
DICIONÁRIO DE DADOS 

Para fins deste Portal, podemos resumir dicionário de dados como sendo um 
repositório que descreve, de forma estruturada, significado, conceito de cada 
palavra encontrada neste Menu. 

Todas as palavras se encontram disponibilizadas de forma organizada no Portal 
da Transparência da Prefeitura de Cuiabá, no menu COVID 19. 

DECRETOS 

EMERGENCIAIS 

Ordem ou resolução emanada de autoridade 

superior ou instituição em situação de 

emergência. 

 

LEGISLAÇÃO 

ESPECÍFICA 

São eles os decretos, as portarias, as 

instruções e toda uma série de atos editados 

pelos órgãos do Estado, em especial o Poder 

Executivo, no exercício de sua função típica 

específicamente sobre determinado assunto. 

 

INFORMES 

EPIDEMIOLÓGICOS 

Representam o registro consolidado diário 

dos dados referentes aos casos  

confirmados, suspeitos e em investigação do 

Corona Virús – COVID 19 em Cuiabá. 

 

 



  

 

 

PAINEL INFORMATIVO É a apresentação detalhada dos dados 

levantados sobre os casos de Corona Vírus 

em Cuiabá, em forma de gráficos e mapas 

com dados estatísticos. 

 

 

ORIENTAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

TÉCNICAS 

São documentos editados no formato de uma 

norma. Seu objetivo é consolidar o 

entendimento dos técnicos a respeito de 

determinado tema, sem que seja obrigatória 

sua adoção pelos profissionais. Busca 

Orientar o Gestor sobre determinado Tema. 

 

GASTOS 

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). 

 

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.” 

 

TIPO DE PROCESSO Indica se é dispensa de licitação ou 

inexigibilidade face à pandemia. 

 

MVP Sistema próprio de protocolo da Prefeitura de 

Cuiabá, Módulo Virtual de Processos. 

 

OBJETO É o produto ou serviço adquirido pela 

Prefeitura de Cuiabá, para enfrentamento da 

pandemia. 

 

SECRETARIA Entidade da administração Direta, integrante 

da estrutura administrativa do Poder 

Executivo do Município de Cuiabá (Lei nº 8666, 

de 1993, art. 1º, parágrafo único). 

 

 

VALOR Valor financeiro global da aquisição. 



 

CONTRATADA É o nome de registro de uma empresa, 

oficializado na Junta Comercial.(Razao Social) 

 

CNPJ 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. 

 

PRAZO DE VIGÊNCIA Prazo em que vigora a contratação. 

 

RECURSOS 

RECEBIDOS E 

RECURSOS 

APLICADOS 

São repasses financeiros advindos de várias 

fontes para o Município, são aplicados em 

contratações e aquisições para combater a 

pandemia. 

 

DISPOSITIVO LEGAL Norma que regulamenta o repasse financeiro 

aos municípios. 

 



AÇÃO É a justificativa do repasse financeiro, o 

combate ao COVID 19. 

 

VALOR EMPENHADO  É o valor que o município reservou em seu 

orçamento para efetuar uma aquisição. Neste 

caso, quando o serviço for executado, o 

produto for entregue, o valor é liquidado e, 

quando o fornecedor de fato receber o valor, 

ele é considerado valor pago. 

 

SALDO 

ORÇAMENTÁRIO 

 É o valor excedente da receita sobre a 

despesa prevista ou empenhada. 

 

DESCRITIVO DE 

AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, 

MEDICAMENTOS, 

SERVIÇOS E INSUMOS. 

Detalhamento das aquisições feitas durante a 

pandemia, com a descrição, valor unitário e 

valor total. 

 

 

EPI´S Equipamento de proteção Individual 

 



LINK DE ACESSO Endereço eletrônico - SITE 

 

MENU Apresenta em determinado botão em um site, 

informações reunidas sobre o tema. 

 

NOTÍCIAS Matérias veiculadas na mídia sobre o assunto 

COVID 19. 

 

LEITOS DE UTI Unidades de Terapia Intensiva para tratar 

pacientes graves. 

 

LEITOS DE UTI 

HABILITADOS 

Unidades de Terapia Intensiva para tratar 

pacientes graves, disponíveis no Município de 

Cuiabá. 

 


