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MÓDULO DE COMPRAS 
NOVA INTERFACE DE EDITAIS 

 

Será disponibilizada no sistema SIGA, na noite do dia 18 de fevereiro 2021 após às 18:30hs, a nova 

interface de Editais de Licitações, com novas funcionalidades e otimização do fluxo. 

 

As principais mudanças, em linhas gerais, são as listadas a seguir. 

 

1. Eliminação de atividades no fluxo do processo: 
 

As atividades “Elaborar Edital”, “Agendar Edital”, “Publicar Diário Oficial” e “Publicar Edital” foram 

substituídas por uma nova e única atividade, denominada “Edital”: 

 

 
 

2. Menu “Processo” e “Edital”: 
 

O antigo menu “Processo Licitatório” foi alterado e foi criado o novo menu de “Edital”: 

 

 
 

Na opção “Acessar/Consultar” do menu “Edital, o usuário pode acessar o edital desejado sem 

precisar buscar pelo menu de processo. 

 

Ainda neste menu, é possível consultar impugnações e pedidos de esclarecimento registrados nos 

editais dos órgãos a que o usuário tem acesso, com diversos filtros de pesquisa. 
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3. Sequenciamento do número do Edital: 
 

A numeração sequencial dos editais será atribuída exclusivamente pelo sistema, de forma 

automática, não mais sendo possível ao usuário defini-la manualmente. A sequência será ordenada 

separadamente por órgão e modalidade. 

 

Essa medida evita a ocorrência de diferentes editais com o mesmo número em um mesmo órgão, o 

que prejudicava a localização e identificação da informação pelos interessados e a geração de 

relatórios. 

 

4. Tela do Edital: 
 

A nova tela do Edital foi reorganizada, passando a conter interfaces com os pedidos de 

esclarecimento, impugnações e histórico, além de permitir o upload de arquivos de forma direta. 
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5. Impugnações: 
 

Através do botão “Inserir Impugnação”, A CPL poderá lançar, na tela do Edital, as impugnações que 

não forem encaminhadas pelo sistema, e a respectiva resposta, de modo a ampliar a transparência 

e facilitar a divulgação dos dados. 

 

Antes, apenas impugnações enviadas por empresas via SIGA eram registradas, ainda assim em uma 

tela separada da tela do edital. 

 

Outra novidade é a possibilidade de qualquer cidadão ou fornecedor não cadastrado no SIGA enviar 

impugnação pela tela do Edital da área pública. 

 

6. Pedidos de esclarecimento: 
 

Nova funcionalidade, permite a qualquer cidadão ou fornecedor (cadastrado ou não no SIGA) enviar 

pedidos de esclarecimentos diretamente pela tela do Edital da área pública. 

 

Também é possível à CPL lançar, na tela do Edital, os pedidos de esclarecimento que não forem 

encaminhadas pelo sistema, e a respectiva resposta, por meio do botão “Inserir Pedido de 

Esclarecimento”. 

 

7. Histórico: 
 

A tela do Edital passa a contar com uma interface de “Histórico”, na qual serão registradas todas as 

ações executadas na tela do Edital após sua publicação. 

 

Essa interface é exibida apenas ao servidor do órgão, e objetiva facilitar a identificação dos 

responsáveis por cada informação lançada no Edital. 

 

8. Parametrização dos prazos por modalidade e tipo de licitação: 
 

Todos os prazos por modalidade e tipos de licitação foram parametrizados, especialmente para o 

Pregão Eletrônico, que possui campos adicionais com fixação de datas que demandam a observância 

do definido em Lei. 
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9. Notificações via Painel de Notificações e e-mail: 
 

A notificação quanto à publicação do instrumento convocatório aos fornecedores que possuam em 

seu cadastro o mesmo elemento de despesa indicado na tela do Edital passará a ser feita 

exclusivamente pelo Painel de Notificações, e não mais por e-mail. 

 

Essa mudança permitirá ao fornecedor localizar mais facilmente as notificações recebidas, além de 

registrar a data e hora em que a notificação foi lida. 

 

Quanto às alterações realizadas, as notificações não mais serão enviadas por e-mail a todos que 

fizeram o download do Edital, mas apenas aos que manifestaram o interesse de receber 

atualizações sobre ele. 

 

Após manifestação de interesse na tela do Edital, cidadãos e empresas não cadastradas no SIGA 

receberão a notificação por e-mail. Já as empresas cadastradas, se manifestarem interesse estando 

logadas, receberão as notificações via Painel. 

 

Através do botão “Interessados no Edital”, o servidor poderá emitir um relatório com as 

informações de todos aqueles que manifestaram interesse em receber atualizações sobre a 

licitação. 

 

10. Download do edital de forma direta, sem necessidade de cadastro prévio: 
 

O interessado poderá agora baixar os arquivos diretamente na tela do Edital, sem a necessidade de 

qualquer cadastro prévio ou identificação. 

 

Com isso, não mais haverá relatório de download com os dados do interessado. Contudo, na tela do 

Edital, o sistema exibirá a quantidade de downloads de cada anexo disponibilizado. 

 

 

No Portal do SIGA, foi disponibilizado o manual da nova interface de Editais com maiores 

detalhamentos. 

 

 

Vitória, 08 de fevereiro de 2021 

 

COORDENAÇÃO DO SIGA 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES - GELIC  

GERÊNCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS - GESIS 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUBAD 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER 
Acesse o Portal SIGA: www.siga.es.gov.br 


