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Campo Tamanho Formato Observação Descrição 

NumeroContrato 15 Texto   
Código numérico atribuído de forma automática pelo sistema FPE por ocasião 
da inclusão do contrato. O código numérico identifica o contrato e o ano da 
inclusão. 

Numero Processo 13 Numérico   Código que Identifica o meio físico onde está arquivado o contrato.   

NumeroContratoOrgao 255 Texto   Código alfanumérico atribuído pelo Órgão Contratante no contrato original  

Objeto 4000 Texto   
O objeto descreve o tipo de obra ou serviço de engenharia que está sendo 
contratada.   

InfoComplementar 4000 Texto   Informações adicionais ao objeto contratado 

cod_orgao 2 Numérico   
Código que identifica a Unidade Administrativa do Estado que está 
contratando a obra.  

Orgao 100 Texto   Identifica a Unidade Administrativa do Estado que está contratando a obra.  

cod_uo 4 Numérico   
Código que identifica a sub-unidade Administrativa do Estado que está 
contratando a obra.  

uo 100 Numérico   Identifica a sub-unidade Administrativa do Estado que está contratando a obra.  

Contratada 100 Texto   Pessoa Física ou Jurídica que irá realizar a obra.  

Interveniente 100 Texto   
Terceiro Órgão Público  (ou terceiros externos) com interesses (fiscalização, 
coexecutor) na contratação. 

Vigencia 4000 Texto   
Dia, mês e ano a partir do qual  inicia o período de locação , podendo a ordem 
de início dos serviços ser posterior a esta data. 

ProcedimentoLicitatorio 100 Texto   Indica se houve algum tipo de procedimento licitatório. 

TipoProcedimento 100 Texto   Espécie de procedimento licitatório. 

ComplementoProcedimento 4000 Texto   Informações complementares ao procedimento licitatório. 
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Valor 18,2 Numérico Com vírgula decimal Quantia que será paga (valor do contrato). 

Percentual 10,7 Numérico Com vírgula decimal Informe o montante de execução da obra no período. 

PeriodicidadeValor 25 Texto   Tempo total de execução da obra. 

DataPublicacaoDOE 10 Data Formato DD/MM/AAAA Dia/mês/ano de publicação da súmula do contrato no Diário Oficial do Estado. 

NumeroPaginaDOE 10 Numérico   Número da página do Diário Oficial onde a súmula do contrato foi publicada.  

 
 
 
 
 
 
 

 


