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Layout para envio de dados de Licitações

Versão
v1
v2

Data da modificação
26/09/2006
10/05/2007

atualizado em 10 de maio de 2007

Descrição
Versão inicial
• Aumento do campo número da licitação para ter 14 posições
(posições 1-10: número, posições 11-14: ano)
• Aumento do campo número do processo para 25 posições
• Aumento do campo objeto para 1.000 posições
• Aumento do campo descrição do item para 500 posições
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Layout para envio de dados de Licitações
Este arquivo deve conter as licitações realizadas pelo órgão. A base de dados da Página da Transparência
Pública contempla todas as licitações com data de publicação do edital a partir de 01 de janeiro de 2005.


Formação do nome do arquivo:
“LC” + [código do órgão] + [tipo de órgão] + [data de geração], onde:
Nome do campo
LC
Código do órgão
Tipo de órgão
Data de geração

Tipo de dado
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico

Posição Tamanho
Observações
inicial
1
2
Valor constante
3
10
Código do órgão fornecido pela CGU
13
1
Tipo de órgão fornecido pela CGU
14
12
Data de geração do arquivo
Formato: AAAAMMDDHHMM

Ex.: LC00000201252200609141652.txt é o nome do arquivo de licitações da Controladoria-Geral da
União (código do órgão 20125 e tipo de órgão 2) gerado em 14 de setembro de 2006, às 16:52


Chave primária:
Cada licitação será identificada unicamente pela combinação dos campos: [código do órgão] + [código
da UASG] + [número da licitação] + [modalidade]



Conteúdo do arquivo:
Cada licitação corresponde a uma linha no arquivo de licitações. As informações a serem enviadas sobre
cada licitação são descritas a seguir:
Arquivo 1: Licitações
Nome do campo

Tipo de dado

Tamanho

Numérico

Posição
inicial
1

Código do órgão superior
Código do órgão
Tipo de órgão
Código da Unidade
Administrativa de
Serviços Gerais (UASG)
Modalidade

Numérico
Numérico
Numérico

6
16
17

10
1
6

Numérico

23

2

Número da licitação

Numérico

25

14

Número do processo

Alfanumérico

39

25

Objeto
Data de abertura

Alfanumérico
Numérico

64
1064

1.000
8

Hora de abertura

Numérico

1072

4

Alfanumérico
Numérico

1076
1176

100
4

Local da abertura
Município da abertura
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5

Observações
Código do órgão superior fornecido
pela CGU
Código do órgão fornecido pela CGU
Tipo de órgão fornecido pela CGU
Código da UASG responsável pela
licitação.
Modalidade da licitação (ver tabela
auxiliar)
Número da licitação
posições 1-10: número da licitação
posições 11-14: ano
Numero do processo licitatório no
órgão
Descrição do objeto da licitação
Data de abertura da licitação
Formato: AAAAMMDD
Hora de abertura da licitação
Formato: HHMM
Local de abertura da licitação
Código do município de abertura (ver
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UF da abertura
Data de publicação do
edital
Situação da licitação

Alfanumérico
Numérico

1180
1182

2
8

Alfanumérico

1190

20

Responsável pela
licitação
Data de gravação do
registro

Alfanumérico

1210

80

Numérico

1290

12

tabela auxiliar)
Sigla da UF de abertura
Data da publicação do edital
Formato: AAAAMMDD
Descrição da situação atual
Valores:
ANULADA
EM ANDAMENTO
REALIZADA
REVOGADA
SUSPENSA
DESERTA
CANCELADA
FRACASSADA
Nome do responsável pela licitação
Data de gravação do registro
Formato: AAAAMMDDHHMM

ATENÇÃO:
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.



Campo a ser totalizado para controle: Neste caso o campo totalizador terá valor zero

Arquivo 2: Resultado (Itens)
Este arquivo deve conter os itens das licitações realizadas pelo órgão.


Formação do nome do arquivo:
“LI” + [código do órgão] + [tipo de órgão] + [data de geração], onde:
Nome do campo
LI
Código do órgão
Tipo de órgão
Data de geração

Tipo de dado
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico

Posição Tamanho
Observações
inicial
1
2
Valor constante
3
10
Código do órgão fornecido pela CGU
13
1
Tipo de órgão fornecido pela CGU
14
12
Data de geração do arquivo
Formato: AAAAMMDDHHMM

Ex.: LI00000201252200609141750.txt é o nome do arquivo de itens de licitações da Controladoria-Geral
da União ( código do órgão 20125 e tipo de órgão 2) gerado em 14 de setembro de 2006, às 17:50


Chave primária:
Cada item será identificado unicamente pela combinação dos campos: [código órgão] + [código UASG] +
[número licitação] + [modalidade] + [número item]



Conteúdo do arquivo:
Cada item de licitação corresponde a uma linha no arquivo. As informações a serem enviadas sobre
cada item são descritas a seguir:
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Nome do campo

Tipo de dado

Posição Tamanho
Observações
inicial
1
10
Código do órgão fornecido pela CGU
11
1
Tipo de órgão fornecido pela CGU
12
6
Código da UASG responsável pela licitação

Código do órgão
Tipo de órgão
Código da Unidade
Administrativa de
Serviços Gerais
(UASG)
Modalidade
Número da licitação

Numérico
Numérico
Numérico

Numérico
Numérico

18
20

2
14

Número do item

Numérico

34

5

Descrição do item
Quantidade
Valor do item

Alfanumérico
Numérico
Numérico

39
539
549

500
10
19

CNPJ/CPF licitante
vencedor
Razão social do
vencedor
Data de gravação

Numérico

568

14

Alfanumérico

582

80

Numérico

662

12

Modalidade da licitação (ver tabela auxiliar)
Número da licitação
Posições 1-10: número da licitação
posições 11-14: ano
Número seqüencial único para cada
licitação
A cada nova licitação, esse número deve
iniciar em 00001 e ser incrementado de 1 a
cada novo item .
Descrição do item
Quantidade de unidades adquiridas do item
Valor de aquisição total do item
Formato: 2 casas decimais, sem vírgula
Por exemplo, se foram adquiridas 10
unidades do item, por R$ 12,00 cada, o
campo valor item deverá conter o valor de
R$ 120,00, ou seja,
'0000000000000012000'
CPF ou CNPJ do licitante vencedor
Este campo deve conter apenas números
Razão social do vencedor
Data de gravação do registro
Formato: AAAAMMDDHHMM

ATENÇÃO:
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.



Campo a ser totalizado para controle: Valor Item

atualizado em 10 de maio de 2007

Página 4 de 4

