SIGP

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTÃO DE PROJETOS

O QUE É SIGP
Aplicativo Cloud
TECNOLOGIA para garantir, de forma ágil, a coordenação e o controle
de todo o projeto em qualquer lugar e a qualquer hora

Multiplataforma
Acesse de qualquer tela, aplicativos personalizados mobile first para
atender suas necessidades com ou sem internet

BI Integrado
A GESTÃO DE PROJETOS da sua empresa mais ágil, inteligente, inovadora,
e produtiva. Integrada em ferramentas de BI de ponta de sua escolha

SIGP – SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
Um conjunto de ferramentas de gestão aplicadas ao gerenciamento de projeto em obras públicas ou privadas, que
acompanham desde o orçamento da obra até sua entrega física final. Permite gerenciar a aquisição de produtos ou

serviços sob controle orçamentário e efetuar as medições e check lists de cada entregável da obra observando de perto
tanto a sua execução financeira quanto a física.

O QUE ELE ENTREGA
BI Gerencial

Visões gerenciais
customizadas e
personalizadas presentes
em todos os níveis do
aplicativo, criadas
em tempo de
Implantação e de acordo
com a necessidade de
cada gestor com a
tecnologia escolhida,
nossos aplicativos são
pensados primeiro em
quais informações são
necessárias para a tomada
de decisão

O QUE ELE ENTREGA
Cadastros Flexíveis

Ambiente para o
cadastramento dinâmico e
personalizado dos
parâmetros que serão
utilizados no sistema,
Nenhum cadastro no
sistema é fixo, de modo a
permitir 100% de
adaptação às
particularidades de cada
organização permitindo
ainda a importação direta
através de planilhas

O QUE ELE ENTREGA
Controle de Licitações e
Aquisições

Através do módulo
licitatório e do módulo de
aquisições de materiais e
serviços é possível
acompanhar todo o
processo de compra ou
contratação, junto com
uma área dedicada para
anexação de todos os
documentos essenciais
para o andamento do
processo

O QUE ELE ENTREGA
Controle de Suprimentos

Através do módulo de
aquisição de
suprimentos é possível
acompanhar o fluxo de
entrada e retirada de
materiais dos seus
estoques, bem como
acompanhar toda a
tramitação do processo
de requisição de
materiais, desde a
abertura de necessidade
para obra, até cotar
fornecedores e gerar
pedidos e notas fiscais

O QUE ELE ENTREGA
Controle de Contratos

Através do módulo
Administrativo Financeiro
e de Execução de
Contratos é possível
acompanhar o andamento
físico e financeiro de
vários contratos, realizar
medições, alocar
pagamentos, fazer
aditivos, avaliar
fornecedores, bem como
dar entrada de notas
fiscais de serviços e de
materiais de acordo com
o orçamento alocado

O QUE ELE ENTREGA
Planejamento da Obra

Permite a criação e o
acompanhamento de
várias versões de
cronogramas e
orçamentos, bem como
configurar todos os
marcos que cada etapa
do projeto, assim
consegue-se fazer um
pari-passu do orçamento
com a execução física de
cada etapa e analisar de
imediato o andamento
do projeto com cada
marco acertado

O QUE ELE ENTREGA
Execução da Obra

Através do App de
Execução e
Monitoramento é
possível acompanhar o
andamento físico da
obra, através de
medições de contratos e
aferição do avanço físico,
bem como a geração de
checklists dinâmicos
para cada etapa da obra
com ou sem internet,
permitindo chegar até
onde sua nuvem não
alcança

O QUE ELE ENTREGA
Relatórios no Padrão BID

Permite gerenciar
também programas em
conjunto com o BID ou
Governos Locais, desta
forma, emite relatórios
nos mais diversos
formatos exigidos por
esta instituição e em
diferentes moedas de
acordo com o exigido em
cada programa de
desenvolvimento
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