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O que é o SIGA?
▪ Sistema corporativo estratégico

▪ Composto por 08 módulos integrados

▪ Código fonte de propriedade do Estado
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Objetivos
▪ Padronizar os processos administrativos

▪ Gerar economia com a eliminação da utilização de 

sistemas externos

▪ Gerar economia evitando a aquisições de sistemas 

individuais a cada Órgão/Entidade

▪ Melhorar o controle e a transparência do Poder Executivo

▪ Propiciar a melhoria nas tomadas de decisão



MÓDULOS DO SISTEMA SIGA

Catálogo de 

Materias e Serviços

Cadastro de todos os 

materiais e serviços 

contratados pelo 

Poder Executivo 

Estadual, visando a 

sua padronização.

Cadastro de 

Fornecedores e 

Convenentes

Cadastro dos 

fornecedores de 

produtos e serviços e 

das prefeituras que 

visam a celebração 

de convênios com 

Órgãos Estaduais.

Compras

Centraliza todas as 

aquisições do Poder 

Executivo por meio 

de todas as 

modalidades de 

licitações. 
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Almoxarifado

Contempla a gestão 

dos bens de consumo 

e bens permanentes. 



MÓDULOS DO SISTEMA SIGA
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Contratos

Permite a gestão dos 

contratos celebrados 

pelo Poder Executivo 

Estadual.

Convênios

Permite a gestão dos 

convênios celebrados 

entre o Poder 

Executivo Estadual e 

os Municípios.

Patrimônio Mobiliário

Permite a gestão do 

patrimônio Estadual.

Patrimônio Imobiliário

Contempla a gestão do 

patrimônio imobiliário do 

Poder Executivo. 



Formulários de Cadastro de Representante

Formulários disponíveis no www.convênios.es.gov.br

▪ Formulário nº1 – Indicação de Gestor SIGA – Convenentes

▪ Formulário nº2 – Ativação de usuário – Convenentes

▪ Formulário nº3 – Inativação de cadastro usuário – Convenentes

▪ Formulário nº4 – Alteração Cadastro de Usuário – Convenentes
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http://www.convênios.es.gov.br/
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Etapas - Inserir Representante no SIGA

▪ Etapa 1 – Inserir no Portal de Convênios através do botão

“Credenciar-se” as informações cadastrais do Representante do

Município no SIGA.

▪ Etapa 2– Remeter para a equipe de cadastro da GESIS (SEGER)

através do e-mail coordenacao.siga@seger.es.gov.br o formulário

correspondente e com as assinaturas solicitadas no mesmo.
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mailto:coordenacao.siga@seger.es.gov.br
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Etapas - Inserir Representante no SIGA

Ponto de Atenção:

▪ Nos casos de Indicação de Gestor de Convênios do Sistema SIGA

(formulário 01),Inativação de representantes (Formulário 03) e

Alteração de dados cadastrais de representantes já cadastrados

(Formulário 04) não é necessário realizar a etapa 1.
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GESIS/SUBAD/SEGER

Suporte SIGA

0800-000-20-01
suportesiga@nexa.com.br

www.SIGA.es.gov.br

Coordenação do SIGA
Coordenacao.siga@seger.es.gov.br


