Histórico de versões do Modelo de Dados do SICONV em formato aberto:

Modelo de Dados (v1) - 24/06/2016
- Disponibilização dos arquivos de Programas, Propostas Cadastradas, Convênios
Assinados, Emendas Parlamentares, Plano de Aplicação Detalhado, Empenhos
Realizados, Desembolsos (Ordem Bancária), Pagamentos a Favorecidos, OBTV para
Convenente e Histórico Situação Propostas/Convênios.

Modelo de Dados (v2) - 28/09/2016
- Retirada

dos

campos

SIT_CONVENIO_GROUPER

e

DATA_COMPETENCIA_SALDO do arquivo siconv_convenio.csv;
- Disponibilização de novas tabelas de Programa e Programa/Proposta.

Modelo de Dados (v3) - 07/11/2016
- Arquivo siconv_proposta.csv inclusão
SITUACAO_PROJETO_BASICO;

dos

campos

SITUACAO_CONTA

e

- Arquivo
siconv_convenio.csv inclusão
dos
campos
VL_SALDO_REMAN_CONVENENTE, SITUACAO_PUBLICAO, NR_PROCESSO e
QTD_PRORROGA;
- Arquivo siconv_empenho.csv inclusão dos campos COD_SITUACAO_EMPENHO e
DESC_SITUACAO_EMPENHO;
- Disponibilização de novas tabelas de Ingresso de Contrapartida, Termo Aditivo e
Prorroga de Oficio.

Modelo de Dados (v4) - 10/01/2017
- Inclusão do campo COD_MUNIC_IBGE no arquivo siconv_proposta.csv.

Modelo de Dados (v5) - 05/04/2017
-

Inclusão do campo ACAO_ORCAMENTARIA no arquivo siconv_programa.csv;

-

Inclusão dos campos UG_EMITENTE e VL_RENDIMENTO_APLICACAO no
arquivo siconv_convenio.csv;

-

Inclusão
dos
campos
VL_GLOBAL_TA,
VL_REPASSE_TA
e
VL_CONTRAPARTIDA_TA no arquivo siconv_termo_aditivo.csv.

Modelo de Dados (v6) - 25/07/2017
-

Disponibilização de novas tabelas referentes às Metas e Etapas do Cronograma
Físico.

Modelo de Dados (v7) – 09/10/2017
-

Inclusão
do
campo
siconv_convenio.csv.

SITUACAO_CONTRATACAO

no

arquivo

de

Modelo de Dados (v8) – 26/02/2018
-

Inclusão do campo IND_ASSINADO no arquivo siconv_convenio.csv. A partir

dessa versão o arquivo siconv_convenio.csv inclui, além dos convênios, os préconvênios;

-

Disponibilização

de

nova

tabela

referente

aos

consórcios:

siconv_consorcios.csv;
Disponibilização de nova tabela referente ao relacionamento entre empenho e
desembolso: siconv_empenho_desembolso.csv. A partir dessa versão o arquivo
siconv_empenho.csv inclui, além dos convênios, os pré-convênios.

Modelo de Dados (v9) – 15/05/2018
- Inclusão do campo VL_SALDO_CONTA no arquivo siconv_convenio.csv;
- Disponibilização
de
siconv_proponentes.csv.

novos arquivos:

siconv_desbloqueio_cr.csv e

Modelo de Dados (v10) – 10/05/2019
Inclusão
dos
campos
DIA_FIM_VIGENC_ORIGINAL_CONV,
MOTIVO_SUSPENSAO e IND_FOTO no arquivo siconv_convenio.csv;
-

Inclusão
do
campo
COD_NATUREZA_DESPESA
arquivo siconv_plano_aplicacao_detalhado.csv.

no

Modelo de Dados (v11) – 23/08/2019
Inclusão do
siconv_convenio.csv;

campo

VALOR_GLOBAL_ORIGINAL_CONV

no

arquivo

Disponibilização de nova tabela referente ao Cronograma de Desembolso:
siconv_cronograma_desembolso.csv;

Disponibilização de nova tabela referente às Justificativas da Proposta:
siconv_justificativas_proposta.csv;
Inclusão
do
siconv_proposta.csv.

campo

ITEM_INVESTIMENTO

no

arquivo

Modelo de Dados (v12) – 12/12/2019
Inclusão dos campos DATA_SUSPENSIVA, DATA_RETIRADA_SUSPENSIVA
e DIAS_CLAUSULA_SUSPENSIVA no arquivo siconv_convenio.csv;
-

Inclusão do campo ENVIADA_MANDATARIA no arquivo siconv_proposta.csv.

Modelo de Dados (v13) – 21/09/2021
Inclusão
do
campo
ID_PROPOSTA
nos
siconv_cronograma_desembolso.csv e siconv_meta_crono_fisico.csv;

arquivos

Disponibilização de novas tabelas com dados de Licitação e Tributos:
siconv_licitacao.csv e siconv_pagamento_tributo.csv.
Modelo de Dados (v14) – 10/01/2022
- Disponibilização de novas tabelas referentes ao Projeto Básico do Módulo Empresas:
siconv_projeto_basico_acffo_modulo_empresas.csv,
siconv_projeto_basico_proposta_modulo_empresas.csv,
siconv_projeto_basico_lae_modulo_empresas.csv,
siconv_projeto_basico_metas_modulo_empresas.csv e
siconv_projeto_basico_submetas_modulo_empresas.csv;
- Disponibilização de novas tabelas referentes à Verificação do Resultado do Processo
Licitatório (VRPL) do Módulo Empresas:
siconv_vrpl_proposta_licitacao_modulo_empresas.csv,
siconv_vrpl_lotes_fornecedores_licitacao_modulo_empresas.csv e
siconv_vrpl_metas_submetas_modulo_empresas.csv;
- Disponibilização de novas tabelas referentes aos Instrumentos Contratuais e AIOs do
Módulo Empresas:
siconv_inst_cont_proposta_aio_modulo_empresas.csv,
siconv_inst_cont_contratos_lotes_empresas_modulo_empresas.csv e
siconv_inst_cont_metas_submetas_po_modulo_empresas.csv;
- Disponibilização de novas tabelas referentes ao Acompanhamento de Obras do
Módulo Empresas:
siconv_acomp_obras_contratos_medicoes_modulo_empresas.csv e
siconv_acomp_obras_valores_itens_medicao_modulo_empresas.csv.

Modelo de Dados (v15) – 01/06/2022
Inclusão
dos
campos
NOME_SUBTIPO_PROGRAMA
DESCRICAO_SUBTIPO_PROGRAMA no arquivo siconv_programa.csv;

e

Inclusão
dos
campos
NOME_SUBTIPO_PROPOSTA
DESCRICAO_SUBTIPO_PROPOSTA no arquivo siconv_proposta.csv;

e

-

Inclusão do campo JUSTIFICATIVA no arquivo siconv_justificativas_proposta.csv.

