DICIONÁRIO DE DADOS
Para os fins deste portal, Dicionário de Dados é a ferramenta que veicula a definição semântica,
contendo conceitos e representação de elementos de dados, uma coleção de metadados.
Todas essas informações estão disponibilizadas no Portal Transparência do Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso, em seus diversos ambientes. Se encontrar dificuldade de acesso aos
elementos de dados, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria, no link Fale Cidadão.
CONTRATAÇÕES
EMERGENCIAIS

É a dispensa temporária de licitação e aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19).

SIAG

Sistema de Aquisições Governamentais, de acordo com o Decreto nº 840, de
10/02/2017. Sistema eletrônico de cadastramento de informações e
documentos relacionados às compras públicas.

ENTIDADE

Secretaria de Estado, Entidade da administração indireta, empresa pública ou
fundação, integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado
de Mato Grosso (Lei nº 8666, de 1993, art. 1º, parágrafo único).

CONTRATO

Documento que registra a compra de produto ou serviço. Para a Lei de
Licitações e Contratos é “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja
qual for a denominação utilizada.”

OBJETO

É o produto ou serviço adquirido pelo Estado de Mato Grosso, para
enfrentamento da pandemia.

SITUAÇÃO

Esse campo mostra a situação do contrato: celebrado, extinto, cancelado,
aditivado etc.

TIPO DE CONTRATO

Esse campo foi especificamente criado para identificar a espécie de
contratação: destinado à aquisição de produto para combate ao Coronavírus
(COVID-19). No cadastramento da aquisição é inserido o atributo “Covid-19”
para distinguir sua natureza.

DATA DE VIGÊNCIA

Prazo em que vigora a contratação.

VALOR

CNPJ
RAZÃO SOCIAL
DOWNLOAD

Valor global atribuído ao contrato.
Número que identifica a empresa. O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
é mantido junto à Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
RFB nº 1863, de 27/12/2018.
É o nome de registro de uma empresa, oficializado na Junta Comercial.
É a cópia de um documento referente às aquisições governamentais, que
pode ser feita por qualquer pessoa, independente de autorização. O arquivo
será baixado em seu computador, tablet ou celular.

