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SISTEMA CIDADES-SIGA 
  
 
Este documento tem como objetivo orientar sobre as normas e procedimentos para lançamento das 
informações referentes às contratações realizadas pelos órgãos estaduais, no Novo Módulo do SIGA para 
Transmissão de dados ao CidadES do TCE-ES.  
 
Em cumprimento instrução normativa IN 68/2020 TCES, os servidores responsáveis deverão acessar: 
 

 Sistema CidadES-TCE-ES para obter o código de identificação da contratação e envio da remessa de 
dados referente as contratações. 

 Novo Módulo do SIGA para cadastro e criação do XML com as informações das contratações 
realizadas pelo órgão a partir de 01/03/2022. 

 
 

Obrigatoriedade. 

Conforme capitulo I, seção I da Instrução Normativa TCES 68/2020: 

Art. 3º. Subordinam-se a esta IN 68/2020 as entidades e órgãos públicos integrantes da 
administração direta e indireta dos Municípios e do Estado do Espírito Santo, compreendidos: 
 
I - Os Poderes Executivo e Legislativo estaduais e municipais e o Poder Judiciário, incluindo as 
autarquias, os fundos, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, os regimes próprios 
de previdência social (RPPS) e as empresas estatais dependentes a eles vinculadas, definidas no 
artigo 2º, inciso III, da Lei Complementar 101/2000; 
II - O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, seus respectivos fundos e demais unidades 
gestoras subordinadas; 
III - As empresas públicas e sociedades de economia mista constituídas com recursos estaduais ou 
municipais; 
IV - Os consórcios públicos; 
V - Outros órgãos ou entidades que venham a ser considerados jurisdicionados do TCEES. 

 
 

Cadastramento de nova UG. 

Conforme capitulo I, seção II da Instrução normativa 68/2020: 

Art. 5º. O cadastramento de nova UG no sistema CidadES deverá ser efetuado preliminarmente: 

I - pela prefeitura do respectivo Município, no caso de nova UG da esfera municipal; 
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II - pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), no caso de nova UG da esfera estadual; 

III - pelo Tribunal de Contas, no caso de UG de consórcios públicos. 

Parágrafo único. A partir do cadastramento de que trata o caput, será gerado automaticamente um 
código para identificação no sistema, ficando a UG ativa e seu responsável habilitado para 
complementar os dados cadastrais e utilizar as funcionalidades do sistema. 

Art. 6º. No início de cada exercício, a UG obrigatoriamente atualizará os seus dados cadastrais, 
diretamente no sítio eletrônico do TCEES, sem prejuízo das atualizações referentes às alterações 
ocorridas durante o exercício. 

Parágrafo único. Caberá ao gestor, ao contabilista responsável ou ao Responsável pelo Controle 
Interno providenciar a atualização dos dados cadastrais da UG, sempre que houver qualquer 
alteração e/ou substituição de responsáveis. 

 

A UG criada durante o exercício deverá enviar a remessa a partir do mês de início de suas atividades. 
 
 

Acesso ao sistema Cidades-TCES. 

Caberá ao gestor, ao contabilista responsável ou ao Responsável pelo Controle Interno providenciar a 
atualização dos dados cadastrais da UG, sempre que houver qualquer alteração e/ou substituição de 
responsáveis. 
 
Para o perfil de Gestor da UG e Gestor da Remessa de Contratação no sistema CidadES do TCE-ES é 
obrigatório o acesso utilizando o certificado digital, uma vez que será exigido para homologar a remessa da 
contratação enviada. 
 
O acesso ao sistema Cidades-TCES para gerar o código de identificação da contratação ou homologação é de 
reponsabilidade do UG. Devendo ser reportado ao suporte técnico do TCE-ES qualquer problema com o 
acesso ou erro encontrado na utilização, através dos canais: 
 

 E-mail: atendimento@tcees.tc.br 

 Telefone: (27) 3334-7709  
 
 

Acesso ao Novo Módulo do SIGA 

O acesso ao Novo Modulo do SIGA para preenchimento e geração do arquivo XML, para remessa ao CidadES- 
TCE-ES, será feito através do endereço eletrônico https://cidades.siga.es.gov.br/.  
O login será efetuado utilizando o Acesso Cidadão. As permissões do usuário serão fornecidas de acordo 
com a lotação do servidor e perfil cadastrado no sistema SIGA. 
 
O servidores que possuem atualmente no SIGA, o papel de Ordenador de Despesas, Pregoeiro, Membro de 
Comissão de Licitação, Gestor Contrato e Fiscal de Contratos, o acesso será concedido automaticamente. 

mailto:atendimento@tcees.tc.br
https://cidades.siga.es.gov.br/
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Para os demais, servidores será disponibilizado no portal do SIGA (https://portalsiga.es.gov.br/) formulário 
especifico para que seja solicitado o acesso. 
 
 

Ambiente de treinamento do Novo Módulo SIGA. 

O acesso ao ambiente de treinamento do Novo Módulo do SIGA está disponível através do endereço 
eletrônico https://treinamento.cidades.siga.es.gov.br/.  
 
 

Orientações de uso Novo Módulo do SIGA  

O manual de uso do Novo Módulo do SIGA encontra-se disponível no endereço: https://portalsiga.es.gov.br 
 Menu Manuais, Fluxos e Tutoriais  Manuais e Tutoriais  CidadES Contratações- TCES-ES, junto com 
orientações para cadastro e substituição de responsáveis no sistema CidadES- TCE-ES. 
 
 

Código de Identificação da Contratação. 

Para todas as contratações criadas pelos órgãos do governo estadual a partir do dia 01/03/2022, a UG deverá 
obter o código de identificação da contratação no sistema CidadES-TCE-ES 
(https://cidades.tcees.tc.br/CidadESPortalWeb/), antes do encaminhamento da primeira remessa de 
Contratação. 

Os atos sujeitos à publicação oficial (Diário Oficial, Jornal de grande circulação, Site do órgão entre outros) 
deverão obrigatoriamente contemplar o código da contratação obtido. 

 

Envio e Homologação da remessa. 

Os arquivos da remessa contratação serão enviados ao TCE-ES exclusivamente por meio do sistema CidadES, 
até o dia 10 do mês subsequente a que se refere. 
 
De acordo com o item 1.2, anexo VI da Instrução Normativa 68/2020 TCE-ES, o Gestor da UG, por meio de 
cadastro próprio no CidadES do TCES, poderá delegar a outros agentes públicos, aqui denominados Gestor 
da Remessa de Contratação e Responsável pelo envio da remessa de Contratação, a competência para o 
envio da remessa. A delegação não isenta o delegante da responsabilidade pela composição ou omissão da 
remessa. 
 
Inicialmente o novo módulo do SIGA irá contemplar o cadastro e remessa dos dados das contratações 
referente as Fases 1 e 2, tendo como fato gerador a Publicação do edital e Publicação do resultado da 
licitação respectivamente. 
As etapas posteriores ainda se encontram em desenvolvimento e serão disponibilizadas de acordo com a 
sua conclusão. 

(https:/portalsiga.es.gov.br/)
https://treinamento.cidades.siga.es.gov.br/
https://portalsiga.es.gov.br/Media/portalsiga/ManuaisSiga/CidadES/MANUAL%20DO%20SIGA%20CIDADES-CONTRATACAO_v4.1.pdf
https://portalsiga.es.gov.br/Media/portalsiga/ManuaisSiga/CidadES/MANUAL%20DO%20SIGA%20CIDADES-CONTRATACAO_v4.1.pdf
https://cidades.tcees.tc.br/CidadESPortalWeb/
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Conforme disponibilização das fases seguintes, será publicado informativo com as orientações referentes a 
fase, bem como atualizado o manual com todas as fases disponíveis para uso no momento. 
 
Uma vez enviados, os dados que compõem a remessa serão consistidos para verificar sua conformidade. 
Neste momento as remessas assumirão duas possíveis situações: Processada com impedimento (quando 
inconsistências nos dados invalidam a aceitação da remessa, hipótese em que a remessa deve 
obrigatoriamente ser reenviada com as correções) ou Processada livre de impedimento (quando não há 
qualquer inconsistência impeditiva, porém podem ocorrer inconsistências indicativas, que não invalidam a 
remessa mas alertam para possíveis correções nos dados). 

Para as remessas na situação Processada Livre de Impedimento, o sistema CidadES do TCE-ES disponibilizará 
o extrato da remessa que, depois de conferido, deve ser homologado, mediante assinatura por certificado 
digital, pelo Gestor da UG e pelo Gestor da Remessa de Contratação, quando designado.  

Esta ação passa a remessa para a situação Homologada, quando se dá o cumprimento dos prazos da 
remessa. 

Até a homologação a remessa poderá ser livremente substituída pela UG. 

O envio para o TCE-ES da remessa Contratação de um mês será possível somente após a homologação da 
remessa do mês anterior. 

Os arquivos relativos à remessa deverão ser encaminhados conforme os fatos geradores ocorridos até o 
último dia do mês, conforme quadro abaixo: 
 

Fases Fato Gerador 

Edital Publicação do edital 

Licitação Publicação do resultado da licitação  

 

 

Suporte técnico Novo Módulo do SIGA. 

Em caso de dúvidas, o atendimento referente ao Novo Modulo do SIGA poderá ser feito através dos canais: 

 E-mail: suportesiga@ilhaservice.com.br 

 Telefone: 0800 799 9947 
 

Vitória, 14 de março de 2022  
 

COORDENAÇÃO 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 
 
 
Fontes de pesquisa: 
Instrução Normativa TCES 068/2020, disponível em: https://www.tcees.tc.br/cidades/contratacoes/ 

suportesiga@ilhaservice.com.br
http://www.siga.es.gov.br/

