Dicionário de Dados - Contratos
COLUNA
Poder

DESCRIÇÃO
Identificação do poder que assinou o contrato

Orgao

Identificação do órgão que assinou o contrato

U_Orcamentaria

Identificação da unidade orçamentária do órgão que
assinou o contrato, responsável por gerir a respectiva
dotação orçamentária
Identificação da unidade gestora do órgão que assinou o
contrato, responsável por executar o contrato
Pessoa físia ou jurídica que assinou o contrato com o
governo para entrega de bens e serviços
Identificação numérica do cadastro de pessoa
física/jurídica do contratado
Instrumento legal utilizado para realizar a contratação

U_Gestora
Contratado
CNPJ/CPF
Origem_Contratacao

Vigência_Inicial_Inicio

Classificação da despesa de acordo com a aplicação do
recurso
Identificação do status do contrato (Ativo, Encerrado,
Suspenso, etc)
Data inicial prevista originalmente no contrato

Vigência _Inicial_Fim

Data final prevista originalmente no contrato

Vigência _Final_Inicio

Data inicial atualizada prevista no contrato

Vigência _Final_Fim

Data final atualizada prevista no contrato

Tipo_Contratacao

Valor_Contratado_Inicial

Instrumento que legitima um acordo para pagamento de
aquisição de bens ou de prestações de serviços entre o
governo do estado e uma pessoa física ou jurídica.
Identificação natureza do contrato que poderá ser
continuada1 ou não continuada2.
Identificação do número do processo do contrato no
sistema SEI
Valor originalmente previsto no contrato

N_Instrumento

Nº do Empenho referência para identificação do contrato

N_Contrato

Identificação númerica do contrato, da AFM - Autorização
de Fornecimento de Material ou APS Autorização de
Prestação de Serviço
Descrição da finalidade do contrato

Tipo_Despesa
Situacao

Natureza_Contrato
N_ProcessoSEI

Objeto
Valor_Contratado_Final
Valor_Pago
Saldo

1

Valor final do contrato atualizado, considerando os aditivos,
se existirem
Total de pagamentos efetuados relacionados ao contrato
Resultado da diferença entre o Valor Contratado Final e o
Valor Pago

Serviços de natureza continuada - serviços auxiliares à administração que se interrompidos podem comprometer a continuidade
de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro.
2
Serviços de natureza não continuada - Serviços contratados por escopo por um período predeterminado.

