
 

 

 
 

 
LAYOUT DE BALANCETE CONTÁBIL 

ERRATA 002 
 

Arquivo EMP 

 Registro 10 – Foram excluídas, no item 12 (modalidadeLicitacao) e coluna conteúdo, as opções 01 (Abaixo do 
limite de convite para compras e serviços) e 02 (Abaixo do limite de convite para Obras e Serviços de 
Engenharia). Nestes casos, deverá ser utilizado o código 10 – Dispensa de Licitação. 

 Registro 10 – Alteração da coluna conteúdo dos itens 14(justificativaDispensaInexibilidade), 15(razaoEscolha), 
16(nroProcLicitacao), 17(anoProcLicitacao) 

 Registro 10 – Alteração da coluna descrição dos itens 16(nroProcLicitacao) e 17(anoProcLicitacao). 
 Registro 10 – Exclusão do campo “seqProcLicitacao”, no item 18. 
 Registro 10 – Inclusão do campo “nrProcAdmCorrespondente” no item 18, consequentemente, os itens que se 

encontravam à frente foram deslocados. 
 Registro 10 – Inclusão do campo “nroInstrumentoContrato” no item 19. 

Arquivo LQD 

 Registro 12 – Alteração do posicionamento do item 29 (nomeCredor), com reflexo no item subsequente. 

Arquivo ALQ 

 Registro 10 – Alteração do posicionamento dos itens 21(brancos) e 22(NroSequencial) e do tamanho item 
21(brancos). 

 Registro 11 – Alteração do posicionamento dos itens 21(brancos) e 22(NroSequencial) e do tamanho item 
21(brancos). 

 Registro 12 – Alteração do posicionamento do item 30(NroSequencial). 
 Registro 13 – Alteração do posicionamento dos itens 29(nome do credor) e 30(NroSequencial) e do tamanho item 

29(brancos). 
 Registro 99 – Alteração do posicionamento dos itens 02(brancos) e 03(NroSequencial) e do tamanho item 

02(brancos). 

Arquivo EXT 

 Registro 11 – Inclusão do campo “codUnidadeFinanceira” no item 08, com reflexo no posicionamento dos 
itens subsequentes.  

 Registro 11 – Alteração do posicionamento dos itens 15 (brancos) e do tamanho item 15 (brancos). 
 Registro 12 – Inclusão do campo “codUnidadeFinanceira” no item 08, com reflexo no posicionamento dos 

itens subsequentes.  
 Registro 12 – Alteração do posicionamento dos itens 16 (brancos) e do tamanho item 16 (brancos). 

Arquivo AEX 

 Registro 11 – Inclusão do campo “codUnidadeFinanceira” no item 09, com reflexo no posicionamento dos 
itens subsequentes.  

 Registro 11 – Alteração do posicionamento dos itens 16 (brancos) e 17 (nroSequencial) e do tamanho do 
item 16 (brancos). 

 Registro 12 – Inclusão do campo “codUnidadeFinanceira” no item 09, com reflexo no posicionamento dos 
itens subsequentes.  

 Registro 99 – Alteração do posicionamento dos itens 02 (brancos) e 03 (nroSequencial) em função das 
mudanças ocorridas nos registros anteriores. 

 



 

 

 

Arquivo OPS 

 Registro 10 – Alteração das colunas Descrição e Conteúdo no item 04 (codUnidade). 
 Registro 11 – Alteração das colunas Descrição e Conteúdo no item 04 (codUnidade). 
 Registro 12 – Alteração das colunas Descrição e Conteúdo no item 04 (codUnidade). 
 Registro 12 – Inclusão do campo “codUnidadeFinanceira” no item 14, com reflexo no posicionamento dos 

itens subsequentes. 
 Registro 13 – Alteração das colunas Descrição e Conteúdo no item 04 (codUnidade). 
 Registro 13 – Inclusão do campo “codUnidadeFinanceira” no item 14, com reflexo no posicionamento dos 

itens subsequentes. 
 Registro 14 – Alteração das colunas Descrição e Conteúdo no item 04 (codUnidade). 

Arquivo AOP 

 Registro 10 – Alteração das colunas Descrição e Conteúdo no item 04 (codUnidade). 
 Registro 11 – Alteração das colunas Descrição e Conteúdo no item 04 (codUnidade). 
 Registro 12 – Alteração das colunas Descrição e Conteúdo no item 04 (codUnidade). 
 Registro 12 – Inclusão do campo “codUnidadeFinanceira” no item 16, com reflexo no posicionamento dos 

itens subsequentes. 
 Registro 13 – Alteração das colunas Descrição e Conteúdo no item 04 (codUnidade). 
 Registro 13 – Inclusão do campo “codUnidadeFinanceira” no item 16, com reflexo no posicionamento dos 

itens subsequentes. 
 Registro 14 – Alteração das colunas Descrição e Conteúdo no item 04 (codUnidade). 
 Registro 14 – Alteração do posicionamento do item 13(nroOP), com reflexos nos itens seguintes.  

Arquivo CON 

 Registro 21 – Alteração do tamanho e posicionamento do item 08(dataFirmatura), com reflexo nos itens 
seguintes. 

Observações: 

 Alterações relacionadas às posições do campo podem influenciar nos itens subsequentes; 
 As mudanças ocorridas nos arquivos e seus respectivos registros refletiram na página que trata das 

mudanças para 2012, acessível à partir da página 3. 


