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Assunto: Implementação de 04 (Quatro) Casas Decimais, 
no Módulo de Contratos, do SIGA. 

 
Prezados(as) Gestores(as)/ Fiscais, 
 
Este informativo tem como objetivo informar os(as) usuários(as) a respeito da implementação de 04 
(Quatro) Casas Decimais, no Módulo de Contratos, do SIGA. 
 
I – Menu Gestão de Contratos, Aba “Itens”, Campo “Valor Unitário”  
 
Cabe esclarecer que, se o cadastro do instrumento contratual está sendo realizado a partir de informações 
do Módulo de Compras, os itens a serem inseridos na aba “Itens” já possuem, conforme “Resultado de 
Compra”, as informações relativas ao “valor unitário” e a “quantidade”. Entretanto, no que refere ao 
campo “Valor Unitário”, cabe destacar que este passou a contar com 04 (quatro) casas decimais após a 
vírgula. Já os campos “Quantidade”, “Valor Total” e “Saldo” continuam contando com apenas 02 (duas) 
casas decimais. 
Tal implementação buscou atender a necessidade de alguns órgãos, na aquisição de determinados itens, 
cujo valor unitário vai além das 02 (duas) casas decimais até então existentes. 
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II – Menu “Alteração Contratual”, campo “Percentual  de Reajuste” 
 
Como regra, as alterações contratuais promovidas durante a execução de um instrumento contratual 
também devem ser cadastradas no sistema. Cabe esclarecer que apenas os instrumentos contratuais 
cadastrados e com situação “Celebrado” podem receber o cadastro de uma alteração contratual. Tal 
registro deve ser realizado no menu “Alteração Contratual”, através da inserção das informações 
relativas à alteração, bem como da realização do trâmite específico para cada tipo de formalização/ 
alteração. 
 
Para fins de simulação, a seguir realizaremos um passo a passo, para demonstrar a utilização das 04 
(quatro) casas decimais no menu “Alteração Contratual”, especificamente no campo “Percentual de 
Reajuste”: 
 

 
 
Após acessar o sistema, o(a) usuário(a) deve acessar o meu “Contrato”, submenu “Alteração 
Contratual”, para iniciar o cadastro da alteração contratual. 
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Já no submenu “Alteração Contratual”, o usuário deve clicar no botão “Nova Alteração Contratual”, 
para cadastrar uma nova alteração contratual em face de um determinado instrumento contratual. 
 

 
 
Na tela da alteração, no campo “Número do Documento”, o primeiro passo é consiste em pesquisar o 
instrumento em relação ao qual se pretende cadastrar a alteração. Para tanto, o(a) usuário(a) deve inserir 
(digitar ou colar) o número do instrumento contratual, para que o sistema possa exibir so resultados 
conforme solicitado. E por fim, basta selecionar o instrumento contratual desejado. 
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Após selecionar o instrumento contratual, o(a) usuáio(a) deve informar o “Tipo de Formalização”, 
selecionando a opção “Apostila” ou “Termo Aditivo”. Nesta simulação selecionaremos o tipo 
“Apostila”. 
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Após a seleção do tipo de formalização “Apostila”, o sistema disponibilizará os tipos de alteração 
contratual possíveis. Para tanto, basta clicar sobre o tipo desejado e depois clicar no botão “Adicionar”. 
Nesta simulação selecionaremos o tipo “Reajuste Positivo”. 
 

 
 
Após a seleção do tipo de alteração “Reajuste Positivo”, o sistema disponibilizará o campo “Retroativo”, 
com as opções “Sim” ou “Não”, para que o (a) usuário (a) possa informar se o reajuste será retroativo ou 
não. Nesta simulação selecionaremos inicialmente a opção “Não”. 
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Cabe destacar que, ao selecionar a opção “Não”, o (a) usuário(a) indica para o sistema que o reajuste se 
dará do momento atual para frente, ou seja, o reajuste incidirá - apenas - sobre os itens não recebidos. 
 

 
 
No campo “Percentual de Reajuste”, que a partir de agora conta com 04 (quatro) casas decimais após a 
vírgula, o(a) usuário(a) deve informar o índice de reajuste que será aplicado. 
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De outro modo, selecionando a opção “Sim”, o (a) usuário(a) indica para o sistema que o reajuste 
retroagirá a uma determinada data, ou seja, o reajuste incidirá - também - sobre os itens já recebidos, 
bem como sobre aqueles ainda não recebidos, se for o caso. 
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Selecionado a opção “Sim” para o campo “Retroativo”, o sistema disponibilizará o campo “Reajuste a 
partir de”, no qual o(a) usuário(a) deve informar a data a partir da qual o reajuste retroagirá. 
 
No mais, após salvar a alteração contratual, o(a) usuário(a) deve iniciar, seguir e finalizar o 
trâmite da alteração, não esquecendo de conferir as parcelas e itens quando solicitado pelo 
sistema, na atividade “Publicar no Diário Oficial”, quando se tratar de “Termo Aditivo”, e na 
atividade “Finalizar Alteração Contratual”, quando se tratar de “Apostila”. Cabe destacar que, 
após finalizar a alteração, o(a) usuário(a) não mais poderá editar os itens. 
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