clique na aba Início do Relatório e selecione Exportar e, em seguida, Excel com Texto 
Simples: 
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Após clicar no botão, será aberta a tela abaixo demonstrada. Marque os itens Excel com 
Texto Simples, Título do Relatório e Detalhes do Filtro. Em seguida, clique no botão 
Exportar: 

 

 
 

Relatório exportado: 

 
 

4.3.5 - OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A PARTIR DA PLANILHA GERADA 
 

A partir da formatação da planilha, advirão diversas possiblidades de obtenção de 
dados/informações que poderão subsidar o planejamento das ações de controle, dentre as 
quais destacamos: 

1. as maiores compras por despesa liquidas realizadas pela UASG; 

2. os maiores favorecidos por modalidade de licitação; 
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3. a evolução das compras da UASG; 

4. as maiores compras realizas na UASG por dispensa de licitação. 

5. vinculação das informações com os dados extraídos do Siafi Gerencial que 
será demonstrado no tópico seguinte. 

4.3.6 - EXERCÍCIOS 
 

1- Disponibilizar as informações das compras realizadas pelo Ministério do Meio-
Ambiente no exercício de 2016 com as seguintes informações adicionais: 
paginar por órgão subordinado; código da unidade responsável pela compra; 
identificação da compra; item de compra e sua descrição; Valor Unitário 
homologado; e Valor total homologado. 
 

2- Disponibilizar as informações das Atas de Registros de preço vigentes em 
2015 e 2016, de responsabilidade do Ministério do Planejamento, com as 
seguintes informações adicionais: identificação da compra; código da 
responsável pela compra; data vigência da ata; data prorrogação vigência da 
ata; item de compra e sua descrição; código do material e serviço da compra; 
valor unitário homologado; e valor total homologado. 

 
 

V. VINCULAÇÃO TESOURO GERENCIAL E DW COMPRAS  
 

Considerando que as informações obtidas na utilização dos sistemas objeto deste 
treinamento são complementares, é possível a vinculação dos dados, considerando que as 
planilhas têm em comum a informação do número da Nota de Empenho. 

Para a utilização das ferramentas do Excel com o objetivo de promovermos a consolidação 
em uma única planilha, devemos ter pelo menos um campo em comum. Nesse caso, o 
campo é a Nota de Empenho. Entretanto, nas planilhas “Execução Orçamentária Total” e 
“Licitações Empenhos 201013” o campo que contém a informação do referido documento 
apresenta-se divergente, conforme demonstrado a seguir: 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL LICITAÇÕES EMPENHOS 201013 

2013 NE 800181 47 

Formato: Ano + sigla + Nº empenho + ND 

20101300001 2013 800181 

Formato: UG/gestão + Ano + Nº empenho 

Para melhor compreensão, apresentaremos o passo a passo para a obtenção da planilha 
consolidada. 

5.1 - Ajustando a Planilha Execução Orçamentária Total 

 

1. Na coluna “Conta Corrente”, selecione a partir da primeira célula com dado de Nota de 
empenho até o último registro; 
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2. No menu Dados, selecionar “Texto Para Colunas”; 
 

 
 
3. Na caixa de diálogo aberta, escolha o tipo de campo Largura Fixa e clique em Avançar; 

 
 
4. Na caixa “Visualização dos dados”, clique no décimo segundo dígito para excluirmos a 
informação da natureza da despesa detalhada e clique novamente em “Avançar”; 
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5. Na caixa “Formato dos dados da coluna”, clique em Geral. No campo visualização dos 
dados, clique na segunda coluna (onde temos a informação da NDD). Novamente na caixa 
“Formato dos dados da coluna”, clique em “Não importar coluna”. Em seguida, clique em 
Concluir. 

 

6. Planilha com os ajustes necessários: 
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5.2 - Ajustando a planilha Licitação Empenho 201013 

1. À direita da coluna “Identif Empenho” incluir nova coluna; 

 
 

2. Selecione a coluna “Identif Empenho” a partir da primeira linha com dado de Nota de 
empenho até o último registro; 

 

3. No menu Dados, selecionar Texto Para Colunas; 
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4. Na caixa “Escolha o tipo de campo...”, clicar em Largura Fixa e em Avançar; 

 

 

5. Na etapa 2 do assistente, no campo “Visualização dos dados”, clique no décimo primeiro 
dígito para excluirmos a informação da UG e gestão. Clique no décimo quinto dígito para 
separar o ano e o sequencial da Nota de Empenho. Em seguida clique em “Avançar”;  

 
 

6. Na etapa 3 do assistente, no campo “Formato dos dados da coluna”, clique em Geral. No 
campo “Visualização dos dados”, clique na primeira coluna (onde temos a informação da 
UG e gestão). Novamente no campo “Formato dos dados da coluna”, clique em “Não 
importar coluna”. Selecione a terceira coluna, volte para o campo “Formato dos dados da 
coluna” e clique em “Texto”. Em seguida, clique em Concluir. 
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7. Resultado do procedimento anterior: 
 

 
 
8. Vamos utilizar a função “Concatenar” para obter em uma única célula as informações do 
“Ano” + “NE” e o sequencial. Para tanto, insira nova coluna à direita, conforme figura 
abaixo. Na primeira célula, digite o operador = e selecione a função “ Concatenar” no canto 
superior esquerdo. 
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9. Após a seleção, será aberto o assistente da função. No Texto1, insira a primeira célula da 
coluna Ano. No Texto2, insira a sigla “NE”. Finalmente no Texto3, insira a primeira célula 
do sequencial do empenho. Em seguida clique em OK. 

 
 
10. Após o procedimento anterior, arrastar a fórmula para as demais linhas da coluna. A 
partir disso, teremos a mesma informação das duas planilhas objeto do nosso treinamento. 

 

11. Nomear a nova coluna. Em seguida, selecionar os dados, copiar e colar somente 
valores (essa etapa é necessária para desvincular a fórmula utilizada).  
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12. Excluir as colunas que tenham a informação do ano e sequencial do empenho. Por 
fim, recortar e inserir a nova coluna na primeira posição.  

 

5.3 - Vinculação das Planilhas 

Por fim, vamos incorporar na Planilha “Execução Orçamentária Total” as informações que 
podem subsidiar ainda mais o planejamento da Auditoria Anual de Contas. Como sugestão, 
vamos incorporar as seguintes informações: Dia do Resultado da Compra, Identificação 
da Compra, Objeto da Compra e Número do Contrato. 

1. Abrir a planilha “Execução Orçamentária Total”. Inserir quatro colunas à direita da 
informação da Nota de Empenho: 

 

2. Clique na linha inicial da primeira coluna em branco e em seguida no ícone  e 
selecione a função PROCV, conforme telas a seguir. 
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3. Após o procedimento anterior, será aberta a tela para a inserção dos argumentos da 
função. No campo “Valor Procurado”, selecionar a primeira linha da coluna “Conta 
Corrente”. No campo “Matriz tabela”, selecione toda a tabela “Licitações Empenho 
201013” a partir da primeira linha abaixo do cabeçalho. Para o campo “Núm índice coluna”, 
digite o nº 2, que representa a coluna do dia do resultado da compra. Por fim, no campo 
“Procurar intervalo” insira o argumento “falso”, que é a correspondência exata que 
queremos. 

 

4. Clique em Ok e teremos a informação do dia do resultado da compra5 na planilha 
“Execução Orçamentária Total”. Arraste a fórmula para as demais linhas da coluna. 

                                                           
5 Observem que após a aplicação da fórmula não foram encontradas informações de Notas de Empenho. Isso acontece 
em função de que algumas despesas são realizadas sem necessidade de licitações. Por exemplo: pagamento de diárias, 
pagamentos a Organismos Internacionais; transferências voluntárias; etc. 
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5. Agora vamos repetir o procedimento anterior para buscarmos os demais campos 
(Identificação da Compra, Objeto da Compra e Número do Contrato). Por fim, vamos 
nomear todas as colunas. Concluído esse processo, teremos a planilha consolidada. 

 

FIM 


