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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Controladoria Geral do Município 

Tipo de consulta:  

Contratos 

 

Conteúdo:  

As consultas, geradas em arquivos nos formatos “.txt” e “.xls”, apresentam informações 

relativas aos dados cadastrais e valores dos instrumentos contratuais cadastrados no sistema 

corporativo da PCRJ (Sistema de Controle de Contratos – FCTR). 

 

Observação:  

No formato “.xlsx”, os campos relativos a valores monetários são apresentados tendo o “ . 

(ponto)“ como separador de decimal. Para a realização de cálculos com estes campos, os 

mesmos devem ter o “ . (ponto)” substituído pela “ , (vírgula)“.       

 

Campos fornecidos no arquivo: 

Nome do Campo Conteúdo Tipo Observação 

Ano instrumento Ano do contrato Texto   

Nr instrumento Número do contrato Texto   

Situação 
Indica qual a situação do contrato 
cadastrado 

Texto 

O campo pode apresentar os 
seguintes conteúdos: ATIVO, 
SUSPENSO, 
RESCINDIDO,ENCERRADO 

Espécie Indica a espécie do contrato cadastrado Texto 

O campo pode apresentar os 
seguintes conteúdos: 
CONTRATO, CONVÊNIO, 
OUTROS TERMOS, TERMO DE 
AJUSTE DE CONTAS, TERMO 
DE ADESÃO, CONVÊNIO SEM 
VALOR, TERMO DE 
EXECUÇÃO, TERMO DE 
COMPROMISSO, CONSÓRCIO, 
LOCAÇÃO, LEASING, TERMO 
DE ALT. DE FAVORECIDO, 
CONTRATO DE GESTÃO, 
CONTRATO DE GESTÃO SEM 
VALOR, PARCERIA PÚBLICO 
PRIVADA, TERMO DE 
COLABORAÇÃO e TERMO DE 
FOMENTO 

Código favorecido CNPJ ou CPF do contratado Texto   

Favorecido Nome do contratado Texto   

Processo instrutivo 
Número do processo instrutivo referente 
à contratação 

Texto   

Data início previsto 
Previsão de início da execução do 
contrato 

Data   

Data fim previsto 
Previsão do término da execução do 
contrato 

Data   

Programa de 
trabalho 

Código do programa de trabalho do 
empenho de origem do contrato  

Texto   

Descrição do 
programa de trabalho 

Descrição do programa de trabalho do 
empenho de origem do contrato 

Texto   
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Fonte de recursos 
Código da fonte de recursos do 
empenho de origem do contrato  

Texto   

Descrição da fonte 
de recursos 

Descrição da fonte de recursos do 
empenho de origem do contrato 

Texto   

Objeto Descrição do objeto do contrato Texto   

Modalidade de 
licitação 

Modalidade da licitação da despesa 
relativa ao contrato 

Texto   

Fundamentação 
Legal 

Dispositivo da legislação que 
fundamenta a realização da despesa 
relativa ao contrato 

Texto   

Valor inicial do 
instrumento 

Valor original do contrato Número   

Valor do acréscimo 
ou redução 

Somatório dos valores dos aditamentos 
contratuais referentes a acréscimos ou 
reduções de valores, incluindo cessão 
da execução do saldo não executado 
para outros órgãos ou outro CNPJ   

Número 

Na cessão da execução do saldo 
não executado para outros 
órgãos, é celebrado novo contrato 
da espécie “TERMO DE 
EXECUÇÃO” no novo órgão. Na 
cessão da execução do saldo não 
executado para outro CNPJ, é 
celebrado novo contrato da 
espécie “TERMO DE ALT. 
FAVORECIDO” 

Valor atualizado do 
instrumento 

Valor atualizado do contrato, 
correspondente ao somatório do valor 
dos campos “Valor do instrumento” e 
“Valor do acréscimo ou redução”  

Número   

Saldo a executar do 
instrumento 

Valor não empenhado do contrato, 
correspondente a subtração do campo 
“Saldo do instrumento” pelo campo 
“Valor empenhado” 

Número   

Valor empenhado 
Somatório dos valores empenhados do 
contrato 

Número   

Valor liquidado 
Somatório dos valores liquidados do 
contrato 

Número   

Valor pago 
Somatório dos valores pagos do 
contrato 

Número   

Data da assinatura Data da assinatura do contrato Data   

Data do 
encerramento 

Data do encerramento do contrato Data   

Órgão executor Código do órgão executor do contrato Texto   

Descrição do órgão 
executor 

Descrição do órgão executor do contrato Texto   

Unidade 
orçamentária 
executora 

Código da unidade orçamentária do 
empenho de origem do contrato 

Texto   

Descrição da 
unidade 
orçamentária 
executora 

Descrição da unidade orçamentária do 
empenho de origem do contrato 

Texto   

Programa 
Código do programa, relativo ao 
programa de trabalho, do empenho de 
origem do contrato  

Texto   

Descrição de 
programa 

Descrição do programa, relativo ao 
programa de trabalho, do empenho de 
origem do contrato 

Texto   

Categoria Econômica 
Código da categoria econômica, relativa 
à natureza de despesa, do empenho de 
origem do contrato 

Texto   

Descrição da 
categoria econômica 

Descrição da categoria econômica, 
relativa à natureza de despesa, do 
empenho de origem do contrato 

Texto   
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Grupo de despesa 
Código do grupo, relativo à natureza de 
despesa, do empenho de origem do 
contrato 

Texto   

Descrição de grupo 
de despesa 

Descrição do grupo, relativo à natureza 
de despesa, do empenho de origem do 
contrato 

Texto   

Elemento de despesa 
Código do elemento, relativo à natureza 
de despesa, do empenho de origem do 
contrato 

Texto   

Descrição do 
elemento de despesa 

Descrição do grupo, relativo à natureza 
de despesa, do empenho de origem do 
contrato 

Texto   

Modalidade de 
aplicação 

Código da modalidade de aplicação, 
relativo à natureza de despesa, do 
empenho de origem do contrato 

Texto   

Descrição da 
modalidade de 
aplicação 

Descrição da modalidade de aplicação, 
relativo à natureza de despesa, do 
empenho de origem do contrato 

Texto   

Natureza da despesa 
Código completo da natureza de 
despesa 

Texto   

Descrição da 
natureza da despesa 

Descrição da natureza da despesa Texto   

Poder 
Indicação do poder ao qual está 
vinculado o órgão executor do contrato 

Texto 

Como são apresentados apenas 
os contratos dos órgãos do poder 
executivo municipal, o campo 
apresenta o seguinte conteúdo: 
EXECUTIVO 

Tipo Administração 

Indicação da classificação do órgão 
executor do contrato, em relação a sua 
composição na estrutura da 
Administração Pública 

Texto 

 O campo pode apresentar os 
seguintes conteúdos:  
AUTARQUIA, EMPRESA, 
FUNDAÇÃO, FUNDO e 
SECRETARIA 

Dir Ind 

Indicação da classificação do órgão 
executor do contrato, em relação a sua 
composição na estrutura consolidada da 
Administração Pública 

Texto 
 O campo pode apresentar os 
seguintes conteúdos:  
DIRETA, INDIRETA 

Exercício origem 
Ano do contrato de origem ao 
cadastrado  

Texto 

Indica os dados do contrato que 
cedeu saldo a ser executado pelo 
contrato ora apresentado. Este 
campo apresenta conteúdo 
apenas se o campo “Espécie” 
estiver preenchido com TERMO 
DE EXECUÇÃO ou TERMO DE 
ALT. FAVORECIDO 

Instrumento Origem 
Número do contrato de origem ao 
cadastrado 

Texto 
Este campo é preenchido apenas 
se o campo “Exercício origem” 
estiver preenchido 

Número do processo 
de origem 

Número do processo instrutivo do 
contrato de origem ao cadastrado 

Texto 
Este campo é preenchido apenas 
se o campo “Exercício origem” 
estiver preenchido 

Órgão executor de 
origem 

Código do órgão executor do contrato 
de origem ao cadastrado 

Texto 
Este campo é preenchido apenas 
se o campo “Exercício origem” 
estiver preenchido 

Descrição do órgão 
executor de origem 

Descrição do órgão executor do contrato 
de origem ao cadastrado 

Texto 
Este campo é preenchido apenas 
se o campo “Exercício origem” 
estiver preenchido 

Novo codigo do 
favorecido 

Novo CNPJ do contratado ou CNPJ do 
novo contratado 

Texto 

Este campo preenchido indica 
que o contratado teve o seu CNPJ 
alterado, em decorrência de 
cisão/incorporação, durante a 
vigência do contrato. Neste caso, 
é indicado o novo CNPJ do 
contratado. O campo também 
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indica se durante a vigência do 
contrato o contratado original não 
conseguiu honrar com os 
compromissos, sendo substituído 
pelo licitante de colocação 
imediatamente posterior. Neste 
caso, é indicado o CNPJ do novo 
contratado. Em ambos os casos 
são celebrados novos contratos 
da espécie “TERMO DE ALT. 
FAVORECIDO” 

Novo favorecido 
Nome do novo CNPJ do contratado ou 
nome do CNPJ do novo contratado 

Texto 
Este campo é preenchido apenas 
se o campo “Novo codigo do 
favorecido” estiver preenchido 

Data da mudança 
Data em que foi cadastrado os novos 
contratos da espécie “TERMO DE ALT. 
FAVORECIDO” 

Data 
Este campo é preenchido apenas 
se o campo “Novo codigo do 
favorecido” estiver preenchido 

 


