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Layout para envio de dados de Contratações

Versão Data da modificação Descrição
v1
26/09/2006
Versão inicial
v2
10/05/2007
• Aumento dos campos número da licitação, número do contrato e
número do aditivo para 14 posições (posições 1-10: número,
posições 11-14: ano)
• Aumento do campo número do processo para 25 posições
• Aumento do campo objeto para 1.000 posições
v3
27/10/10
• Altera o formato do campo Número do Contrato para alfanumérico

atualizado em 27 de outubro de 2010
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Layout para envio de dados de Contratações
Este arquivo deve conter os contratos firmados pelo órgão. A base de dados da Página da Transparência
Pública contempla todos os contratos com final de vigência a partir de 01 de janeiro de 2005.


Formação do nome do arquivo:

“CT” + [código do órgão] + [tipo de órgão] + [data de geração], onde:
Nome do campo

Tipo de dado

CT
Código do órgão
Tipo de órgão
Data de geração

Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico

Posição
inicial
1
3
13
14

Tamanho
2
10
1
12

Observações
Valor constante
Código do órgão fornecido pela CGU
Tipo de órgão fornecido pela CGU
Data de geração do arquivo
Formato: AAAAMMDDHHMM

Ex.: CT00000201252200609141527.txt é o nome do arquivo de contratações da Controladoria-Geral da
União ( código do órgão 20125 e tipo de órgão 2) gerado em 14 de setembro de 2006, às 15:27


Chave primária:

Cada contrato será identificado unicamente pela combinação dos campos: [código do órgão] + [código
da UASG] + [número do contrato] + [número do aditivo]


Conteúdo do arquivo:

Cada contrato corresponde a uma linha no arquivo de contratações. Caso o contrato possua aditivos,
deve ser gerada 01 linha para cada aditivo. As informações a serem enviadas em cada linha são
descritas a seguir:
Nome do campo Tipo de dado
Código do órgão
superior
Código do órgão
Tipo de órgão
Código da UASG da
licitação
Modalidade

Posição
Tamanho
inicial

Numérico

1

5

Numérico
Numérico

6
16

10
1

Numérico

17

6

Numérico

23

2

25

14

39

80

119

6

125

2

Número do contrato Alfanumérico

127

14

Data de publicação
do contrato no DOU

141

8

149

25

Número da licitação Alfanumérico
Responsável pela
Alfanumérico
licitação
Código da UASG do
Numérico
contrato
Tipo de contrato

Numérico

Numérico

Número do processo
Alfanumérico
licitatório
atualizado em 27 de outubro de 2010

Observações
Código do órgão superior fornecido pela CGU
Código do órgão fornecido pela CGU
Tipo de órgão fornecido pela CGU
Código da UASG responsável pela licitação que
gerou o contrato.
Modalidade da licitação (ver tabela auxiliar)
Número da licitação que originou o contrato.
posições 1-10: número da licitação
posições 11-14: ano
Nome do servidor responsável pela licitação
Código da UASG responsável pelo contrato.
Identifica se é um contrato ou um aditivo.
Esse campo deve ser preenchido sempre com o
valor fixo de 50.
Número do contrato.
posições 1-10: número do contrato
posições 11-14: ano
Data da publicação do contrato no Diário Oficial
da União
Formato: AAAAMMDD
Número do processo que originou a licitação
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CNPJ/CPF
Numérico
contratado
Nome do contratado Alfanumérico
Objeto do contrato Alfanumérico
Fundamentação
Alfanumérico
legal

174

14

188
268

80
1.000

1268

150

Início da vigência

Numérico

1418

8

Término da vigência

Numérico

1426

8

Valor do contrato

Numérico

1434

19

Alfanumérico

1453

10

Código da UASG do
aditivo

Numérico

1463

6

Tipo de aditivo

Numérico

1469

2

Número do aditivo

Numérico

1471

14

Data de publicação
do aditivo

Numérico

1485

8

Valor do aditivo

Numérico

1493

19

Date de gravação

Numérico

1512

12

Situação

CPF ou CNPJ do contratado.
Este campo deve conter apenas números
Nome do contratado
Descrição do objeto do contrato
Fundamentação legal do contrato
Data de início da vigência do contrato
Formato: AAAAMMDD
Data de término da vigência do contrato
Formato: AAAAMMDD
Valor do contrato
Formato: 2 casas decimais, sem vírgula
Ex: R$ 253,20 = '0000000000000025320'
Situação atual do contrato
Valores:
ATIVO
RESCINDIDO
CONCLUIDO
CANCELADO
Código da UASG responsável pelo aditivo.
Este campo deverá ser preenchido com zeros
para os registros que não contenham
informações de aditivos.
Indica a existência de aditivo. Esse campo deve
ser preenchido com 00, se o registro
corresponder a um contrato, ou com 55, se o
registro corresponder a um aditivo
Número do aditivo.
posições 1-10: número do aditivo
posições 11-14: ano
Data de publicação do aditivo no D.O.U.
Formato: AAAAMMDD
Valor do aditivo
Formato: 2 casas decimais, sem vírgula
Ex: R$ 253,20 = '0000000000000025320'
Data de gravação do registro
Formato: AAAAMMDDHHMM

ATENÇÃO:
Espaços não utilizados de campos numéricos devem ser preenchidos com zeros à esquerda. No caso de
campos alfanuméricos, os espaços não utilizados devem ser deixados em branco, à direita.



Campo a ser totalizado para controle: Valor do contrato
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