
LAYOUT – Contrato de Serviço de Terceiros  
 

1 

 

 

Campo Tamanho Formato Observações 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.   

Objeto 255 Texto   O objeto descreve o tipo de serviço que será prestado ao Órgão contratante.   

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

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

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

uo 100 Texto   
Identifica a sub-unidade Administrativa do Estado que está contratando os 
serviços.  

Contratada 100 Texto   Pessoa Física ou Jurídica que está prestando os serviços para o Estado. 

DataInicioVigenciaContrato 10 Data 
Formato 
DD/MM/AAAA 

Dia, mês e ano a partir do qual  inicia o contrato/prestação de serviço. 

DataFimVigenciaContrato 10 Data 
Formato 
DD/MM/AAAA 

Dia, mês e ano em que termina o contrato/prestação de serviço. 

FormaGarantia 255 Texto   
Bens ou valores depositados pelo contratado para garantir a realização do 
serviço 

ValorContrato 18,2 Numérico Com vírgula decimal Quantia que será paga pela prestação do serviço ao fornecedor 

ValorGarantiaContrato 18,2 Numérico Com vírgula decimal Valor efetivo da garantia no caso de caução 

NumeroItemServico 5 Numérico   Indica, em ordem crescente, a quantidade de tipos de serviços contratados. 

GrupoServico 100 Texto   Indica o conjunto de serviços da mesma natureza 
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SubgrupoServico 100 Texto   É um desdobramento do Grupo de serviços 

ItemServico 100 Texto   É o detalhamento do subgrupo de serviços 

ObjetoServico 255 Texto   É a descrição do serviço que está sendo contratado 

UnidadeServico 100 Texto   
Indica a medida utilizada para apuração do valor da prestação do serviço. Ex.: 
tarefa, horas, km, M³. 

QuantidadeDiasSemana 3,2 Numérico Com vírgula decimal 
No caso de serviços contínuos, indica em quantos dias da semana serão 
prestados os serviços contratados.  

QuantidadeHorasDia 4,2 Numérico Com vírgula decimal 
No caso de serviços contínuos, indica quantas horas por dia serão utilizadas 
para a prestação dos serviços contratados  

QuantidadePostos 5,2 Numérico Com vírgula decimal 
No caso de serviços contínuos, indica o número de locais onde serão prestados 
os serviços. 

QuantidadeServico 18,2 Numérico Com vírgula decimal No caso de serviços contínuos, indica a quantificação da unidade de serviço. 

ValorUnitarioItemServico 18,2 Numérico Com vírgula decimal Valor de cada unidade de um item de serviço contratado 

ValorTotalItemServico 18,2 Numérico Com vírgula decimal Valor total de um item de serviço contratado 

FormaPagamento 1 Texto   
Periodicidade em que ocorrerá o(s) pagamentos(s) devido(s) pelo serviço 
contratado 

DataInicioVigenciaItemServico 10 Data 
Formato 
DD/MM/AAAA 

Dia/mês/ano de início da prestação do serviço. 

DataFimVigenciaItemServico 10 Data 
Formato 
DD/MM/AAAA 

Dia/mês/ano de término da prestação do serviço. 

NumeroPessoasEnvolvidas 10 Numérico   Quantidade de pessoas efetivamente envolvidas no serviço realizado. 

 
 
 
 
 

 


