
 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
DIRETORIA DE PESQUISAS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 

SECRETARIA DE COMBATE À CORRUPÇÃO 
OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICA 

 

Conforme o Ofício-circular n.º 268/2009/SE/CGU-PR de 11/08/2009, a 

cada quatro meses, os ministérios do Poder Executivo Federal devem enviar à 

Controladoria-Geral da União (CGU) informações acerca dos contratos de 

terceirização de mão-de-obra da respectiva pasta, incluindo as autarquias e 

fundações vinculadas. 

Estas informações são enviadas através de um sistema de transferência 

de informações, para onde são realizados uploads de planilhas contendo as 

informações de terceirizados informados por cada órgão. As informações 

enviadas quadrimestralmente são relativas a três meses do ano (janeiro, maio e 

setembro), denominados períodos de referência. 

Cabe ressaltar que as informações que a CGU recebe não são completas, 

dado que nem todos os órgãos realizam envios em todos os períodos de 

referência. Além disso, deve-se ressaltar que, devido à origem declaratória desta 

informação, este banco de dados está sujeito a erros de preenchimento, bem 

como não há garantias de que os órgãos enviam informações relativas a todos 

os seus terceirizados. 

Estas informações possuem os seguintes campos informativos: 

id_terc: Identificador do registro do terceirizado nesta base de dados; 

sg_orgao_sup_tabela_ug: Sigla do órgão superior da unidade gestora do 

terceirizado; 

cd_ug_gestora: Código da unidade gestora (proveniente do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI) do 

terceirizado; 

nm_ug_tabela_ug: Nome da unidade gestora do terceirizado; 

sg_ug_gestora: Sigla da unidade gestora do terceirizado; 

nr_contrato: Número do contrato com a empresa terceirizada; 

nr_cnpj: Cnpj da empresa terceirizada; 

nm_razao_social: Razão Social da empresa terceirizada; 

nr_cpf: Cpf do terceirizado; 

nm_terceirizado: Nome completo do terceirizado; 

https://www.cgu.gov.br/servicos-e-sistemas/transferencia-de-dados-a-cgu/arquivos/oficio-268-2009.pdf


nm_categoria_profissional: Código da Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) e descrição da categoria profissional do terceirizado; 

nm_escolaridade: Nível de escolaridade exigido pela ocupação do 

terceirizado; 

nr_jornada: Quantidade de horas semanais de trabalho do terceirizado; 

nm_unidade_prestação: Descrição da unidade onde o terceirizado 

trabalha; 

vl_mensal_salario: Valor mensal do salário do terceirizado (R$); 

vl_mensal_custo: Custo total mensal do terceirizado (R$); 

Num_Mes_Carga: Número do mês da carga de dados; 

Mes_Carga: Mês da carga dos dados; 

Ano_Carga: Ano da carga dos dados; 

sg_orgao: Sigla do órgão onde o terceirizado trabalha; 

nm_orgao: Nome do órgão onde o terceirizado trabalha; 

cd_orgao_siafi: Código SIAFI do órgão onde o terceirizado trabalha; 

cd_orgao_siape: Código SIAPE (Sistema de Administração de Pessoal) 

do órgão onde o terceirizado trabalha. 


