Página de Transparência Pública – Layout do Arquivo de Controle – v2

Layout para envio do Arquivo de Controle
Versão Data da modificação Descrição
v1
26/09/2006
Versão inicial
v2
10/05/2007
Alterações na formatação deste arquivo

atualizado em 10 de maio de 2007

Página 1 de 3

Página de Transparência Pública – Layout do Arquivo de Controle – v2

Layout para envio do Arquivo de Controle
Este arquivo relaciona os demais arquivos de dados enviados.


Formação do nome do arquivo:
“CONT + [sigla do órgão] + [tipo de órgão] + [data de geração ] + [número de arquivos enviados]”, onde:
Nome do campo
Sigla do órgão
Tipo de órgão
Data de geração

Tipo de dado
Alfanumérico
Numérico
Numérico

Número de arquivos
enviados

Numérico

Tamanho
Observações
Variável Sigla normalmente atribuída ao órgão
1
Tipo de órgão fornecido pela CGU
12
Data de geração do arquivo
Formato: AAAAMMDDHHMM
1
Número total de arquivos de dados enviados

Ex.: CONTCGU22006091518005.txt é o nome do arquivo de controle da Controladoria-Geral da União
(tipo de órgão 2) gerado em 15 de setembro de 2006, às 18:00, para uma carga total de 5 arquivos de
dados.



Conteúdo do arquivo:
O arquivo de controle é um arquivo texto, e contém uma linha para cada arquivo de dados. As
informações a serem enviadas sobre cada arquivo de dados são descritas a seguir:
Nome do campo
Nome do arquivo

Tipo de dado
Alfanumérico

Data inicial de referência
dos dados

Numérico

Data final de referência
dos dados

Numérico
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Posição Tamanho
Observações
inicial
1
25
Nome do arquivo, segundo formato
especificado no respectivo layout
26
8
Data de início das informações no
arquivo
Formato:AAAAMMDD
A data inicial de referência dos dados é
determinada da seguinte forma:
Licitações e itens de licitações: data de
publicação do edital da licitação mais
antiga contida no arquivo
Contratos: data de publicação no D.O.U.
do contrato mais antigo contido no
arquivo
Convênios: data de início de vigência do
convênio mais antigo contido no arquivo
Diárias e passagens: data de partida da
viagem mais antiga contida no arquivo
34
8
Data de término das informações no
arquivo
Formato: AAAAMMDD
A data final de referência dos dados é
determinada da seguinte forma:
Licitações e itens de licitações: data de
publicação do edital da licitação mais
recente contida no arquivo
Contratos: data de publicação no D.O.U.
do contrato mais recente contido no
arquivo
Convênios: data de início de vigência do
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Quantidade total de
registros

Numérico

42

7

Valor total dos registros

Numérico

49

19

convênio mais recente contido no arquivo
Diárias e passagens: data de partida da
viagem mais recente contida no arquivo
Número total de linhas do arquivo.
Formato: inteiro, sem casas decimais.
Ex: 0000320, para 320 registros
Somatório dos valores contidos no
campo de controle.
Cada arquivo possui um campo de
controle, como segue:
Licitações: preencher com zeros
Itens de licitações: valor do item
Contratos: valor do contrato
Convênios: valor do convênio
Diárias e passagens: valor total da
viagem
Formato: 2 casas decimais, sem vírgula.
Ex: R$ 3.000,50 =
'0000000000000300050'

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.
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