
GERANDO CONTRATO NO SIGARP 

1. ACESSAR O SIGARP 

 

http://www.fnde.gov.br/sigarpweb/index.

php/ 

 

1.1. Entrar com Usuário e Senha: 

 

 

http://www.fnde.gov.br/sigarpweb/index.php/
http://www.fnde.gov.br/sigarpweb/index.php/


 

 
OBS: Se não tiver ou não se lembrar de 

“Usuário” e “Senha”, será preciso solicitar 

acesso ao SIGARP. 

 

1. Preencher “Usuário” e 

“Senha”.  

2. Clicar em “Entrar”. 



2. CONSULTAR SOLICITAÇÃO 

 

2.1. Contratação >>>> Gerar Contrato >>> 

Confirmar 

 

 
 

 

1. Clicar em “Contratação”. 

2. Clicar em “Gerar Contrato”. 



 
2.2. Escolher a Solicitação para gerar o 

contrato >>> Ações 

 

 

3. Clicar em “Confirmar”. 

Lista de solicitações disponíveis 

para gerar contrato 



 
 

 

 
 

Após escolher a solicitação para a qual se 

quer gerar o contrato, clique na “lupa”, na 

coluna “Ações”. 

Será aberta uma página 

com todos os detalhes da 

solicitação, inclusive os 

arquivos de anuência do 

fornecedor e autorização 

do FNDE. 



3. GERAR CONTRATO 

 

3.1. Gerar Contrato >>> Gerar Contrato 

 

 
 

 

1. Dentro da 

solicitação, clicar 

na aba “Gerar 

Contrato”.  

2. Em seguida, 

clicar no 

botão “Gerar 

Contrato”.  



3.2. Preencher as informações do Contrato 
 

 
 

 

 

 

3.3. Adicionar empenho 
 

 

3. O “número do Contrato” 

é definido pela 

Prefeitura/Secretaria. 

Não precisa informar o 

“ano”.  

1. O “Ato de Nomeação” é o 

documento (Decreto, 

Portaria, Lei, etc.) que 

nomeou o representante 

da Prefeitura/Secretaria 

que irá assinar o contrato.  

2. O “Ato de Atribuição” é o 

documento (Decreto, Portaria, Lei, 

etc.) que dá ao representante que 

assinará o contrato competência 

para realizar essa assinatura. 

ATENÇÃO: Os dados da Prefeitura/Secretaria e 

do fornecedor, inclusive de seus representantes 

que assinarão o Contrato, são “puxados” 

automaticamente pelo SIGARP. 

1. Clicar em “Adicionar 

empenho”. Etapa 

obrigatória! 



 
 

 

3.4. Gerar contrato 
 

 
 

2. Preencher todos os campos 

relacionados ao empenho. 

ATENÇÃO: Esse empenho é da 

própria Prefeitura/Entidade, 

ainda que se trate de recurso 

transferido pelo FNDE. 

3. Clicar em “Confirmar”, para 

que o SIGARP grave os dados 

do empenho. 

Após adicionar o(s) 

empenho(s), basta clicar 

em “Gerar contrato”. 



 
 

 
 

 

 

 

Mensagem de confirmação da 

geração do Contrato.  

Para visualizar o Contrato gerado: 

1. Clicar na aba “Gerar 

Contrato”. 

2. Clicar em 

“Anexo” e abrir o 

arquivo PDF. 

Para corrigir alguma informação, basta 

“Gerar Contrato” novamente, seguindo 

os mesmos passos. O SIGARP grava 

sempre o último Contrato Gerado. 

ATENÇÃO: O fornecedor recebe mensagem informando o “Contrato 

Gerado”, para impressão, assinatura e envio de 2 (duas) vias assinadas à 

Prefeitura/Secretaria, que, por sua vez, deve assinar também e, em 

seguida, enviar uma das vias assinadas de volta ao fornecedor. 
 


