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COMO UTILIZAR 4 CASAS DECIMAIS NO SIGA 

A partir da próxima sexta-feira (27), uma nova versão do SIGA será disponibilizada, 
permitindo a inserção de quatro casas decimais na aba de preenchimento dos valores de bens ou 
serviços a serem adquiridos através do pregão eletrônico. 

Para utilizar as 4 casas decimais recomendamos que sejam seguidas as seguintes 
instruções: 

1) Na pesquisa de preços, na tela principal do sistema, o usuário terá a obrigação de escolher 
com quantas casas decimais irá trabalhar (2 ou 4): 

 

2) No lançamento dos preços no sistema, o usuário preencherá o valor unitário utilizando 4 

casas decimais. Já o valor total terá apenas 2 casas decimais em todas as telas do sistema: 

 
Obs.: O objeto que consta na tela acima é meramente ilustrativo. 

 

3) A apuração do mapa comparativo exibirá os valores unitários lançados com 4 casas 

decimais. Os demais procedimentos não sofreram alteração. 

 
Obs.: O objeto que consta na tela acima é meramente ilustrativo. 

 



Módulo de Compras 
Informativo Nº 006/2017 
OUTUBRO - 2017 
 

 
Obs.: O objeto que consta na tela acima é meramente ilustrativo. 

 

4) Ao optar por utilizar 4 casas decimais, a disputa do pregão ocorrerá somente pelo valor 

global. Essa informação é lançada na fase de “Amparo Legal”, na opção critério de 

classificação: 

 

Atenção: O sistema foi configurado para não permitir escolher a opção “Valor Unitário” 

quando o pregão for com 4 casas decimais. 

5) As telas do licitante também foram alteradas para permitir que eles insiram, na proposta 

inicial, valores unitários com 4 casas decimais no pregão: 
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6) As informações no “Acolhimento de propostas” serão mostradas da seguinte forma para o 

pregoeiro: 

 

Clicando na opção “Ver Detalhes”: 

 

7) A disputa do pregão ocorrerá com o valor global. 

No exemplo acima o valor que irá para disputa é R$ 30.866,06. 

8) Orientamos que nos editais seja exigido do licitante vencedor da disputa o valor unitário da 

proposta escrita com 4 casas decimais para cada item, essas informações serão inseridas 

no sistema na fase de “Apuração”. 

 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES - GELIC 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUBAD 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER 


