
Base de dados da SUDECO Descrição

1 Agenda do Superintendente Informações sobre as reuniões e/ou eventos institucionais que contaram com a presença do Superintendente.

2
Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

TIC

Dados sobre todos os ativos de TIC incluindo equipamentos (mouses, teclados, cabos), ferramentas/sistemas e demais recursos físicos ou 

virtuais da TI.

3
Caderno de Informações Gerenciais - Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO

Caderno contendo dados sobre: Recurso do Fundo, Programação e Execução Orçamentária, Repasse à outras Instituições Financeiras, 

Contratações, Indicadores, Saldos de Financiamentos e Geração/Manutenção de empregos.

4 Capacitações
Dados sobre as ações de capacitação realizadas 

por servidores da SUDECO.

5 Colaboradores Terceirizados Dados sobre colaboradores, como nome, lotação e cargo dos terceirizados que atuam na SUDECO.

6
Composição - Conselho Deliberativo do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste - CONDEL
Dados com a relação dos integrantes fixos e dos representantes que possuem mandato de 1 (um) ano.

7
Consultas Prévias - Projeto - Fundo de Desenvolvimento 

do Centro-Oeste - FDCO

Dados sobre o nome da empresa, UF de localização do projeto, setor/segmento de atuação da empresa, resultado da análise da Consulta 

Prévia.

8 Contratos - Penalidades Aplicadas Dados sobre as penalidades aplicadas às contratadas.

9 Contratos SUDECO
Dados sobre os contratos vigentes e vencidos celebrados no âmbito da SUDECO (estamos em fase implantação do sistema), com controle de 

vencimento da vigência contratual, da movimentação dos processos e da vigência das garantias contratuais.

10
Controle de Portarias de pregoeiros, equipe de apoio de 

licitações, gestores e fiscais de contratos
Dados sobre todas as portarias.

11 Controle de Portarias e Resoluções da SUDECO
Dados sobre o controle de publicações no Boletim Interno da SUDECO e 

no Diário Oficial da União - DOU.

12 Controle de Viagens Realizadas Dados sobre as viagens realizadas com informações sobre tipo de viagem, tipo de transporte, destino e conclusão.
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13 Controle Orçamentário de Viagens Dados sobre limites orçamentários para viagens discriminados por mês/ano.

14 Controle Orçamentário e Financeiro Dados sobre a execução orçamentária e financeira da SUDECO (empenhos e pagamentos).

15 Convênios - Controle de Pagamento
Dados sobre convênios pendentes de pagamento com informações do tipo (emenda parlamentar ou plano de ação), ano, nome parlamentar,  

parcela, fonte de recursos, dentre outras.

16 Convênios - Obras/Equipamentos
Dados sobre os instrumentos: número do processo, convenente, descrição do objeto, data de assinatura do instrumento, situação, data de 

publicação, vigência e valores.

17 Convênios - Prestação de Contas Dados sobre o andamento da análise da prestação de contas financeira dos convênios.

18 Convênios - Projetos Especiais
Dados sobre os instrumentos: número do processo, convenente, descrição do objeto, data de assinatura, publicação, situação, vigência, 

valores etc. 

19 Licitações e Dispensas Dados sobre as licitações e dispensas de licitações realizadas no âmbito da SUDECO.

20
Necessidades elencadas no Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação e Comunicação - PDTIC
Dados sobre as necessidades de tecnologia da informação e comunicação das unidades desta Autarquia alinhadas aos objetivos estratégicos. 

21 Planejamento Estratégico Documento que retrata a concepção estratégica e as principais diretrizes que norteiam a atuação da SUDECO no período de 2018/2022.

22
Projetos - Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - 

FDCO
Planilha contendo: valor empenhado e respectivo exercício, situação atual do pleito/projeto, valor contratado e valor liberado por exercício.

23 Relatório de Gestão da SUDECO Documento que demonstra os resultados alcançados pela SUDECO durante o ano.

24
Reuniões - Conselho Administrativo da Região Integrada 

de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - 

COARIDE

Ata das reuniões, listas de presença, pautas, membros, Resoluções e documentos auxiliares que compuseram as reuniões deste órgão 

colegiado.
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25
Reuniões - Conselho Deliberativo do Desenvolvimento 

do Centro-Oeste - CONDEL
Ata das reuniões, listas de presença, pautas, Resoluções e documentos auxiliares que compuseram as reuniões deste órgão colegiado.

26 Reuniões da Diretoria Colegiada da SUDECO Ata das reuniões, listas de presença e documentos auxiliares que compuseram as reuniões deste órgão colegiado.

27 Servidores e Estagiários SUDECO Dados sobre a frequência e a forma de trabalho (presencial/remoto) dos servidores e estagiários da SUDECO.

28 Termo de Execução Descentralizadas - TED
Dados sobre os instrumentos: número de processo, convenente, descrição do objeto, data de assinatura, publicação, situação, vigência, 

valores etc. 

29 Transferências Voluntárias
Painel com informações detalhadas sobre as Transferências da União realizadas por meio da Plataforma+BRASIL, como o valor contratado, 

liberado, saldo e situação das parcerias.

Base de dados da SUDECO


