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SANTANA, D B. DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DAS 
INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS PÚBLICOS (SIGEIC). Mestrado Profissional 
em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – 
PROFNIT. Juazeiro (BA). Universidade Federal do Vale do São Francisco, 2020. 

 

RESUMO 

 

Administrar uma organização pública ou privada é uma tarefa cada vez mais 
complexa. Os processos organizacionais geralmente são difíceis de serem 
gerenciados e possuem diversos problemas como a dificuldade de gerenciamento 
eficiente das informações para melhor acompanhamento e desempenho dos 
processos organizacionais. O processo de gestão dos contratos públicos gera uma 
grande quantidade de informações distribuídas em diversos formatos. Isso acarreta 
problemas como inconsistência das informações, desperdício de recursos, perda de 
tempo, entre outros, tornando sua gestão complexa.  Os gestores públicos ainda 
possuem dificuldades para gerenciar as informações contratuais para tomada de 
decisões mais rápidas e precisas.  O objetivo deste trabalho foi desenvolver um 
sistema automatizado (SIGEIC) para gerenciar as informações dos contratos 
públicos celebrados entre as instituições públicas e seus fornecedores. Para 
construção do sistema utilizou-se o método de desenvolvimento de software 
interativo e incremental, bem como as linguagens UML, PHP e o banco de dados 
PostgreSQL, visando a construção das funcionalidades de formalização, alteração 
contratual, controle de pagamentos e controle financeiro dos contratos, entre outras. 
Após os testes, o SIGEIC mostrou-se uma ferramenta eficaz, de fácil de 
entendimento e utilização. A ferramenta proporcionou os seguintes benefícios: 
satisfação das partes interessadas com a utilização do sistema; gestão das 
informações dos contratos mais eficientes; eliminação da duplicidade de 
informações; entre outros. Os resultados desta pesquisa foram além da construção 
do SIGEIC, pois, outros três produtos foram gerados como: 1) Registro do SIGEIC 
junto ao INPI; 2) Manual de operação técnica do software; e 3) Artigo para 
submissão em revista científica. Diante do exposto, este trabalho torna-se relevante, 
pois contribui com as instituições públicas e a comunidade científica. 

Palavras-chave: Organizações Públicas Brasileiras; Processos Organizacionais;  
Lei 8.666/93; Desenvolvimento de Software - SIGEIC. 
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SANTANA, D B. Development of a Public Contract Information Management 
System (SIGEIC). Professional Master in Intellectual Property and Technology 
Transfer for Innovation - PROFNIT. Federal University of the São Francisco Valley, 
2020. 

 

ABSTRACT 

 

Managing a public or private organization is an increasingly complex task. 

Organizational processes are generally difficult to manage and have several 

problems such as the difficulty of efficiently managing information for better 

monitoring and performance of organizational processes. The public procurement 

management process generates a large amount of information distributed in different 

formats. This causes problems such as inconsistency of information, waste of 

resources, loss of time, among others, making its management complex. Public 

managers still struggle to manage contractual information to make faster and more 

accurate decisions. The objective of this work was to develop an automated system 

(SIGEIC) to manage the information on public contracts signed between public 

institutions and their suppliers. For the construction of the system, the interactive and 

incremental software development method was used, as well as UML, PHP and the 

PostgreSQL database, aiming at the construction of formalization functionalities, 

contract amendment, payment control and financial control of contracts. , among 

others. After the tests, SIGEIC proved to be an effective tool, easy to understand and 

use. The tool provided the following benefits: stakeholder satisfaction with the use of 

the system; management of the most efficient contract information; elimination of 

duplicate information; among others. The results of this research went beyond the 

construction of SIGEIC, because three other products were generated as: 1) 

Registration of SIGEIC with the INPI; 2) Software technical operation manual; and 3) 

Article for submission to a scientific journal. In view of the above, this work becomes 

relevant, as it contributes to public institutions and the scientific community. 

Keywords: Brazilian Public Organizations; Organizational Processes;                    
Law 8.666 / 93; Software development - SIGEIC. 
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1. INTRODUÇÃO  

Em um cenário de constantes mudanças, administrar uma organização 

pública ou privada é uma tarefa cada vez mais complexa. Os processos 

organizacionais geralmente são difíceis de serem gerenciados e possuem diversos 

problemas como a dificuldade de gerenciamento eficiente das informações para 

melhor acompanhamento e desempenho dos processos organizacionais (COSTA et 

al., 2014). Nesse contexto, as organizações estão cada vez mais adotando a 

melhoria contínua em seus processos de negócios (KHAN et al., 2019).   

No Brasil, as organizações públicas são instituições criadas por leis. Essas 

leis definem os serviços públicos e como eles devem ser prestados na 

Administração Pública Brasileira (APB), visando a máxima eficiência e qualidade das 

atividades (LEI 8.666, 1993). Dessa forma, uma possível interrupção dos serviços 

pode comprometer sua prestação ou a missão institucional da organização (IN 05, 

2017). 

Para cumprimento dessa missão institucional as organizações públicas (OP) 

necessitam operacionalizar atividades para adquirir esses suprimentos por meio de 

contratações públicas para aquisição de bens materiais como móveis, utensílios, 

equipamentos laboratoriais, serviços, entre outros. Uma Organização Pública 

precisa celebrar contratos públicos com fornecedores durante o desenvolvimento de 

suas atividades. Isso envolve fazer a licitação, a execução, a gestão, e o 

encerramento do contrato previsto em Lei (LEI 8.666, 1993). 

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI 8.666, 1993) conhecida como lei 

Geral de Licitações estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

bem como seus fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas 

públicas e sociedades de economia mista.   

A Lei Geral de Licitações trata da relação contratual estabelecida entre os 

órgãos da Administração Pública e particulares (fornecedores). Para os fins desta 

lei, considera-se contrato público todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades 

da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a 
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formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada.  

Portanto, o processo de celebração, execução, gestão e encerramento dos 

contratos públicos geram uma grande quantidade de informações. Essas 

informações estão distribuídas em diversos formatos dentro da instituição. Isso 

acarreta problemas como inconsistência das informações, desperdício de recursos, 

perda de tempo, entre outros, tornando sua gestão mais complexa.   

Os gestores públicos ainda possuem dificuldades para gerenciar as 

informações contratuais para tomada de decisões mais rápidas e precisas (TCU, 

2020).  Diante do exposto, surge a seguinte questão de pesquisa (QP): Como 

oferecer suporte aos órgãos públicos visando melhorar a gestão das informações 

dos contratos? 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) foi escolhida por 

ser uma típica organização pública, como tal, deve seguir todas as leis e normas 

citadas acima. Do mesmo modo, os seus gestores enfrentam todos os problemas e 

dificuldades já expostos. A UNIVASF foi criada para atender a uma demanda social 

de ensino superior na região do Vale do São Francisco, e para desenvolver suas 

atividades operacionais necessita celebrar diversos contratos públicos.  

A Secretaria de Administração (SECAD) é o departamento responsável pela 

gestão dos contratos celebrados entre a UNIVASF e seus fornecedores. A gestão de 

contratos envolve o desenvolvimento de várias atividades e organização de 

informações junto ao processo contratual. No entanto, limitações referentes a 

gerência das informações dos contratos impedem a SECAD de desenvolver suas 

atividades de forma mais eficiente. 

A vasta quantidade de dados e as limitações como inconsistência, duplicidade 

de informações, retrabalho, descentralização dos dados e dificuldade de gestão das 

informações dos contratos em instituições, como no caso da UNIVASF, demandam 

soluções automatizadas como desenvolvimento de um sistema de informação 

(software) que forneça suporte aos gestores das Organizações Públicas Federais 

Brasileiras (OPFB). 
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1.1. Objetivos 

Geral:  

Desenvolver um sistema automatizado que organize as informações dos 

contratos públicos celebrados entre as instituições públicas e seus fornecedores.  

Específicos: 

-Mapear o fluxo de informações dos Contratos da Secretaria de Administração 

de Contratos (SECAD-UNIVASF); 

-Identificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema; 

-Modelar um diagrama de caso de uso; 

-Codificar o sistema; 

-Testar o sistema; 

-Elaborar o manual de operação técnica do software; 

-Encaminhar o depósito para registro do Sistema;  

-Divulgar o estado da técnica de softwares para gerenciar contratos através 

de artigo em revista científica. 
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2. PRODUTO1: SISTEMA DE GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS 

PÚBLICOS (SIGEIC)   

Este capítulo apresenta a metodologia e os resultados da construção do 

sistema SIGEIC desenvolvido em uma típica Instituição Pública Federal de Ensino 

Superior.  

2.1. Metodologia 

Esta pesquisa é do tipo exploratória, descritiva e intervencionista devido à 

natureza da pergunta de pesquisa (EASTERBROOK, 2008). Possui natureza 

qualitativa, pois visa explorar e buscar soluções para os problemas mencionados, 

considerando a realidade da Instituição. Pesquisas qualitativas visam informações 

baseadas na compreensão e explicação dos problemas, a partir das relações 

sociais, organizacionais, do contexto, e da análise do que as pessoas fazem, sabem, 

pensam e sentem (MARCONI e LAKATOS, 2010). 

Nesta pesquisa, adotou-se o método de Pesquisa-Ação devido ao caráter 

intervencionista. A Pesquisa-Ação visa a investigação de um problema, a proposta 

de soluções, a implementação e a avaliação das ações de melhoria, objetivando não 

só solucionar os problemas, mas também, gerar conhecimento científico 

(THIOLLENT, 1997). A Figura 1 apresenta o ciclo, as fases da Pesquisa-Ação 

desenvolvidas, conforme diretrizes de Thiollent (1997). 

Figura 1 – Ciclo da Pesquisa-Ação 

 

Fonte: Adaptado de Thiollent, 1997. 
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2.2. Coleta e Análise dos Dados 

Esta pesquisa adotou múltiplos métodos de coleta de dados, visando 

aumentar a credibilidade e validade dos resultados. Assim, os instrumentos 

utilizados foram: reuniões e pesquisa documental no acervo da instituição. Para 

compreensão dos dados realizou-se uma análise qualitativa com base nas opiniões, 

documentos e anotações de campo do pesquisador. 

2.3. Desenvolvimento do Sistema SIGEIC 

O desenvolvimento do sistema foi baseado no Ciclo de Vida interativo e 

Incremental de construção de software devido às características do problema 

investigado (SOMMERVILLE, 2018). Dessa forma, as fases do desenvolvimento do 

sistema (Levantamento dos Requisitos, Análise, Projeto, Codificação e Teste) foram 

executadas conforme plano de ação desenvolvido em conjunto com a equipe da 

instituição. O Sistema foi construído conforme plano definido na Tabela 1. 

Tabela 1 –  Ações para desenvolvimento do SIGEIC 

ID DESCRIÇÃO DA AÇÃO Pesquisa-Ação RESPONSÁVEIS 

A1 Mapear o fluxo de informações dos 
Contratos da Secretaria de 
Administração de Contratos 
(SECAD-UNIVASF) 

1-Diagnóstico 
Pesquisador e Equipe da 

instituição 

A2 Planejar a solução e Identificar os 
requisitos funcionais e não 
funcionais do sistema proposto 

2-Planejamento 
Pesquisador e Equipe da 

instituição 
A3 Analisar e projetar o sistema 

proposto (Caso de uso, protótipo e 
modelagem entidade-
relacionamento) 

A4 Construção do SIGEIC 3-Implementação / 
Resultados 

Programador e 
Pesquisador 

A5 Testar o sistema  4-Monitoramento e         
Avaliação 

Pesquisador e Equipe da 
instituição 

A6 Registro do Sistema no INPI 
6-Outros Resultados 

Pesquisador e Equipe da 
instituição 

A7 Manual de operação do software 
6-Outros Resultados 

Pesquisador e Equipe da 
instituição 

A8 Artigo para uma revista científica 6-Outros Resultados Pesquisador 

*Legenda: A = Ação    Fonte: Autoria própria, 2020. 
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2.4. Resultados 

2.4.1. [A1: Diagnóstico] – Fluxo das Informações dos Contratos da Secretaria de 

Administração de Contratos (SECAD-UNIVASF) 

O mapeamento do fluxograma atual de gestão das informações dos contratos 

na SECAD foi realizado, através da análise de documentos, relatórios de controles 

das informações dos contratos, e reuniões. Foram construídos fluxogramas simples 

para facilitar o diálogo entre as partes envolvidas. No total foram identificados três 

fluxos de informações, sendo um principal e dois alternativos. Os fluxogramas foram 

modelados através da ferramenta Bizagi Modeler v3.1, conforme a seguir: 

O fluxo principal (FP) trata das atividades necessárias para gerenciar um 

contrato de forma geral. Representa o fluxograma atual de gestão das informações 

dos contratos dentro da SECAD/UNIVASF. Este fluxo é definido pela sigla ―AS-IS‖ 

ou ‖COMO-É‖, conforme Figura 2. 

Figura 2 – Fluxo Principal de Gestão das Informações na SECAD/UNIVASF 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 
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*Legenda: PROGEST: Pró-Reitoria de Gestão; SECAD: Secretaria de Administração; SIPAC: 
Sistema Integrado de Patrimônio e Contrato-Módulo Protocolo / Arquivo digital; DCL: Departamento 
de Compras e Licitações; CFAP: Coord. de Formalização de Arquivo e Publicação; CPAC: Coord. de 
Planejamento, Alterações e Controles; CPAF: Coord. dos Procedimentos de Acompanhamento da 
Fiscalização; DORC: Diretoria de Orçamento. 
 

O fluxo alternativo 1 (FA-1) trata das atividades necessárias para gerenciar a 

renovação de contratos cujos prazos de vigência estão próximo do vencimento, 

conforme apresentado na Figura 3. 

Figura 3 – Fluxo Alternativo 1: Renovação do Prazo de Vigência do Contrato 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

O fluxo alternativo 2 (FA-2) trata das atividades necessárias para realizar a 

repactuação de valor do contrato com base nas convenções coletivas de trabalho 

que são feitas anualmente que alteram os valores, por exemplo de salários dos 

postos de trabalho, benefícios, entre outros, conforme apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 – Fluxo Alternativo 2: Repactuação do Valor do Contrato 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

Portanto, observou-se que a gestão das informações dos contratos é feita nos 

diversos setores da SECAD e da PROGEST, através de várias planilhas eletrônicas 

em Excel (ver FP, FA-1, FA-2). Cada departamento ou coordenação possui sua 

própria planilha para controle interno e geração de relatórios. Observou-se que as 

informações contidas nas planilhas não eram compartilhadas. Essas informações, 

também, eram replicadas em cada planilha em cada setor, causando duplicidade e 

inconsistência de informações. 

2.4.2. [A2: Planejamento] – Solução e Identificação dos Requisitos Funcionais e não 

Funcionais do Sistema  

Esta subseção apresentou a solução dos problemas identificados, bem como 
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a identificação dos requisitos funcionais e não funcionais. Esses requisitos 

descrevem as funcionalidades disponíveis no sistema para interação com as partes 

interessadas (SOMMERVILLE, 2011).  

A Figura 5 ilustra a modelagem do processo da solução desenvolvida para 

resolver os problemas identificados. Trata-se de um diagrama que representa o 

macroprocesso da situação ideal desejada para o futuro ―TO-BE‖ ou ―COMO-SERÁ‖, 

visando mostrar as interações das partes interessadas (usuários e/ou 

departamentos) com o sistema desenvolvido.  

Figura 5 – Macroprocesso do SIGEIC (Sistema Desenvolvido) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

O Sistema de Gestão das Informações dos Contratos (SIGEIC) vai substituir 

as planilhas eletrônicas em Excel existentes no processo, e assim, os 

departamentos ao executarem os processos de negócio FP, FA-1, FA-2 não 

utilizarão mais planilhas eletrônicas para gerenciar as informações dos contratos.  

Dessa forma, os departamentos CFAP, CPAC, CPAF e DORC executarão os 

fluxos dos processos de gestão de contratos (FP, FA-1, FA-2) através do sistema 

SIGEIC, onde as informações serão armazenadas e acessadas através da base de 

dados do sistema.  

A solução desenvolvida também visa contribuir com o conceito de Governo 

Digital (e-gov) através da promoção da transparência pública (E-GOV, 2019). 

Atualmente, a UNIVASF implementa a transparência pública através do portal da 

transparência responsável por publicar as informações públicas de vários 

departamentos. A SECAD utiliza essa estrutura para publicar várias informações, 
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entre elas, as informações dos contratos formalizados, vigentes e encerrados (ver 

link: http://portais.univasf.edu.br/secad). No entanto, essas informações são 

alimentadas manualmente através de planilhas. Nesse sentido, o sistema SIGEIC 

permitirá que outros sistemas e sites da UNIVASF possam interagir, de acordo com 

seu perfil de acesso, com a base de dados para obter informações públicas que 

podem ser disponibilizadas através dos diferentes canais. 

a) Atores Envolvidos no Sistema 

No total foram identificados seis atores representando os departamentos que 

interagem com o sistema. A Tabela 2 apresenta o resumo dos atores identificados. 

Tabela 2 – Atores do Processo de Gestão das Informações dos Contratos 

Ator Descrição 

Funcionário CFAP Responsável por formalizar os contratos e publicar no diário oficial 

da união, possuindo permissão para inserir, alterar ou excluir as 

informações sobre os contratos e suas publicações, bem como, 

visualizar outras informações dos contratos. 

Funcionário CPAC Responsável pelo controle de prazos, renovações, acréscimo ou 

supressão dos contratos, possuindo permissão para visualizar, 

inserir, alterar ou excluir informações sobre renovações, acréscimo 

ou supressão 

Funcionário CPAF Responsável por fiscalizar a execução, contas vinculadas, medições 

e notas fiscais dos contratos, possuindo permissão para visualizar, 

inserir, alterar ou excluir informações sobre as contas vinculadas, 

medições e notas fiscais. 

Funcionário DORC Responsável por realizar os pagamentos das notas fiscais dos 
contratos, possuindo permissão para inserir, alterar ou excluir as 
informações dos pagamentos e visualizar as informações dos 
contratos. 

Administrador Responsável por gerenciar os contratos e tem permissão total sobre 
todas as funcionalidades do sistema de todos os departamentos. 

Gestor Responsável por gerenciar usuários e permitir acesso sobre todas as 
funcionalidades do sistema de todos os departamentos. 

Fonte: Autoria própria, 2020.                     

b) Requisitos Funcionais (RF) 

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades ou atividades que o 

sistema realiza, as quais os usuários poderão acessar de acordo com suas 

permissões. Para facilitar a descrição dos requisitos utilizou-se o acrônimo CRUD 

(Create, Read, Update and Delete) que representa as quatro operações básicas em 

português (Criar, Ler, Atualizar e Deletar dados) (SOMMERVILLE, 2011). A Tabela 3 

apresenta o resumo dos requisitos funcionais identificados. 
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Tabela 3 – Requisitos Funcionais 

ID Nome Descrição 

Cadastros Básicos (GESTOR) 

[RF1] CRUD Usuários O sistema deve fornecer uma funcionalidade para que o 
gestor possa criar, ler, atualizar ou deletar novos usuários 
do sistema. 

[RF2] Autenticar Usuário O sistema deve fornecer uma tela de login, onde o 

usuário entrará com suas credenciais, após autenticar o 

usuário o sistema libera as funcionalidades de acordo 

com o perfil de acesso do usuário. 

[RF3] Redefinir Senha O sistema deve permitir a recuperação ou redefinição de 

senha, caso o usuário tenha perdido a anterior. 

[RF4] CRUD Estado O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar estados. 

[RF5] CRUD Cidade O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 
ler, atualizar ou deletar cidades 

[RF6] CRUD Unidade 

Organizacional 

O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar a unidade organizacional 

(Campus Petrolina, Reitoria, etc) 

Formalização de Contrato (CFAP) 

[RF7] CRUD Tipo de 

Contrato 

o sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar os tipos de contrato (Serviços 

Continuado, Obras, Aquisições, etc). 

[RF8] CRUD Contrato A sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar um contrato (Número, descrição, 

valor, tipo, nome da empresa, estado, cidade, unidade 

organizacional, etc). 

[RF9] CRUD tipo de 

Licitação 

O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar o tipo de licitação que foi realizada 

(Emergencial, pregão, registro de preço, dispensa, etc). 

[RF10] CRUD Empresa O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar empresas que vão executar o 

contrato. 

[RF11] CRUD Status do 

Contrato 

o sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar o status do contrato (não iniciado, 

em execução, suspenso ou encerrado). 

CPAC 

[RF12] CRUD Renovação 

do Prazo de 

Vigência do 

Contrato 

O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar a renovação de prazo de vigência 

do contrato. 

[RF13] CRUD 

Repactuação do 

Valor do Contrato 

O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar repactuação de valor do contrato. 
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com base na 

Convenção 

Coletiva 

CPAF 

[RF14] CRUD Conta 

Vinculada ao 

Contrato 

O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar uma conta bancária vinculada um 

contrato para retenção de valores, visando uma reserva 

futura para suprir eventuais obrigações trabalhistas do 

contratado com funcionários vinculados ao contrato, por 

exemplo: FGTS, 13º, Férias, Rescisões, entre outras. 

[RF15] CRUD tipo de Nota 

Fiscal 

O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar o tipo de nota fiscal para 

pagamento (Nota de Medição, Repactuação, Restos a 

pagar). 

[RF16] Controle de ordem 

de Pagamento das 

Notas Fiscais do 

Contrato 

O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar ordem de pagamento de notas 

fiscais vinculadas a um contrato. 

DORC 

[RF17] Pagamento de 

Notas Fiscais do 

Contrato 

O sistema deve fornecer uma funcionalidade para criar, 

ler, atualizar ou deletar o pagamento de notas fiscais do 

contrato. 

GESTOR, CFAP, CPAC, CPAF, DORC 

[RF18] Gestão de 

Informações do 

Contrato 

O sistema deve fornecer uma funcionalidade para 

controle de todas as informações do contrato durante as 

fases de concepção, execução, suspensão e 

encerramento do contrato.   

[RF19] Gerar Relatórios O sistema deve fornecer uma funcionalidade para 

geração de relatório com base em filtro de informações 

fornecidas previamente pelo sistema e dá opção de 

visualização em tela ou exportação para PDF ou Planilha 

Eletrônica. 

Fonte: Autoria própria, 2020.                
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c) Requisitos Não Funcionais (RNF) 

Segundo Sommerville (2011), os Requisitos Não Funcionais (RNF) são aqueles 

que não estão diretamente ligados ou relacionados às funcionalidades do sistema, 

mas são restrições que podem influenciar os serviços disponibilizados pelo sistema. 

A Tabela 4 apresenta o resumo dos requisitos não funcionais identificados. 

Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais 

ID Nome Descrição 

GESTOR 

[RNF1] Banco de Dados Gratuito O sistema deve ser programado para acessar um 
banco de dados que permita acessos simultâneos 
com plano de licença gratuita. 

[RNF2] Quantidade de Acessos 

Simultâneos 

O sistema deve permitir o acesso simultâneo de 

usuários, no máximo permitido pelo banco de 

dados, visto que, a licença do banco de dado 

escolhida foi a gratuita. Havendo necessidade de 

aumentar o número deverá ser contratado um 

plano pago do banco de dados. 

[RNF3] Acesso na rede local e na 

rede mundial de 

computadores 

O sistema deve ser acesso pela rede local e rede 

mundial de computadores web. 

[RNF4] Compatibilidade com 

Principais Navegadores 

O sistema deve ser compatível com os principais 

navegadores como Firefox, Chrome, Opera. 

Fonte: Autoria própria,2020. 

2.4.3. [A3: Planejamento] – Análise e Projeto do Sistema  

Nesta etapa foram desenvolvidos a análise e o projeto do sistema baseados 

nos requisitos levantados na etapa anterior. Assim, desenvolveu-se o diagrama de 

casos de uso, a modelagem entidade-relacionamento para o desenvolvimento do 

sistema (SOMMERVILLE, 2011).  

a) Diagrama de Caso de Uso 

Nesta etapa utilizaram-se os conceitos da Linguagem de Modelagem Unificada 

(Unified Modeling Language - UML) para modelar o diagrama de caso de uso do 

sistema proposto.  

O diagrama de Caso de Uso é um diagrama comportamental que visa 

descrever um conjunto de funcionalidades do sistema ou subsistemas, bem como, 

suas interações com os atores envolvidos (SOMMERVILLE, 2011). A Figura 6 

apresenta o diagrama de caso de uso do sistema SIGEIC construído através da 
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ferramenta Draw.io v11.3.  

O SIGEIC é formado pelos seguintes subsistemas:  

 Login: subsistema responsável pela autenticação e autorização de 

acesso do usuário do sistema de acordo com seu perfil. 

 Administração de Usuários: subsistema responsável por incluir, ler, 

alterar e excluir o cadastro de usuários do sistema; 

 Formalização de Contratos: subsistema responsável pelas 

configurações básicas e formalização dos contratos; 

 Alterações Contratuais: subsistema responsável pele controle da 

renovação de prazos, repactuação, adição e supressão de valor do 

contrato; 

 Controle de Pagamentos: subsistema responsável pelo controle de 

ordem de pagamento das notas fiscais das medições do objeto do 

contrato; 

 Controle Financeiro: subsistema responsável pelo pagamento das 

ordens de pagamentos das notas fiscais emitidas pela contratada; 

 Relatórios: subsistema responsável por disponibilizar os relatórios 

gerenciais do sistema. 
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Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema SIGEIC 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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b) Banco de Dados 

A modelagem do banco de dados é essencial para o desenvolvimento de 

sistemas, pois permite armazenar e gerenciar todos os dados enviados pelos atores 

do sistema. Após o levantamento dos requisitos (RF e RNF), dos Casos de uso, 

realizou-se a modelagem das entidades e seus relacionamentos dentro do sistema. 

Optou-se por realizar uma modelagem de banco de dados relacional, por ser uma 

abordagem clássica em desenvolvimento de software (SOMMERVILLE, 2011). 

c) Modelagem Entidade-Relacionamento  

Nesta etapa, as entidades e seus relacionamentos foram identificados e 

modelados através do diagrama entidade-relacionamento. Trata-se de um modelo 

abstrato conceitual que descreve as entidades, seus relacionamentos e poucos 

atributos, de forma independente do sistema gerenciador do banco de dados. Essa 

modelagem é a base para construção da estrutura do banco de dados. Devido às 

restrições para registro do software foi apresentada uma modelagem parcial do 

banco de dados. A Figura 7 apresenta uma parte diagrama entidade-relacionamento 

do sistema construído através da ferramenta BrModelo v3.3.  

Figura 7 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema SIGEIC 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 
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2.4.4. [A4: Implementação] – SIGEIC 

a) Linguagem, Arquitetura de Software e Banco de Dados 

O sistema foi desenvolvido para plataforma web utilizando a linguagem de 

programação Hypertext Preprocessor (PHP)1, através do Framework LARAVEL2, 

com o padrão de arquitetura de software Model Viewer Controller (MVC)3, e o 

sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL4.  

b) Funcionalidades e Interfaces do SIGEIC 

Nesta etapa são apresentadas as funcionalidades e interfaces (telas) 

disponíveis no sistema SIGEIC. Inicialmente, os usuários acessam o sistema 

SIGEIC através de um navegador web no computador ou via celular, utilizando o 

endereço de acesso para fazer a autenticação (login) e visualizar as informações e 

funcionalidades disponíveis de acordo com o perfil do usuário.  

c) Autenticação do Usuário 

Ao acessar o sistema SIGEIC, a partir de um navegador web, a página inicial 

de login é exibida. Onde o usuário deverá inserir seu usuário como e-mail e senha 

nos campos em destaque para acessar o sistema. A pré-condição para o acesso é 

que o usuário e senha sejam previamente cadastrados pelo perfil administrador ou 

gestor do sistema. A tela de login é apresentada na Figura 8. 

  

                                                           
1
 PHP - https://www.php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php 

2
 LARAVEL - https://laravel.com/ 

3
 MVC - https://www.portalgsti.com.br/2017/08/padrao-mvc-arquitetura-model-view-controller.html 

4
 PostgreSQL - https://www.postgresql.org/ 
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Figura 8 – Tela de Login do Sistema SIGEIC 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

d) Perfis dos Usuários – Controle de acesso. 

O sistema SIGEIC utiliza o conceito de perfil de utilização para permitir ao 

usuário o controle de acesso às funcionalidades e informações disponíveis pelo 

sistema. Os 06 perfis disponíveis são: 

1. Perfil Administrador: Permite acesso às funcionalidades e informações 

disponíveis no sistema. O perfil administrador permite ao usuário criar, 

visualizar, alterar ou excluir qualquer informação no sistema. 

2. Perfil Gestor: Permite acesso à funcionalidade de Gestão que é responsável 

pelo controle dos usuários que podem acessar o sistema. O perfil gestor 

permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou excluir qualquer informação dos 

usuários do sistema. 

3. Perfil Formalização de Contratos: Permite acesso à funcionalidade de 

Formalização de Contratos que é responsável pelo controle do cadastro dos 

contratos. O perfil Formalização de Contratos permite ao usuário criar, 

visualizar, alterar ou excluir qualquer informação do cadastro dos contratos no 

sistema. 

4. Perfil Alterações Contratuais: Permite acesso à funcionalidade de 

Alterações Contratuais que é responsável pelo controle das alterações 

realizadas durante e após a vigência dos contratos. O perfil Alterações 

Contratuais permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou excluir qualquer 

informação sobre renovações, repactuações, acréscimos e supressões que 
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podem acontecer durante a execução contrato. 

5. Perfil Controle de Pagamentos: Permite acesso à funcionalidade de 

Controle de Pagamentos que é responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização dos pagamentos durante a execução dos contratos. O perfil 

Controle de Pagamentos permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou excluir 

qualquer informação sobre ordens de pagamento. 

6. Perfil Controle Financeiro: Permite acesso à funcionalidade de Controle 

Financeiro que é responsável pelo controle dos pagamentos das ordens de 

pagamentos das notas fiscais emitidas durante a execução dos contratos. O 

perfil Controle Financeiro permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou excluir 

qualquer informação sobre os pagamentos realizados durante a vigência dos 

contratos. 

e) Área de Trabalho 

O Sistema web SIGEIC é composto por várias funcionalidades que tem o 

mesmo padrão de identidade visual. A área de trabalho possui um menu no lado 

esquerdo e uma área de utilização das funcionalidades no lado direito, conforme 

cada perfil de usuários. As funcionalidades disponíveis são: Formalização de 

Contratos, Planejamento e Alterações dos Contratos, Acompanhamento e 

Fiscalização dos Contratos, Controle Financeiro dos Contratos, Relatórios e Gestão 

dos usuários do sistema. A Figura 9 apresenta a área de trabalho, o layout e as 

funcionalidades autorizadas para o perfil Administrador. 

Figura 9  – Área de trabalho e Funcionalidades do SIGEIC (Perfil Administrador) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 
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A seguir apresentam-se as principais funcionalidades e suas interfaces no 

sistema. 

f) Formalização de Contratos 

 Funcionalidade responsável pelo controle do cadastro dos contratos 

(formalização), empresas, relatórios e configurações básicas necessárias para 

formalização dos contratos. As Figuras 10 e 11 apresentam as telas de Cadastro e 

lista de Contratos, respectivamente, como exemplo para o perfil Formalização de 

Contratos. 

Figura 10 – Tela de Cadastro de Contratos (Perfil Formalização) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Figura 11 – Tela de Lista de Contratos (Perfil Formalização de Contratos) 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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g) Alterações Contratuais 

 Funcionalidade responsável pelo controle das alterações contratuais como 

renovações, repactuações, acréscimos e supressões, durante a vigência dos 

contratos. As Figuras 12 e 13 apresentam as telas de Contratos a Vencer e 

Cadastro de Renovações, respectivamente, como exemplo no Perfil Alterações 

Contratuais. 

Figura 12 – Tela de Lista de Contratos a Vencer (Perfil Alterações Contratuais) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 
Figura 13 – Tela Cadastro de Renovação (Perfil Alterações Contratuais) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 14 apresenta a tela de Repactuação de Contrato como exemplo no 

Perfil Alterações Contratuais. 
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Figura 14 – Tela de Repactuação (Perfil Alterações Contratuais) 

 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 15 apresenta a tela de Acréscimo do Valor do Contrato como exemplo 

no Perfil Alterações Contratuais. 
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Figura 15 – Tela de Acréscimo do Valor (Perfil Alterações Contratuais) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 16 apresenta a tela de Supressão do Valor do Contrato como exemplo 

no Perfil Alterações Contratuais. 

Figura 16 – Tela de Supressão do Valor (Perfil Alterações Contratuais) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

h) Controle de Pagamentos  

Funcionalidade responsável pelo acompanhamento, fiscalização e 

autorização das ordens de pagamentos durante a execução dos contratos. As 

Figuras 17 e 18 apresentam as telas de Lista e cadastro das Ordens de Pagamento 

como exemplo para o Perfil Controle de Pagamentos. 
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Figura 17 – Tela de Ordens de Pagamento (Perfil Controle de Pagamentos) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

Figura 18 – Cadastro de Ordem de Pagamento (Perfil Controle de Pagamentos) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

i) Controle Financeiro  

Funcionalidade responsável pelo controle financeiro, realizando os 

pagamentos das ordens de pagamentos das notas fiscais emitidas durante a 

execução do contrato. As Figuras 19 e 20 apresentam as telas de Lista e Cadastro 

de pagamentos, respectivamente, como exemplo para o Perfil Controle Financeiro. 
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Figura 19 – Tela de Lista de Pagamentos (Perfil Controle Financeiro) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

Figura 20 – Tela de Cadastro de Pagamentos (Perfil Controle Financeiro) 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

j) Relatórios  

Funcionalidade disponível para todos os perfis conforme controle de acesso. 

Através dos relatórios, os usuários do sistema podem obter informações sintetizadas 

das diversas funcionalidades. Os relatórios podem ser gerados a partir de filtros 

previamente definidos. O sistema permite a exportação do relatório no formato PDF 

ou Planilha Eletrônica. As Figuras 21 e 22 apresentam as telas de Filtros e Geração 

do Relatório de Cadastro de Contratos. 
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Figura 21 – Tela de Filtro para Geração de Relatório de Contratos Vigentes 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 22 apresenta um exemplo de relatório gerado no formato PDF. 

Figura 22 – Relatório de Contratos Vigentes 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

2.4.5. [A5: Monitoramento e Avaliação] – Teste do Sistema  

Esta fase consistiu na realização da capacitação dos participantes sobre os 

objetivos e funcionalidades do SIGEIC, bem como utilização do sistema na prática. 

Essas duas atividades foram realizadas de forma ONLINE, pois, no momento da 

realização, o país atravessava a pandemia de coronavírus (COVID-19), dessa 

forma, não foi possível realizar as atividades de forma presencial na instituição.  
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a) Fase de Capacitação  

Nesta fase, doze servidores da UNIVASF foram capacitados, através de 

videoconferência através da ferramenta MCONF5, sobre os conceitos de inovação 

no setor público, gestão das informações dos contratos, objetivos e conceitos do 

sistema, funcionalidades e usabilidade das telas do Sistema SIGEIC. A Tabela 5 

apresenta os perfis dos participantes da capacitação. 

Tabela 5 – Perfis dos Participantes da Capacitação 

ID Cargo 
Função de 

Gestão 

Experiência 
com Gestão 

Pública 

Experiência 
com Gestão 

de 
Contratos 

Departamento 

P1 
Assistente 
Administrativo 

Secretário de 
administração 

08 anos 08 anos SECAD 

P2 
Assistente 
Administrativo 

Coordenador 12 anos 08 anos SECAD/CFAP 

P3 
Assistente 
Administrativo 

Chefe de 
departamento 

11 anos 03 anos SECAD/CPAC 

P4 
Assistente 
Administrativo 

- 06 anos 03 anos SECAD/CPAF 

P5 Contador - 08 anos 05 anos SECAD/CPAF 

P6 Administrador - 06 anos 05 meses PROGEST/DORC 

P7 
Assistente 
Administrativo 

- 10 anos 06 anos SECAD/CPAF 

P8 Administrador - 05 anos 03 anos SECAD/CPAF 

P9 
Assistente 
Administrativo 

Coordenador 05 anos 04 anos SECAD/CPAF 

P10 Economista - 06 anos 02 anos SECAD/CPAC 

P11 
Técnico em 
química 

Chefe de 
departamento 

08 anos 02 anos SECAD/CPAF 

P12 Administrador - 14 anos 12 anos SECAD 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

b) Oficina de Teste do Sistema 

Para realização dos testes práticos das funcionalidades e usabilidade do 

sistema SIGEIC, seis servidores (P1 a P6) especialistas em gestão das informações 

dos contratos foram escolhidos de forma a representar os departamentos 

responsáveis pela gestão dos contratos na instituição. O objetivo foi fazer o 

treinamento/simulações práticas do gerenciamento das informações dos contratos 

na prática.  

                                                           
5
 MCONF - https://conferenciaweb.rnp.br/ 
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Nesta fase, os seis participantes realizaram as seguintes atividades: cadastro e 

formalização dos contratos; Controle de alterações dos contratos como renovações, 

repactuações, acréscimo, supressões e pagamentos de notas fiscais, bem como 

geraram diversos relatórios disponíveis no sistema. O teste do SIGEIC foi realizado 

com sucesso. 

Observa-se que a maioria dos participantes possui o cargo de Assistente 

Administrativo. Apesar de a amostra representar apenas os atores responsáveis 

pela gestão das informações dos contratos no departamento dentro da instituição. 

Nota-se que o quantitativo de servidores para o desenvolvimento de todas as 

atividades de gestão dos contratos no departamento ainda é insuficiente. 

A Oficina de teste mostrou que o sistema SIGEIC foi avaliado por servidores 

experientes em gestão pública. A maioria possui experiência acima de 6 anos. 

Quanto ao tempo de experiência com gestão das informações de contratos públicos, 

a maioria possui mais de 3 anos de experiência. O fato dos servidores experientes 

em gestão pública e gestão das informações dos contratos participarem da 

construção e avaliação mostra que o sistema SIGEIC foi validado por atores com 

perfis adequados, isso, eleva a qualidade do sistema. 

Durante a oficina online todos os participantes relataram verbalmente ter 

conhecimento dos objetivos do sistema SIGEIC, e o consideraram uma inovação 

nos processos, práticas e atividades de gestão das informações dos contratos no 

departamento. Segundo os relatos dos participantes, o sistema SIGEIC atendeu as 

principais necessidades da instituição em relação ao gerenciamento das 

informações dos contratos públicos.  

Todos os participantes comentaram que o SIGEIC atingiu os objetivos para 

qual foi criado, bem como informaram que a usabilidade das interfaces é simples e 

de fácil manipulação. Também afirmaram que o SIGEIC trata e apresenta as 

informações dos contratos de forma consistente e corretamente. A maioria dos 

participantes comentou que o sistema desempenhou de maneira adequada e que os 

relatórios produzidos pelo sistema também podiam ser facilmente gerados e 

exportados para outros formatos. Diante disto, todos os participantes foram 
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favoráveis ao uso do sistema na instituição e a maioria recomendariam o sistema 

SIGEIC para outra instituição.  

Diante do exposto, observou-se que o sistema SIGEIC atendeu aos objetivos 

e que a maioria das pessoas ficaram satisfeitas com os testes e utilização do 

sistema. Apesar do curto período de testes online, devido à pandemia, conclui-se 

que o sistema SIGEIC pode ser colocado em execução de forma oficial em 

instituições públicas que necessitem gerenciar suas informações dos contratos 

baseadas na legislação vigente. 

2.4.6. [A6: Outros Resultados] – Registro do Sistema no INPI 

No Anexo A consta o certificado do registro do sistema SIGEIC emitido em 14 

de julho de 2020. 
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3. PRODUTO 2: MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DO SIGEIC 

Após a fase de validação e teste do sistema foi desenvolvido o manual de 

operação técnica do SIGEIC, com o objetivo de promover o suporte técnico básico 

aos usuários sobre como utilizar o sistema, conforme apresentado a seguir: 

 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS 

PÚBLICOS (SIGEIC) 

(Versão 1.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria 

Deuzilene Braga Santana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juazeiro/BA 

2020 
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3.1. O que é o SIGEIC? 

O SIGEIC é um sistema de informação gerencial que tem a finalidade de gerir o 

acesso, o registro e o acompanhamento das informações dos contratos públicos 

celebrados entre as instituições públicas e seus fornecedores. 

Suas principais funções são: formalizar o contrato através do registro de suas 

informações; controlar as alterações do contrato através do registro das informações 

de suas renovações, repactuações, acréscimos e supressões; acompanhar e 

fiscalizar o contrato através do registro das ordens de pagamentos das notas fiscais 

emitidas durante a vigência do contrato; controle financeiro do contrato através do 

registro do pagamento das ordens emitidas durante a vigência do contrato; por fim, 

emitir relatórios gerenciais sobre as informações dos contratos. 

Quem pode acessar o sistema? 

As informações dos contratos registradas no SIGEIC podem ser gerenciadas 

pelos servidores das instituições através do controle de acesso por perfis, que 

possuem permissões específicas para criar, visualizar, alterar ou excluir as 

informações no sistema.  

3.2. Controle de Acesso: Perfis dos Usuários 

O sistema SIGEIC utiliza o conceito de perfil de utilização para permitir ao 

usuário o controle de acesso às funcionalidades e informações disponíveis pelo 

sistema. Os perfis disponíveis são: 

1. Perfil Administrador: Permite acesso às funcionalidades e informações 

disponíveis no sistema. O perfil administrador permite ao usuário criar, 

visualizar, alterar ou excluir qualquer informação no sistema. 

2. Perfil Gestor: Permite acesso à funcionalidade de Gestão que é responsável 

pelo controle dos usuários que podem acessar o sistema. O perfil gestor 

permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou excluir qualquer informação dos 

usuários do sistema. 
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3. Perfil Formalização de Contratos: Permite acesso à funcionalidade de 

Formalização de Contratos que é responsável pelo controle do cadastro dos 

contratos. O perfil Formalização de Contratos permite ao usuário criar, 

visualizar, alterar ou excluir qualquer informação do cadastro dos contratos no 

sistema. 

4. Perfil Alterações Contratuais: Permite acesso à funcionalidade de 

Alterações Contratuais que é responsável pelo controle das alterações 

realizadas durante e após a vigência dos contratos. O perfil Alterações 

Contratuais permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou excluir qualquer 

informação sobre renovações, repactuações, acréscimos e supressões que 

podem acontecer durante a execução contrato. 

5. Perfil Controle de Pagamentos: Permite acesso à funcionalidade de 

Controle de Pagamentos que é responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização dos pagamentos durante a execução dos contratos. O perfil 

Controle de Pagamentos permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou excluir 

qualquer informação sobre ordens de pagamento para os contratos. 

6. Perfil Controle Financeiro: Permite acesso à funcionalidade de Controle 

Financeiro que é responsável pelo controle dos pagamentos das ordens de 

pagamentos das notas fiscais emitidas durante a execução dos contratos. O 

perfil Controle Financeiro permite ao usuário criar, visualizar, alterar ou excluir 

qualquer informação sobre os pagamentos realizados durante a vigência dos 

contratos. 

3.3. Acessando o SIGEIC 

 
O SIGEIC está disponível através de um endereço eletrônico na Web 

disponibilizado pela instituição e para acessá-lo os usuários devem utilizar um 

navegador web no computador, utilizando o endereço de acesso para fazer a 

autenticação (login) e visualizar as informações e funcionalidades disponíveis. Ao 

acessar o sistema SIGEIC, a página inicial de login é exibida, conforme Figura 23.  
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Figura 23  – Acessando o Sistema SIGEIC. 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

Nesta tela o usuário deverá inserir sua identificação como e-mail e senha nos 

campos em destaque na tela para acessar o sistema. A pré-condição para o acesso 

é que o usuário e senha sejam previamente cadastrados pelo administrador ou 

gestor do sistema.  

3.4. Conhecendo a Área de Trabalho 

Ao entrar no sistema o usuário é redirecionado para a página da área de 

trabalho do SIGEIC. A Figura 24 apresenta a área de trabalho, o layout e as 

funcionalidades autorizadas para o perfil Administrador. 

Figura 24 – Conhecendo a Área de Trabalho (Perfil Administrador) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

A figura 24 apresenta o menu principal localizado à esquerda da tela, onde é 

possível acessar as funcionalidades disponíveis no SIGEIC para gerir as 
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informações dos contratos.  

As funcionalidades disponíveis são: Formalização de Contratos, Alterações 

Contratuais, Controle de Pagamentos, Controle Financeiro, Relatórios e Gestão dos 

usuários do sistema. 

3.4.1. Formalização de Contratos  

 Funcionalidade responsável pelo controle dos contratos como cadastro dos 

contratos, cadastro de empresas, relatórios e configurações básicas como     Tipos 

de contrato, Tipos de licitação, Status do contrato, Tipos de nota, Relatórios e 

Unidades organizacionais necessárias para formalização dos contratos. A Figura 25 

apresenta o menu de opções como exemplo para o perfil Formalização de 

Contratos. 

Figura 25 – Conhecendo o Menu de Formalização (Perfil Formalização) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

3.4.2. Contratos  

Esta funcionalidade permite visualizar, cadastrar, alterar ou excluir as 

informações de formalização dos contratos.  

a) Visualizar Contratos  

O usuário com permissão pode visualizar a lista dos contratos formalizados 

(cadastrados) através do menu Formalização de Contratos, opção ―contratos‖. A 

Figura 26 apresenta um exemplo da tela de visualização dos contratos.  
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Figura 26 – Tela de Lista de Contratos (Perfil Formalização de Contratos) 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 27 apresenta um exemplo da tela de visualização de um contrato 

específico, após clicar no ícone de visualizar . 

Figura 27 – Visualizando o Contrato (Perfil Formalização de Contratos) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

b) Cadastrar Contratos  

O usuário com permissão pode formalizar um novo contrato através do menu 

Formalização de Contratos, opção ―Contratos‖, botão . A Figura 28 

apresenta um exemplo da tela de cadastro dos contratos. 

 



47 

 

 

 
Figura 28 – Cadastrando um Contrato (Perfil Formalização de Contratos) 

 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

c) Alterar Contratos  

O usuário com permissão pode alterar as informações cadastradas dos 

contratos através do menu Formalização de Contratos, opção ―Contratos‖. Visualiza 

o contrato a ser alterado e clica na opção alterar . O usuário terá acesso ao 
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formulário das informações, onde poderá alterar as informações desejadas. A Figura 

29 apresenta um exemplo da tela de alteração de contrato. 

Figura 29 – Alterando um Contrato (Perfil Formalização de Contratos) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

d) Excluir Contratos  

O usuário com permissão pode excluir os contratos através do menu 

Formalização de Contratos, opção ―Contratos‖. Visualiza o contrato a ser excluído e 

clica na opção excluir . A Figura 30 apresenta um exemplo da tela de excluir 

contratos. 

Figura 30 – Excluindo um Contrato (Perfil Formalização de Contratos) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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3.4.3. Alterações Contratuais 

 Funcionalidade responsável pelo controle das alterações como renovações, 

repactuações, acréscimos e supressões contratuais, durante a vigência dos 

contratos. A Figura 31 Apresenta um exemplo da tela com o menu de opções do 

Perfil Alterações Contratuais, bem como, a lista de contratos a vencer. 

Figura 31 – Conhecendo o Menu Alterações (Perfil Alterações Contratuais) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

A Figura 32 apresenta a visualização das Renovações como exemplo para o 

perfil Alterações Contratuais. 

Figura 32 – Visualizando as Renovações (Perfil Alterações Contratuais) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 33 apresenta como Renovar um contrato, após Clicar na opção 
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 para o perfil Alterações Contratuais. 

Figura 33 – Renovando um de Contrato (Perfil Alterações Contratuais) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 34 apresenta a tela de Repactuação de Contrato como exemplo para 

o perfil Alterações Contratuais. 

Figura 34 – Repactuando um Contrato (Perfil Alterações Contratuais) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 35 apresenta o menu de opções e a tela de Acréscimo de Valor do 

Contrato como exemplo para o perfil Alterações Contratuais. 
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Figura 35 – Acréscimo de Valor do Contrato (Perfil Alterações Contratuais) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 36 apresenta o menu de opções e a tela de Supressão de Valor do 

Contrato como exemplo para o perfil Alterações Contratuais. 

Figura 36 – Supressão de Valor do Contrato (Perfil Alterações Contratuais) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

3.4.4. Controle de Pagamentos  

Funcionalidade responsável pelo acompanhamento, fiscalização e 

autorização das ordens de pagamentos durante a execução dos contratos. A Figura 

37 apresenta a lista de Ordens de Pagamento como exemplo para o perfil Controle 

de Pagamentos. 
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Figura 37 – Visualiando Ordens de Pagamento (Perfil Controle de Pagamentos) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 38 apresenta tela de Cadastro de Ordem de Pagamento, após clicar 

no ícone , como exemplo para o perfil Controle de Pagamentos. 

Figura 38 – Cadastrando Ordem de Pagamento (Perfil Controle de Pagamentos) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

3.4.5. Controle Financeiro  

Funcionalidade responsável pelo controle financeiro, realizando os 

pagamentos das ordens de pagamentos das notas fiscais emitidas durante a 

execução do contrato. A Figura 39 apresenta a tela de Lista de Pagamentos como 

exemplo para o perfil Controle Financeiro. 
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Figura 39 – Visualizando Pagamentos (Perfil Controle Financeiro) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 40 apresenta a tela de Cadastro de Pagamento de Contrato, como 

exemplo para o perfil Controle Financeiro. 

Figura 40 – Cadastrando Pagamento de Contrato (Perfil Controle Financeiro) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

3.4.6. Relatórios 

Funcionalidade disponível para todas as funcionalidades e perfis conforme 

controle de acesso. Através dos relatórios, os usuários do sistema podem obter 

informações sintetizadas das diversas funcionalidades. Os relatórios podem ser 

gerados a partir de filtros previamente definidos. O sistema permite a exportação do 

relatório no formato PDF ou Planilha Eletrônica. As Figuras 41 e 42 apresentam as 

telas de Filtros e Geração do Relatório de Cadastro de Contratos.  
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Figura 41 – Filtro para Geração de Relatório de Contratos Vigentes 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

A Figura 42 apresenta um exemplo de relatório gerado no formato PDF. 

Figure 42 – Relatório de Contratos Vigentes 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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4. PRODUTO 3: ARTIGO: GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS 

PÚBLICOS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS BRASILEIRAS 

  

 

RESUMO 

O processo de gestão dos contratos públicos é complexo e gera uma grande 
quantidade de informações que podem acarretar problemas de inconsistência, 
desperdício de recursos e perda de tempo.  O objetivo foi apresentar e discutir os 
pressupostos e as ferramentas que envolvem a gestão das informações dos 
contratos públicos das Organizações Públicas Federais Brasileiras. Esta pesquisa é 
exploratória e descritiva, pois busca informações, através de mapeamento 
documental, utilizando como referências documentos legislativos, científicos e 
bibliográficos, além de banco de dados nacional de patentes. Os resultados 
evidenciam a existência de poucos sistemas com propósito de gerenciar as 
informações dos contratos públicos. Diante do disto, o desenvolvimento do sistema 
de gestão das informações dos contratos (SIGEIC), com funcionalidades adaptáveis 
e cuja licença de uso seja gratuita é essencial para ajudar a instituições públicas 
nesse processo, pois, visa reduzir custos e uma melhor eficiência em suas 
atividades. 
 
Palavras-chave: Organizações Públicas Brasileiras; Processos Organizacionais; 
SIGEIC. 
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PUBLIC CONTRACT INFORMATION MANAGEMENT IN BRAZILIAN PUBLIC 
INSTITUTIONS 

 
ABSTRACT 

 

The public procurement management process is complex and generates a large 
amount of information that can lead to problems of inconsistency, waste of resources 
and loss of time. The objective was to present and discuss the assumptions and tools 
that involve the management of public procurement information from Brazilian 
Federal Public Organizations. This research is exploratory and descriptive, as it 
seeks information through documentary mapping, using legislative, scientific and 
bibliographic documents as references, in addition to the national patent database. 
The results show the existence of few systems with the purpose of managing the 
information of public contracts. In view of this, the development of the contract 
information management system (SIGEIC), with adaptable features and whose free 
use license is essential to help public institutions in this process, as it aims to reduce 
costs and improve efficiency in their activities. 
 
Keywords: Brazilian Public Organizations; Organizational Processes; SIGEIC 
 

4.1. Introdução 

 
Em um cenário de constantes mudanças, administrar uma empresa pública 

ou privada é uma tarefa cada vez mais complexa. Os processos organizacionais 

geralmente são difíceis de serem gerenciados e possuem diversos problemas 

(Costa, Politano & Pereira, 2014). Nesse contexto, as organizações estão cada vez 

mais adotando a melhoria contínua em seus processos de negócios (Khan, 

Kaviani, Galli & Ishtiaq, 2019).   

 As organizações públicas (OP) necessitam desenvolver várias atividades 

para atingirem seus objetivos, entre elas, celebrar contratos públicos para 

aquisições de obras, materiais e equipamentos, bem como, prestação de serviços 

de naturezas diversas. Uma Organização Pública precisa celebrar contratos 

públicos com fornecedores durante o desenvolvimento de suas atividades. Isso 

envolve fazer a licitação, a execução, a gestão, e o encerramento do contrato 

previsto em Lei (Lei 8.666, 1993). 

 Nesse contexto, o processo de celebração, execução, gestão e 

encerramento dos contratos públicos geram uma grande quantidade de 
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informações. Essas informações estão distribuídas em diversos formatos dentro da 

instituição. Isso acarreta problemas como inconsistência das informações, 

desperdício de recursos, perda de tempo, entre outros, tornando sua gestão mais 

complexa.  Os gestores públicos ainda possuem dificuldades para gerenciar as 

informações contratuais para tomada de decisões mais rápidas e precisas.  Então 

como oferecer suporte aos órgãos públicos visando melhorar a gestão das 

informações dos contratos? 

Para desenvolver este trabalho escolheu-se uma típica Organização Pública 

(OP) da área de ensino, de forma intencional (Easterbrook, Singer, Storey & 

Damian, 2008). Dessa forma, a Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF), localizada em Petrolina, no estado de Pernambuco, foi escolhida por 

ser uma organização pública, como tal, deve seguir todas as leis e normas citadas 

acima.  

Do mesmo modo, os seus gestores enfrentam todos os problemas e 

dificuldades já expostos. A UNIVASF foi criada para atender uma demanda social 

de ensino superior na região do Vale do São Francisco, e para desenvolver suas 

atividades operacionais necessita celebrar diversos contratos públicos. A 

Secretaria de Administração (SECAD) é o departamento responsável pela gestão 

dos contratos celebrados entre a UNIVASF e seus fornecedores. A gestão de 

contratos envolve o desenvolvimento de várias atividades e organização de 

informações junto ao processo contratual. 

 O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir os pressupostos e as 

ferramentas que envolvem a gestão das informações dos contratos públicos das 

Organizações Públicas Federais Brasileiras, com destaque a gestão de 

informações dos contratos na Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF). 

4.2. Referencial teórico 

4.2.1. Governo Digital 

Governo Digital ou Governo Eletrônico (e-gov) consiste no uso das 

tecnologias da informação (TICs) para entrega de produtos e serviços do Estado 
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para os cidadãos e indústria, visando aproximar governo e cidadãos. Para isso, as 

diferentes ferramentas usadas podem ser portais de internet com fóruns, 

exposição de bancos de dados, aplicativos para telefonia móvel e telefones de 

serviço, entre outros. Muitas das tecnologias envolvidas e suas implementações 

são as mesmas ou similares àquelas correspondentes ao setor privado do 

comércio eletrônico (ou e-business), por exemplo, enquanto que outras são 

específicas ou únicas em relação às necessidades do governo 

(https://www.gov.br/governodigital/pt-br, recuperado em 09 de junho de 2020). 

De modo geral, a noção de governo eletrônico está ligada à prestação de 

serviços públicos por meio virtual, ou seja, utilizando-se recursos de tecnologia da 

informação, em caráter remoto e disponível no sistema 24/7, ou seja, vinte e 

quatro horas por dia, sete dias por semana. O objetivo é fortalecer as relações dos 

governos e torná-los mais efetivos, aumentando a transparência, e a administração 

de recursos (https://www.gov.br/governodigital/pt-br, recuperado em 09 de junho 

de 2020). 

Ribeiro e Júnior (2019) ressaltam o procedimento brasileiro de compra 

denominado de licitação eletrônica, no qual a negociação é baseada em um 

sistema eletrônico de publicação de avisos em uma página central da internet, pois 

tornam os contratos públicos mais eficientes, economizando recursos. Os 

interessados em participar da licitação aberta podem se cadastrar nessa página, 

enviar suas propostas de preço inicial e, ao final, participar de um leilão de licitação 

com valores regressivos, no qual a agência ou a entidade governamental busca o 

menor preço. Há vantagens advindas do uso de pregão eletrônico na 

administração pública federal, como maior transparência, agilidade e eficiência. 

A informação é uma das principais características da atividade humana, 

fundamenta a existência de qualquer organização, pois independentemente de sua 

natureza, tamanho ou atividades ela necessita de informações para executar e 

prosseguir na sua missão, cumprindo suas metas. Assim, é imprescindível existir 

na organização uma infraestrutura adequada para a manipulação desta vastidão 

de dados. Além disso, a organização precisa conhecer os conceitos essenciais 

sobre o funcionamento dos Sistemas de Informação e as suas aplicações para que 

a gestão dos processos no serviço público possa avançar com desenvoltura frente 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br
https://www.gov.br/governodigital/pt-br
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ao avanço das leis (Gouveia & Ranito, 2004). 

4.2.2. Contratos Públicos 

          A aquisição de bens e serviços pelo setor público, a fim de garantir as 

operações da administração pública e prestar serviços à sociedade em diversas 

áreas, como educação, saúde, segurança, energia e infraestrutura devem ser 

apoiados por instrumentos jurídicos transparentes. De acordo com a Organização 

das Nações Unidas (ONU), as compras públicas dizem respeito ao ―processo geral 

de aquisição de bens, obras e serviços que inclui todas as funções de identificação 

de necessidades, seleção e solicitação de fontes, preparação e adjudicação de 

contrato, e todas as fases até o final de um contrato de serviços ou da vida útil de 

um ativo‖ (UNDP citado em Ribeiro & Júnior, 2019). 

Segundo Mello (2007), um contrato de modo geral é um acordo de vontades 

que forma uma relação jurídica entre as partes. De modo que, obrigam-se as 

partes a seguirem o acordo, o qual nenhuma das partes pode modificar ou 

extinguir as cláusulas desse contrato unilateralmente. O contrato é uma espécie de 

acordo pacífico de interesses e que vira lei entre as partes. 

Os contratos públicos ou administrativos são acordos específicos regidos 

pela lei nº 8.666 de 1993, que regulamenta as licitações e contratos públicos 

realizados pela Administração Pública. Trata-se de uma relação jurídica pactuada 

entre o ente público e o particular. Nesse caso, o contrato público se diferencia do 

contrato privado geral definido por Mello (2007), pois, aqui, uma das partes possui 

uma supremacia relativa sobre a relação estabelecida. Assim, a Administração 

Pública possui a competência de alterar ou extinguir as cláusulas contratuais, de 

forma unilateral, desde que garanta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

visando interesse público (Lei 8.666, 1993). 

Destaca-se que apesar da Administração Pública possuir supremacia no 

acordo contratual, a constituição federal garante o direito de livre manifestação de 

vontade, o qual alcança a participação em contratos públicos ou privados (Lei 

8.666, 1993). 

      As principais diferenças existentes entre os contratos públicos e privados 

estão listadas a seguir: 
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Contratos Privados são baeados na Lei 10.406, 2002: 

• Regulados pelo direito civil; 

• As partes negociam entre si os termos do contrato; 

• Há igualdade na relação entre as partes; 

• Normalmente não há alterações contratuais, e caso ocorram deve haver o 

consentimento das partes. 

 

Contratos Públicos são baseados na Lei 8.666, 1993: 

• O Estado (governo) define os termos do contrato, e o particular deve aceitá-los 

caso queira participar do contrato; 

• Não existe igualdade entra as partes, o estado exerce a supremacia do 

interesse público sobre o contratado; 

• A Administração Pública tem poder para alterar ou extinguir a relação contratual 

de forma unilateral a qualquer tempo. 

Além disso, os contratos públicos devem ser obrigatoriamente precedidos 

de licitação pública. Após a licitação e assinatura do contrato, o mesmo deverá ser 

executado. 

         Os contratos públicos são classificados em cinco modalidades: contrato de 

obra pública (por empreitada ou por tarefa); contrato de serviço; contrato de 

fornecimento; contrato de gestão; e contrato de concessão (Lei 8.666, 1993). 

        A Lei 8.666/93 no seu Art. 55 define a estrutura básica e as cláusulas 

necessárias dos contratos públicos. Os contratos deverão possuir: 

 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 

do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 

observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria; 
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VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 

valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigível, 

ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 

omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

        Terra (2018) em seu trabalho ―Compras públicas inteligentes: uma proposta 

para a melhoria da gestão das compras governamentais‖ coloca que uma das 

etapas mais críticas desse processo de compra é a gestão dos contratos, em que 

apesar da utilização de sistemas, ocorrem inúmeras falhas na gestão dos 

contratos. 

         Melhorar a eficácia dos contratos públicos, e ao mesmo tempo usar o poder 

de mercado público para trazer importantes benefícios ambientais, sociais locais e 

globais é sinal de compras públicas sustentáveis ou inteligentes (ICLEI, 2007). 

4.2.3. Gestão de Contratos Públicos em Instituições 

A gestão de contratos na Administração Pública é uma atividade 

diferenciada em relação à gestão de contratos na iniciativa privada, devido à 

existência de leis específicas que regulamentam essa atividade. O processo de 

gestão de contratos públicos envolve as atividades de planejar, gerenciar, 

acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, passando pela construção do 

edital da licitação até a entrega e o recebimento do produto contratado. Dessa 

forma, a gestão de contratos é complexa, pois envolve várias unidades e agentes 
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públicos no controle dessas informações que pode, inclusive, ser gerenciado por 

meio de sistemas informatizados visando o registro das informações contratuais e 

ajudando no gerenciamento, fiscalização e controle (Santana, 2010). Assim, todas 

as Instituições Públicas Brasileiras são obrigadas a seguir as orientações de 

fiscalização e controle estabelecidas na Lei nº 8.666/1993. 

            Santos (2014) estudou as implicações dos processos de gestão da 

contratualização no setor público brasileiro e elaborou diretrizes para gestão da 

contratualização nesse setor. Ele enfatizou a transversalidade do uso das 

ferramentas de tecnologia da informação nesses processos, e concluiu que, com a 

ausência de sistemas de informação, é difícil gerir contratos. É de suma importância 

a qualidade dos dados e informações contidas nos sistemas computacionais, 

demonstrando ser um dos pontos fundamentais para o sucesso da contratualização 

na gestão pública. 

            Rocha e Melo (2018), em um estudo de caso na Universidade Federal de 

Viçosa, também sobre gestão de contratos, apontaram que a falta de capacitação 

dos servidores envolvidos na gestão dos contratos é um grande gargalo no 

processo. Ressaltaram ainda que a comunicação e divulgação das informações 

entre os envolvidos no processo ocorrem de forma fragmentada e não 

institucionalizada, fazendo com que alguns erros sejam recorrentes na execução de 

diferentes contratos. 

 A gestão de contratos envolve o desenvolvimento de várias atividades e 

organização de informações junto ao processo contratual. No entanto, há algumas 

limitações referentes à gerência das informações dos contratos que impedem as 

instituições públicas de desenvolverem suas atividades de forma mais eficiente, 

como:  

• Dificuldade no gerenciamento das informações dos contratos;   

• Informações fragmentadas em diversas planilhas do Excel;  

• Duplicidade de informações em diversos departamentos;  

• Inconsistência de informações (informações em diversas planilhas). 

 

 A vasta quantidade de dados e as limitações citadas demandam soluções 

automatizadas como o desenvolvimento de um sistema de informação (software) 
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que forneça suporte aos gestores das Organizações Públicas Federais Brasileiras 

(OPFB). 

4.2.4. Software de Gestão de Contratos 

O avanço da utilização da tecnologia da informação e comunicação (TIC) 

pelas instituições vem mudando, significativamente, a forma de planejar, gerenciar, 

executar e fiscalizar suas atividades. As Instituições estão cada vez mais 

buscando essas tecnologias, visando melhorar a eficiência de suas atividades. No 

contexto de contratos públicos não é diferente, a gestão eletrônica é uma realidade 

necessária e vem substituindo pilhas de papeis, planilhas e reduzindo as fases 

burocráticas dos processos institucionais.   

Contudo, o processo de aquisição de software para a prestação de serviço 

público é ainda trabalhoso e pouco conhecido, e os gestores apresentam grandes 

dificuldades nas especificações dos softwares ou serviços a serem adquiridos. 

Todo o processo de aquisição deve estar em conformidade com a lei 8666/93 

(normas de licitações e contratos da administração pública), já mencionada, que 

pode dificultar a escolha de um fornecedor com boa qualificação no mercado.  

Guerra e Alves (2004) mencionam que a busca por suporte na contratação 

de serviços ou softwares que atendam o aumento da demanda de órgãos 

governamentais é regida pela LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta lei obriga 

aos administradores públicos a serem mais cuidadosos ao planejar os gastos 

públicos relativos à aquisição de software e serviços, buscando adquirir apenas o 

essencial com economia e transparência. 

 Então os softwares de gestão de contratos que proporcionam 

ganhos, mantendo as informações centralizadas, concisas e sem duplicidade em 

base de dados digitais são imprescindíveis. Isso leva a uma tomada de decisão 

gerencial mais assertiva baseada em informações com mais qualidade. Os 

softwares propiciam benefícios como: maior produtividade, segurança da 

informação, melhoria de processos, entre outros.  

O SIGEIC (Sistema de gestão das informações dos contratos públicos) é um 

sistema de informação gerencial, criado pelos autores que tem a finalidade de gerir 

o acesso, o registro e o acompanhamento das informações dos contratos públicos 
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celebrados entre as instituições públicas e seus fornecedores. 

Suas principais funções são: formalizar o contrato através do registro de 

suas informações; controlar as alterações do contrato através do registro das 

informações de suas renovações, repactuações, acréscimos e supressões; 

acompanhar e fiscalizar o contrato através do registro das ordens de pagamentos 

das notas fiscais emitidas durante a vigência do contrato; controle financeiro do 

contrato através do registro do pagamento das ordens emitidas durante a vigência 

do contrato; por fim, emitir relatórios gerenciais sobre as informações dos 

contratos. 

4.3. Metodologia 

Esta pesquisa é exploratória e descritiva, pois busca informações, através 

de mapeamento documental, utilizando como referências documentos legislativos, 

científicos e bibliográficos, além de banco de dados nacional de patentes.   

A coleta dos dados foi realizada através de buscas com palavras-chave 

(―Gestão de Contratos‖, ―Contratos‖), realizada no período de 06 a 31 de janeiro de 

2020, na base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e na 

ferramenta de busca do GOOGLE na internet. Os resultados das buscas foram 

analisados quali-quantitativamente, os quais foram apresentados em forma de 

tabela. 

4.4. Resultados e Discussão 

Esta seção descreve, resumidamente, os resultados das buscas, fazendo um 

comparativo das principais características de alguns softwares de gestão de 

contratos similares e disponíveis no mercado em relação ao SIGEIC. Inicialmente, 

realizou-se uma busca no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, 

na opção programa de computador, através das palavras-chave ―Gestão de 

Contratos‖, ―Contratos‖. A busca retornou 57 pedidos de registro de software 

relacionados. Analisando os resultados da busca não foi possível descobrir a 

natureza, o tipo e as características dos softwares encontrados. O INPI não 

disponibiliza o projeto dos sistemas, somente o Certificado de Registro.  
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Adicionalmente, foi realizada uma busca por softwares similares através da 

internet utilizando o site de busca da Google. A Tabela 6 traz um comparativo de 

propriedades/funções entre os softwares encontrados e o SIGEIC. 

Em relação aos módulos/funcionalidades observou-se que todos os softwares 

possuem as principais funcionalidades para gerenciar contratos públicos. No 

entanto, o SIGEIC é mais completo, visto que, também possui a funcionalidade de 

repactuação de contrato. Identificou-se que o HISAQ, CONTRATOWEB, 

CONTRATOSGOV e o SIPAC/CONTRATO possuem licença de uso paga.  

Tabela 6 – Comparação dos softwares encontrados e SIGEIC 
Software / 

funções 

SIGEIC HISAQ 
6
 CONTRATO

WEB 
7
 

CONTRATO

SGOV 
8
 

SIPAC/CONTRAT

O 
9
 

Tecnologia 

PHP, Padrão 

MVC 

PostgreSQL 

Não disponível 
Não 

disponível 

Não 

disponível 
Não disponível 

Módulos 

Cadastro de 

contratos Contratação Contratos Contratos Cadastros básicos 

Configurações 

Controle de 

Alterações 

(renovações, 

repactuações, 

Acréscimo e 

Supressões) 

Gestão de 

Contrato 

Gestão de 

Contrato 

Gerenciame

nto dos 

contratos 

Aba geral 

- Controle de 

prazos e 

aditivos 

Controle de 

prazos e 

aditivos  

Controle de 

prazos e aditivos 

- - - Repactuação de 

Contrato 

Controle de 

pagamentos 

(ordens de 

pagamento) 

Gestão de 

Contrato 

Orçamento 

Gerenciame

nto 

Financeiro 

Controle 

financeiro do 

contrato 
Pagamento 

Pagamentos de 

Notas Fiscais 

Relatórios Relatórios Relatórios Relatórios Relatórios 

Licença Gratuita Paga  

(Valor não 

informado) 

Paga  

(Valor não 

informado) 

Paga  

(Valor não 

informado) 

Paga através de 

descentralização 

de recursos  

Instalação / 

manutenção 

Equipe da 

instituição 

Paga  

(Valor não 

informado 

Paga  

(Valor não 

informado) 

Paga  

(Valor não 

informado) 

Terceirização 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2020. 

Em relação à forma, instalação, manutenção e customização, identificou-se 

que o HISAQ, CONTRATOWEB, CONTRATOSGOV cobram pelo serviço. O 

                                                           
6
 HISAQ / SERPRO - https://servicos.serpro.gov.br/hisaq/ 

7
 CONTRATOWEB - http://tectrilha.com.br/Sistemas/ContratoWeb.aspx 

8
 CONTRATOSGOV - https://www.contratosgov.com.br/Home?ReturnUrl=%2f 

9
 SIPAC / CONTRATO - https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:contratos:lista 
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SIPAC/CONTRATO e o SIGEIC deixam aberto para terceirização ou para a equipe 

da instituição realizar o serviço.  Portanto, o grande diferencial do SIGEIC em 

relação aos demais é a licença de uso gratuita, possibilitando economizar recursos 

públicos para instituições que queiram utilizar o sistema. 

Motivados pelos resultados das buscas, foi realizado o mapeamento do fluxo 

das informações dos contratos celebrados pela Secretaria de Administração de 

Contratos (SECAD-UNIVASF), através da análise de documentos, relatórios de 

controles das informações dos contratos, e reuniões. Foram construídos 

fluxogramas simples para facilitar o diálogo entre as partes envolvidas. O fluxo 

principal foi modelado através da ferramenta Bizagi Modeler v3.1, conforme a seguir.  

O fluxo principal (FP) trata das atividades necessárias para gerenciar um 

contrato de forma geral. Representa o fluxograma atual de gestão das informações 

dos contratos dentro da SECAD/UNIVASF. Este fluxo é definido pela sigla ―AS-IS‖ 

ou ‖COMO-É‖, conforme Figura 43. Em que se observam quatro setores centrais, 

DORC: Diretoria de Orçamento; CPAF: Coord. dos Procedimentos de 

Acompanhamento da Fiscalização; CFAP: Coord. de Formalização de Arquivo e 

Publicação; CPAC: Coord. de Planejamento, Alterações e Controles. 

Observou-se que a gestão/organização das informações dos contratos é feita 

nos diversos setores da SECAD e da PROGEST, através de várias planilhas 

eletrônicas em Excel, e documentos em formato Word. Cada departamento ou 

coordenação possui sua própria planilha para controle interno e geração de 

relatórios. Observou-se que as informações contidas nas planilhas não eram 

compartilhadas. Essas informações, também, eram replicadas em cada planilha em 

cada setor, causando duplicidade e inconsistência de informações. 

           Dourado (2020) analisou a relação dos valores organizacionais e da inovação 

com o desempenho processual das compras e contratações públicas, em que 

concluiu a sua influência direta. Ressaltou a necessidade de adaptação dos 

instrumentos de medida de desempenho do processo de compras e contratações 

públicas. O fluxo de informações deve ser focado, perpassando pelas fronteiras 

interdepartamentais/intersetores, facilitando o modo como os valores 
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organizacionais influenciam as características do serviço prestado, sendo os 

processos vetores por meio dos quais uma organização produz suas soluções.  

Figura 43 – Fluxo Principal de Gestão das Informações na SECAD/UNIVASF 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. Legenda: PROGEST: Pró-Reitoria de Gestão; SECAD: Secretaria de 

Administração; SIPAC: Sistema Integrado de Patrimônio e Contrato-Módulo Protocolo / Arquivo 

digital; DCL: Departamento de Compras e Licitações; CFAP: Coord. de Formalização de Arquivo e 

Publicação; CPAC: Coord. de Planejamento, Alterações e Controles; CPAF: Coord. dos 

Procedimentos de Acompanhamento da Fiscalização; DORC: Diretoria de Orçamento. 

A Figura 44 ilustra a modelagem do processo da solução desenvolvida para 

resolver os problemas identificados. Trata-se de um diagrama que representa o 

macroprocesso da situação ideal desejada para o futuro ―TO-BE‖ ou ―COMO-SERÁ‖ 
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(https://www.venki.com.br/blog/processo-to-be/ recuperado em 25 de julho de 2020), 

visando mostrar as conexões das partes interessadas (usuários e/ou 

departamentos) com o sistema desenvolvido.  

Figura 44 – Macroprocesso do SIGEIC (Sistema Desenvolvido) 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. Legenda: PROGEST: Pró-Reitoria de Gestão; SECAD: Secretaria de 

Administração; CFAP: Coord. de Formalização de Arquivo e Publicação; CPAC: Coord. de 

Planejamento, Alterações e Controles; CPAF: Coord. dos Procedimentos de Acompanhamento da 

Fiscalização; DORC: Diretoria de Orçamento. 

O sistema desenvolvido foi concebido para gerar o menor impacto possível 

nos processos de negócio da SECAD. O Sistema de Gestão das Informações dos 

Contratos (SIGEIC) vai substituir as planilhas eletrônicas no processo, e assim, os 

departamentos ao executarem o processo de negócio FP não utilizarão mais 

planilhas eletrônicas para gerenciar as informações dos contratos. Dessa forma, os 

departamentos CFAP, CPAC, CPAF e DORC executarão os fluxos dos processos 

de gestão de contratos (FP2) através do sistema SIGEIC, onde as informações 

serão armazenadas e acessadas através da base de dados do sistema.  

A solução desenvolvida também visa contribuir com o conceito de Governo 

Digital (e-gov) através da promoção da transparência pública 

((https://www.gov.br/governodigital/pt-br, recuperado em 09 de janeiro de 2020). 

Atualmente, a UNIVASF implementa a transparência pública através do portal da 

transparência responsável por publicar as informações públicas de vários 

departamentos. A SECAD utiliza essa estrutura para publicar várias informações, 

entre elas, as informações dos contratos formalizados, vigentes e encerrados 

(http://portais.univasf.edu.br/secad). No entanto, essas informações são alimentadas 

https://www.venki.com.br/blog/processo-to-be/
https://www.gov.br/governodigital/pt-br
http://portais.univasf.edu.br/secad
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manualmente através de planilhas. Nesse sentido, o sistema SIGEIC permitirá que 

outros sistemas e sites da UNIVASF possam interagir, de acordo com seu perfil de 

acesso, com a base de dados para obter informações públicas que podem ser 

disponibilizadas através dos diferentes canais. 

4.5. Conclusão 

A complexidade das normas, instruções normativas e leis podem influenciar 

negativamente e dificultar a gestão dos contratos públicos dentro das instituições.  

A promoção da melhoria contínua dos processos de gestão das informações dos 

contratos públicos, através da implementação de ferramentas como softwares 

intensifica a eficácia e a qualidade dos processos. 

Ademais, é imprescindível o apoio e treinamento da equipe de 

colaboradores e da alta administração da instituição para o sucesso das ações de 

melhoria da gestão das informações dos contratos públicos. Há a necessidade de 

investimento em recursos humanos para área de gestão dos contratos dentro das 

instituições, pois a falta de pessoal pode prejudicar a qualidade e o 

desenvolvimento das atividades. 

 Os resultados das buscas evidenciam que existem poucos sistemas com 

propósito de gerenciar as informações dos contratos públicos celebrados entre as 

instituições públicas e seus fornecedores. No entanto, em relação aos softwares 

encontrados (HISAQ, CONTRATOWEB, CONTRATOSGOV e o 

SIPAC/CONTRATO) todos possuem licença de uso paga. A cobrança de licença 

de uso acarreta em um dispêndio de alto valor de recursos financeiros das 

instituições para manter os sistemas em funcionamento ou para garantir a 

manutenção e o suporte dos mesmos. Diante do disto, o desenvolvimento do 

SIGEIC, um sistema de gestão das informações dos contratos, com 

funcionalidades adaptáveis e cuja licença de uso seja gratuita é essencial para 

ajudar a instituições públicas nesse processo, pois, visa uma melhor eficiência das 

atividades e diminuição dos custos operacionais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema SIGEIC foi construído e testado com sucesso. Após os testes, o 

sistema SIGEIC demonstrou ser uma ferramenta eficaz, de fácil de entendimento e 

utilização. A ferramenta proporcionou os seguintes benefícios: satisfação das partes 

interessadas com a utilização do sistema; gestão das informações dos contratos 

mais eficientes; eliminação da duplicidade de informações; centralização das 

informações em uma única base de dados; manutenção da consistência das 

informações; recuperação dos dados mais rápida; diminuição do retrabalho; tomada 

de decisões com mais agilidade através dos relatórios gerenciais providos de 

informações otimizadas e consistentes. Dessa forma, este estudo respondeu à 

questão de pesquisa (QP) inicial. 

Os resultados desta pesquisa, a partir da construção do sistema SIGEIC, são 

importantes contribuições para academia, pois se acredita que os métodos, 

resultados e lições aprendidas durante o desenvolvimento desta pesquisa podem 

ser utilizados por outros pesquisadores como instrumentos de pesquisa em 

diferentes contextos.  

Os resultados práticos desta pesquisa, com a utilização do sistema SIGEIC nas 

organizações públicas, vão promover suporte aos gestores, os quais poderão: tornar 

a gestão das informações dos contratos mais eficientes; centralizar as informações 

em uma base de dados; manter a consistência das informações; agilizar a 

recuperação dos dados; evitar trabalhos duplicados; e apoiar as tomadas de 

decisões com mais agilidade através dos relatórios gerenciais providos de 

informações otimizadas e consistentes. Como perspectiva futura, será possível 

realizar a transferência de tecnologia, onde outras instituições poderão utilizar ou 

adaptar o software às suas necessidades.   

Por fim, os resultados desta pesquisa foram além da construção do SIGEIC, 

pois outros produtos foram gerados seguindo as diretrizes do PROFNIT como: 

registro do SIGEIC junto ao INPI; Manual de operação técnica do software; e, um 

artigo para submissão em revista científica. Diante do exposto, este trabalho torna-

se relevante e acredita-se que possui um alto valor para as instituições públicas e 

para comunidade científica. 
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ANEXO A – CERTIFICADO DE REGISTRO DO SISTEMA SIGEIC 

Figura 45 – Certificado de Registro do Sistema SIGEIC 

 
 


