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AJUSTE TÉCNICO DE LOGIN DE ACESSO DE FORNECEDOR 

 

Com o objetivo de melhorar o acesso ao sistema SIGA para os usuários, foi realizada 

manutenção no sistema de forma a impedir a utilização de certos caracteres especiais como 

acentos no campo login.  

Foram detectados 30(trinta) fornecedores em todo o sistema SIGA, que em seu 

respectivo login de acesso ao sistema possuíam algum acento e que precisaram sofrer alterações 

em função desta manutenção. 

Desta forma, para conhecimento do fornecedor, foi remetido para o e-mail 

cadastrado nos respectivos login’s, o novo usuário(login) de acesso em substituição ao login 

utilizado anteriormente, informando ainda que a senha de acesso permanecerá a mesma 

utilizada atualmente. 

Caso, alguns desses referidos fornecedores, não tenham recebido o e-mail com o 

novo login informando dos ajustes em função desta manutenção, basta acessar o sistema SIGA 

no www.siga.es.gov.br, clicar na opção “Compras & Licitações (Fornecedor)”: 

 

http://www.siga.es.gov.br/
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Em seguida na tela de acesso ao sistema, clicar na opção “Esqueci Minha Senha”: 

 

E na sequência informar o número do CPF do representante do fornecedor e clicar 

em “OK” conforme abaixo. Feito isso, será enviado automaticamente para o e-mail cadastrado 

para o representante do fornecedor afetado pela manutenção acima, mensagem contendo o 

novo login e uma senha gerada automaticamente pelo sistema.  

Recomendamos após receber a senha gerada automaticamente, que efetue a troca 

da mesma imediatamente como medida de segurança. 

Os demais fornecedores não foram impactados e devem continuar utilizando seu 

respectivo login/usuário de acesso. 

Em caso de dúvidas de como recuperar seu login e senha no sistema SIGA, contate o 

suporte técnico do SIGA através do telefone 0800-799-9947 

Vitória, 16 de setembro de 2021 

COORDENAÇÃO DO SIGA 

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 

http://www.siga.es.gov.br/

