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1.1. O que é o SIGEIC? 

O SIGEIC é um sistema de informação gerencial que tem a finalidade de 

gerir o acesso, o registro e o acompanhamento das informações dos contratos 

públicos celebrados entre as instituições públicas e seus fornecedores. 

Suas principais funções são: formalizar o contrato através do registro de 

suas informações; controlar as alterações do contrato através do registro das 

informações de suas renovações, repactuações, acréscimos e supressões; 

acompanhar e fiscalizar o contrato através do registro das ordens de 

pagamentos das notas fiscais emitidas durante a vigência do contrato; controle 

financeiro do contrato através do registro do pagamento das ordens emitidas 

durante a vigência do contrato; por fim, emitir relatórios gerenciais sobre as 

informações dos contratos. 

Quem pode acessar o sistema? 

As informações dos contratos registradas no SIGEIC podem ser 

gerenciadas pelos servidores das instituições através do controle de acesso 

por perfis, que possuem permissões específicas para criar, visualizar, alterar ou 

excluir as informações no sistema.  

1.2. Controle de Acesso: Perfis dos Usuários 

O sistema SIGEIC utiliza o conceito de perfil de utilização para permitir ao 

usuário o controle de acesso às funcionalidades e informações disponíveis pelo 

sistema. Os perfis disponíveis são: 

1. Perfil Administrador: Permite acesso às funcionalidades e informações 

disponíveis no sistema. O perfil administrador permite ao usuário criar, 

visualizar, alterar ou excluir qualquer informação no sistema. 

2. Perfil Gestor: Permite acesso à funcionalidade de Gestão que é 

responsável pelo controle dos usuários que podem acessar o sistema. O 

perfil gestor permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou excluir 

qualquer informação dos usuários do sistema. 

3. Perfil Formalização de Contratos: Permite acesso à funcionalidade de 



Formalização de Contratos que é responsável pelo controle do cadastro 

dos contratos. O perfil Formalização de Contratos permite ao usuário 

criar, visualizar, alterar ou excluir qualquer informação do cadastro dos 

contratos no sistema. 

4. Perfil Alterações Contratuais: Permite acesso à funcionalidade de 

Alterações Contratuais que é responsável pelo controle das alterações 

realizadas durante e após a vigência dos contratos. O perfil Alterações 

Contratuais permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou excluir 

qualquer informação sobre renovações, repactuações, acréscimos e 

supressões que podem acontecer durante a execução contrato. 

5. Perfil Controle de Pagamentos: Permite acesso à funcionalidade de 

Controle de Pagamentos que é responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização dos pagamentos durante a execução dos contratos. O perfil 

Controle de Pagamentos permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou 

excluir qualquer informação sobre ordens de pagamento para os 

contratos. 

6. Perfil Controle Financeiro: Permite acesso à funcionalidade de 

Controle Financeiro que é responsável pelo controle dos pagamentos 

das ordens de pagamentos das notas fiscais emitidas durante a 

execução dos contratos. O perfil Controle Financeiro permite ao usuário 

criar, visualizar, alterar ou excluir qualquer informação sobre os 

pagamentos realizados durante a vigência dos contratos. 

1.3. Acessando o SIGEIC 

 
O SIGEIC está disponível através de um endereço eletrônico na Web 

disponibilizado pela instituição e para acessá-lo os usuários devem utilizar um 

navegador web no computador, utilizando o endereço de acesso para fazer a 

autenticação (login) e visualizar as informações e funcionalidades disponíveis. 

Ao acessar o sistema SIGEIC, a página inicial de login é exibida, conforme 

Figura 23.  

 



Figura 1 –Acessando o Sistema SIGEIC. 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

Nesta tela o usuário deverá inserir sua identificação como e-mail e senha 

nos campos em destaque na tela para acessar o sistema. A pré-condição para 

o acesso é que o usuário e senha sejam previamente cadastrados pelo 

administrador ou gestor do sistema.  

1.4. Conhecendo a Área de Trabalho 

Ao entrar no sistema o usuário é redirecionado para a página da área de 

trabalho do SIGEIC.A Figura 24 apresenta a área de trabalho, o layout e as 

funcionalidades autorizadas para o perfil Administrador. 
Figura 2–Conhecendo a Área de Trabalho (Perfil Administrador) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A figura 24 apresenta o menu principal localizado à esquerda da tela, 

onde é possível acessar as funcionalidades disponíveis no SIGEIC para gerir 

as informações dos contratos.  

As funcionalidades disponíveis são: Formalização de Contratos, 

Alterações Contratuais, Controle de Pagamentos, Controle Financeiro, 



Relatórios e Gestão dos usuários do sistema. 

1.4.1. Formalização de Contratos 

 Funcionalidade responsável pelo controle dos contratos como cadastro 

dos contratos, cadastro de empresas, relatórios e configurações básicas como     

Tipos de contrato, Tipos de licitação, Status do contrato, Tipos de nota, 

Relatórios e Unidades organizacionais necessárias para formalização dos 

contratos. A Figura 25 apresenta o menu de opções como exemplo para o perfil 

Formalização de Contratos. 
Figura3–Conhecendo o Menu de Formalização (Perfil Formalização) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

1.4.2. Contratos 

Esta funcionalidade permite visualizar, cadastrar, alterar ou excluir as 

informações de formalização dos contratos.  

a) Visualizar Contratos 

O usuário com permissão pode visualizar a lista dos contratos 

formalizados (cadastrados) através do menu Formalização de Contratos, opção 

“contratos”. A Figura 26apresenta um exemplo da tela de visualização dos 

contratos.  
 

 
 
 
 
 
 



Figura4– Tela de Lista de Contratos (Perfil Formalização de Contratos) 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 27 apresenta um exemplo da tela de visualização de um 

contrato específico, após clicar no ícone de visualizar . 

Figura5– Visualizando o Contrato (Perfil Formalização de Contratos) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

b) Cadastrar Contratos 

O usuário com permissão pode formalizar um novo contrato através do 

menu Formalização de Contratos, opção “Contratos”, botão . A 

Figura 28apresenta um exemplo da tela de cadastro dos contratos. 

 

 

 
 



Figura6–Cadastrando um Contrato (Perfil Formalização de Contratos) 

 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

c) Alterar Contratos 

O usuário com permissão pode alterar as informações cadastradas dos 

contratos através do menu Formalização de Contratos, opção “Contratos”. 

Visualiza o contrato a ser alterado e clica na opção alterar . O usuário terá 

acesso ao formulário das informações, onde poderá alterar as informações 

desejadas. A Figura 29apresenta um exemplo da tela de alteração de contrato. 
 



Figura7–Alterando um Contrato (Perfil Formalização de Contratos) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

d) Excluir Contratos 

O usuário com permissão pode excluir os contratos através do menu 

Formalização de Contratos, opção “Contratos”. Visualiza o contrato a ser 

excluído e clica na opção excluir . A Figura 30 apresenta um exemplo da 

tela de excluir contratos. 
Figura 8–Excluindo um Contrato (Perfil Formalização de Contratos) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

1.4.3. Alterações Contratuais 

 Funcionalidade responsável pelo controle das alterações como 

renovações, repactuações, acréscimos e supressões contratuais, durante a 

vigência dos contratos. A Figura 31 Apresenta um exemplo da tela com o menu 

de opções do Perfil Alterações Contratuais, bem como, a lista de contratos a 

vencer. 



Figura 9 –Conhecendo o Menu Alterações (Perfil Alterações Contratuais) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

A Figura 32 apresenta a visualização das Renovações como exemplo 

para o perfil Alterações Contratuais. 
Figura 102 –Visualizando as Renovações (Perfil Alterações Contratuais) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 33 apresenta como Renovar um contrato, após Clicar na opção 

 para o perfil Alterações Contratuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura11 –Renovando um de Contrato (Perfil Alterações Contratuais) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 34 apresenta a tela de Repactuação de Contrato como exemplo 

para o perfil Alterações Contratuais. 
Figura 12 –Repactuando um Contrato (Perfil Alterações Contratuais) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Figura 35 apresenta o menu de opções e a tela de Acréscimo de Valor 

do Contrato como exemplo para o perfil Alterações Contratuais. 
 

Figura 13–Acréscimo de Valor do Contrato (Perfil Alterações Contratuais) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 36 apresenta o menu de opções e a tela de Supressão de Valor 

do Contrato como exemplo para o perfil Alterações Contratuais. 
Figura 146 –Supressão de Valor do Contrato (Perfil Alterações Contratuais) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

1.4.4. Controle de Pagamentos  

Funcionalidade responsável pelo acompanhamento, fiscalização e 

autorização das ordens de pagamentos durante a execução dos contratos. A 

Figura 37 apresenta a lista de Ordens de Pagamento como exemplo para o 

perfil Controle de Pagamentos. 
  



Figura 157 –Visualiando Ordens de Pagamento (Perfil Controle de Pagamentos) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 38 apresenta tela de Cadastro de Ordem de Pagamento, após 

clicar no ícone , como exemplo para o perfil Controle de 

Pagamentos. 
Figura 168 –Cadastrando Ordem de Pagamento (Perfil Controle de Pagamentos) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

1.4.5. Controle Financeiro  

Funcionalidade responsável pelo controle financeiro, realizando os 

pagamentos das ordens de pagamentos das notas fiscais emitidas durante a 

execução do contrato. A Figura 39apresenta a tela de Lista de Pagamentos 

como exemplo para o perfil Controle Financeiro. 
  



Figura 17 –Visualizando Pagamentos (Perfil Controle Financeiro) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 40apresenta a tela de Cadastro de Pagamento de Contrato, 

como exemplo para o perfil Controle Financeiro. 
Figura 18 –Cadastrando Pagamento de Contrato (Perfil Controle Financeiro) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

1.4.6. Relatórios 

Funcionalidade disponível para todas as funcionalidades e perfis 

conforme controle de acesso. Através dos relatórios, os usuários do sistema 

podem obter informações sintetizadas das diversas funcionalidades. Os 

relatórios podem ser gerados a partir de filtros previamente definidos. O 

sistema permite a exportação do relatório no formato PDF ou Planilha 

Eletrônica. As Figuras 41 e 42 apresentam as telas de Filtros e Geração do 

Relatório de Cadastro de Contratos.  
 



Figura19 –Filtro para Geração de Relatório de Contratos Vigentes 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 42 apresenta um exemplo de relatório gerado no formato PDF. 
Figure 20– Relatório de Contratos Vigentes 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 


