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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 4000 Texto   
O objeto descreve o tipo de imóvel, metragem, localização e outras informações 
pertinentes.   

cod_orgao 2 Numérico   
Código que identifica a Unidade Administrativa do Estado que está locando o 
imóvel.  

Orgao 100 Texto   Identifica a Unidade Administrativa do Estado que está locando o imóvel.  

cod_uo 4 Numérico   
Código que identifica a sub-unidade Administrativa do Estado que está locando o 
imóvel.  

uo 100 Texto   Identifica a sub-unidade Administrativa do Estado que está locando o imóvel.  

Contratada 100 Texto   Pessoa Física ou Jurídica que está locando o imóvel para o Estado. 

DataInicioVigencia 10 Data Formato DD/MM/AAAA Dia, mês e ano a partir do qual  inicia o período de locação. 

DataFimVigencia 10 Data Formato DD/MM/AAAA Dia, mês e ano em que termina o período de locação. 

FinalidadeImovel 80 Texto   
indica qual a destinação que será dada ao imóvel ou seja, qual o o tipo de serviço 
que será prestado no local. 

LocalContrato 80 Texto   Unidade administrativa que passará o utilizar o imóvel contratado. 

cod_municipio 3 Numérico   
Código numérico que identifica o município onde está localizado o imóvel, utilizado 
pela Receita Estadual.  

Municipio 80 Texto   Nome do município onde está localizado o imóvel. 

Endereco 103 Texto   Rua, número, bairro e outros dados de localização do imóvel locado. 
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AreaLocada 10,2 Numérico Com vírgula decimal Área locada, em metros quadrados.   

Valor 18,2 Numérico Com vírgula decimal 
Quantia que será paga pela locação do imóvel, na periodicidade indicada no 
contrato. 

Percentual 10,7 Numérico Com vírgula decimal Percentual de Rateio da Contratada sobre o Valor Total do Contrato 

PeriodicidadeValor 50 Texto   Indica de quanto em quanto tempo será pago o valor do aluguel.   

 
 
 
 
 

 


