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:: Informações iniciais
O Sistema de Gestão de Contratos (SGC) foi implantado com o objetivo de normatizar os procedimentos para 
contratação de serviços da Informática de Municípios Associados S/A (IMA) pelos órgãos da  Prefeitura Municipal de 
Campinas, além de permitir um aumento no controle sobre os limites dos saldos contratuais. 
Através dele, os usuários indicados pelos órgãos da PMC e cadastrados pela área comercial da IMA podem realizar 
solicitações dos serviços prestados pela IMA previstos no contrato com a PMC, acompanhando eletronicamente o 
trâmite destas solicitações. O Departamento de Informatização, por sua vez, enquanto órgão responsável pela 
gestão dos contratos entre a IMA e a PMC, passa a contar com uma ferramenta que lhe permite controlar on line os 
saldos destes contratos, evitando que os limites impostos sejam ultrapassados, além de avaliar de forma imediata 
como estão sendo executados os serviços solicitados e a necessidade destes serviços frente as prioridades da 
Administração Municipal nesta área.   
A expectativa é de que o SGC seja uma ferramenta que facilite a relação entre as duas instituições, propiciando mais 
agilidade e segurança nas contratações.

Processo de solicitação
O processo de solicitação de serviços via SGC foi desenhado para a utilização de diversos tipos de usuários com 
acesso a funcionalidades diferenciadas. Os órgãos da PMC deverão indicar dois tipos de usuários com funções 
específicas no processo: 

1 - Usuário solicitante, que tem a missão de solicitar uma proposta para um dado serviço. Este usuário tem acesso 
a três funcionalidades do sistema: cadastramento de solicitação (que permite cadastrar uma solicitação); consulta de 
solicitação (que permite verificar o status da solicitação) e impressão de OES (que permite imprimir a Ordem de 
Execução de Serviços, com os dados já preenchidos).

2 - Usuário confirmador, que tem a missão de checar a dotação orçamentária para o serviço. Este usuário tem 
acesso a uma área que lhe permite checar e confirmar o pedido do serviço, anotando a dotação e valor a ser 
destinado para a execução do serviço. 

A IMA é a controladora do processo, tendo como missão elaborar orçamentos ou propostas de prestação de serviços 
(PPS). 

O Deinfo tem a missão de gerenciar o contrato, cabendo a ele também a aprovação de orçamentos e propostas.  

Ver imagem abaixo: 

 

:: Solicitação de Serviços (Usuário solicitante)

Para fazer uma solicitação de serviços para a IMA através do SGC, você deve preencher dois requisitos: 

1- Ser indicado pela secretaria ou órgão da Administração como uma pessoa autorizada a solicitar serviços da IMA.

2- Ser previamente cadastrado no Sistema pela área Comercial da IMA mediante a indicação. 

Obs: Tanto a autorização quanto o cadastramento no Sistema devem ser viabilizados através do Deinfo.

Atenção: ao ser cadastrado, você receberá 
um login e uma senha, que serão utilizados 
para o acesso ao sistema. 

Passo 1: 
Acessar a página inicial do SGC e digitar o login e a senha. 

Após certificar-se de que os dados estão corretos, clique em “Entrar”. 

Passo 2:
Você terá acesso ao Menu Principal do SGC.  
Escolha o botão “Solicitações” e clique em “Cadastro”.

Passo 3: 
Você acessará a tela “Manutenção de Solicitações”. 
Clique no botão “Incluir Novo”, localizado na parte superior direita da tela. 

Passo 4: 
Você entrará na tela “Busca de Contato”. 
Seu login aparecerá no campo “Resultado da Busca”. Clique nele. 

Você acessará a tela “Inclusão de Solicitação”: 
No campo “cadastro de solicitações”, aparecerão os dados de quem está solicitando o serviço. 

Passo 5:
Selecione uma opção em “Formato”. 
Esse campo contribui para criar uma 
memória de como o processo de 
solicitação se desenvolveu, definindo o 
tipo de documento que deu início a ele. 

Passo 6: 
No campo “Referência” indique a origem 
do documento referido no campo 
“Formato” (número do ofício, data do 
memorando, contato do telefone etc.) 

Passo 7: 
Ainda na tela “Inclusão de Solicitação”, 
você vai selecionar e preencher os dados 
referentes ao campo “Inclusão de Itens 
da Solicitação, conforme a seqüência: 

a) Selecione o grupo a que o serviço que 
está sendo solicitado está relacinado (ex. 
Serviços Gráficos, Locação de 
Impressoras, Serviços de Conectividade, 
etc.).

Atenção: para mais 
informações sobre os 
serviços prestados pela 
IMA, consulte o Manual de 
Procedimentos elaborado 
pelo Deinfo disponível 
neste site

b) Selecione o tipo de serviço que está 
sendo solicitado. 

c) Descreva a finalidade do serviço que 
está sendo solicitado, a data desejada 
para conclusão, e assinale se há 
urgência ou não na realização do 
serviços. 
Assinale o responsável técnico pela 
solicitação. 

d) Clique em “Adicionar”. Sua primeira 
solicitação foi incluída. Se quiser 
adicionar o pedido de um novo serviço 
relacionado à solicitação original, repita 
o mesmo procedimento do passo 7 e 
clique em “adicionar” novamente.  

e) Se desejar finalizar o cadastro da 
solicitação, clique em “Finalizar”.

Passo 8: 
Você acessará a tela para Inclusão de Anexos. 
Se você desejar anexar algum documento (memorandos, descritivos, atas de reunião, especificação, etc.) poderá 
fazê-lo, clicando em “anexos”. Se não desejar anexar documentos, clique em OK.

Passo 9:
Após esta ação, aparecerá a tela “Manutenção de Anexos de Solicitações” Clique em   
“Incluir Novo Anexo”.

Confirma 
pedido do
Serviço
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Passo 10: 
Na tela “Cadastro de Anexos de Solicitação”, você fará a inclusão do anexo, utilizando o botão “Procurar...” 

O nome do arquivo aparecerá no campo “Arquivo”.
Se desejar, preencha o campo “observações”,  
com um pequeno descritivo sobre o documento 
anexado ou outra informação que achar útil. 
Depois, clique em “anexar”

Aparecerá a tela abaixo. Clique em “OK”

Se quiser anexar outros documentos, repita a operação. 
Caso contrário, clique em voltar. Você retornará à tela “Manutenção de Anexos de Solicitações”, onde ser possível 
visualizar todos os documento anexados.  

Atenção: Você finalizou o processo de cadastramento de sua solicitação de 
serviço, mas isso não significa que ela esteja automaticamente aprovada. 
Na sua secretaria ou órgão, existe uma pessoa que tem a função de se 
certificar da necessidade do serviço, bem como da disponibilidade 
financeira (se há dotação) antes da solicitação ser encaminhada para 
outras instâncias. Só após esta análise e confirmação é que a solicitação de 
serviço vai prosseguir o seu trâmite. (Para mais informações, consulte o 
Manual de Procedimentos para contratação de Serviço da IMA, elaborado 
pelo Deinfo e disponível neste site) 

:: Consulta de Solicitação de Serviços

Passo 1: 
Acessar a página inicial do SGC e digitar o login e a senha. 

Após certificar-se de que os dados estão corretos, clique em “Entrar”. 

Passo 2:
Você terá acesso ao Menu Principal do SGC.  
Escolha o botão “Solicitações” e clique em “Consulta”.

Passo 3:
Você terá acesso ao “Filtro de Solicitações” 
Você pode utilizar qualquer um dos campos disponíveis para localizar a sua solicitação no sistema (por exemplo: ano 
da solicitação, data de cadastramento, grupo de serviços, etc.). Depois de preencher os campos com as informações 
que você acha relevantes para a localização da solicitação, basta clicar em “Consultar”. 

Note que, entre os filtros, há o campo “Status”. Nele, você encontra as diversas possibilidades de status de sua 
solicitação durante todo o processo, desde o cadastramento inicial até a entrega do serviço. Veja abaixo as 
possibilidades de status que o processo comporta e os responsáveis para dar andamento em cada uma delas. 

:: Item de solicitação aguardando confirmação
A solicitação foi cadastrada, mas falta a confirmação feita pelo usuário confirmador (veja manual do usuário 
confirmador mais adiante).   

:: Item de solicitação confirmado 
A solicitação foi cadastrada e confirmada, aguardando a elaboração de estimativa de valores pela IMA.

:: Item de solicitação não confirmado 
A solicitação foi cadastrada, mas o usuário confirmador não confirmou a solicitação. O usuário solicitante precisa 
saber os motivos da não confirmação junto ao usuário confirmador. 

:: Item de ORS aguardando estimativa 
Foi criada uma ORS (Ordem de Requisição de Serviço, numeração interna utilizada pela IMA para identificar a 
solicitação no sistema). A IMA está estimando o número de horas para execução do serviço. 

:: Item de ORS aguardando confirmação de estimativa   
Aguardando a IMA estimar o preço do serviço. 

:: Item de ORS aguardando confirmação do Deinfo 
Os valores para execução do serviço foram estimados e submetidos à confirmação do Deinfo.

:: Item de ORS aprovado pelo Deinfo 
O Deinfo aprovou a estimativa de preço elaborada pela IMA. O serviço deve ser enquadrado na categoria “contínuo” 
ou na categoria “sob demanda” (para saber mais sobre estas categorias, consulte Manual de Procedimentos 
disponível neste site). No caso de ser enquadrado na categoria “sob demanda”, a IMA elaborará um Orçamento para 
serviços de baixo valor ou uma PPS para serviços de valores mais elevados. 

:: Item de ORS não aprovado pelo Deinfo 
O Deinfo não aprovou a estimativa feita pela IMA. 

:: Item de ORS enquadrado em contrato contínuo
O serviço foi enquadrado na modalidade serviço contínuo (para saber mais sobre esta categoria, consulte Manual de 
Procedimentos disponível neste site).

:: Item de ORS enquadrado em contrato sob demanda e aguardando Orçamento
O serviço, considerado de baixo valor, foi enquadrado na categoria “sob demanda” e a IMA está elaborando um 
Orçamento. 

:: Item de ORS enquadrado em contrato sob demanda e aguardando PPS
O serviço, considerado de alto valor, foi enquadrado na categoria “sob demanda” e a IMA está elaborando uma PPS. 

:: Item de ORS com orçamento aguardando aprovação 
O Orçamento foi elaborado e aguarda aprovação do Deinfo. 

:: Item de ORS com PPS aguardando aprovação 
A PPS foi elaborada e aguarda a aprovação do Deinfo.

:: Item de ORS com PPS aprovada
O Deinfo aprovou a PPS e aguarda o encaminhamento interno da IMA para execução.

:: Item de ORS com Orçamento aprovado
O Deinfo aprovou o Orçamento e aguarda o encaminhamento interno da IMA para execução

:: Item de ORS com PPS aprovada encaminhado para execução
A IMA, internamente, já encaminhou o serviço para execução.  

:: Item de ORS com Orçamento aprovado encaminhado para execução
A IMA, internamente, já encaminhou o serviço para execução. 

:: Item de ORS com serviço contínuo encaminhado para execução
A IMA, internamente, já encaminhou o serviço para execução.

:: Item de ORS em execução com Orçamento aprovado   
O serviço está sendo executado pela IMA. 

:: Item de ORS em execução com PPS aprovada
O serviço está sendo executado pela IMA. 

:: Item de ORS com serviço contínuo em execução
O serviço está sendo executado pela IMA. 

:: Item de ORS com serviço contínuo executado
O serviço foi executado.

:: Item de ORS com Orçamento aprovado e executado  
O serviço foi executado.

:: Item de ORS com PPS aprovada e executado 
O serviço foi executado.

:: Item de ORS com PPS cancelada  
A PPS foi cancelada pela IMA.

:: Item de ORS com PPS reativada
A PPS havia sido cancelada, mas foi reativada pela IMA.

:: Item de ORS com orçamento cancelado   
O Orçamento foi cancelado pela IMA.

:: Item de ORS com orçamento reativado
O Orçamento havia sido cancelado, mas foi reativado pela IMA.

:: Item de ORS com orçamento não aprovado 
O orçamento não foi aprovado pelo Deinfo. 

:: Item de ORS com PPS não aprovada    
A PPS não foi aprovada pelo Deinfo. 

:: Item de ORS cancelado  
A solicitação foi cancelada pela IMA.

:: Item de ORS com PPS com agrupamentos de Orçamento aguardando aprovação  
Diversos orçamentos de serviços de baixos valores, que já haviam sido aprovados, estão agrupados em uma PPS, 
que aguarda aprovação do Deinfo.

:: Item de ORS com PPS com agrupamentos de Orçamento aprovado  
Diversos orçamentos de serviços de baixos valores, que já haviam sido aprovados, estão agrupados em uma PPS, 
que também foi aprovada pelo Deinfo.

:: Item de ORS com PPS com agrupamentos de Orçamento não aprovado   
Diversos orçamentos de serviços de baixos valores, que já haviam sido aprovados, estão agrupados em uma PPS, 
que não foi aprovada pelo Deinfo.

:: Item de ORS com PPS com agrupamentos de Orçamento cancelado   
Diversos orçamentos de serviços de baixos valores, que já haviam sido aprovados, estão agrupados em uma PPS, 
que foi cancelada pela IMA.

:: Item de ORS com PPS não concluída
A PPS está sendo elaborada pela IMA. 

:: Item de ORS com PPS com agrupamentos de Orçamento não concluída
Diversos orçamentos de serviços de baixos valores, que já haviam sido aprovados, estão agrupados em uma PPS, 
que está sendo elaborada pela IMA.

Passo 4:
Você terá acesso à página “Solicitações” 
Você pode localizar a solicitação que você quer consultar ou fazer uma nova consulta definindo um novo filtro.
Para verificar o status em que se encontra a sua solicitação, clique em “detalhes”



Passo 5:
Após clicar em “Detalhes”, você acessará a página “Item de Solicitação” com todas as informações sobre a sua 
solicitação. Se for necessário, utilize as informações do Passo 3 para saber o que significa o status informado nesta 
página. 

:: Solicitação de Serviços (Usuário confirmador)

Passo 1: 
Acessar a página inicial do SGC e digitar o login e a senha. 

Após certificar-se de que os dados estão corretos, clique em “Entrar”. 

Passo 2:
Você terá acesso ao Menu Principal do SGC.  
Escolha o botão “Solicitações” e clique em “Cadastro”.

Passo 3: 
Você acessará a  área “Manutenção de Solicitações”. A partir daí, você pode utilizar os campos para filtrar a 
solicitação desejada entre as diversas incluídas no sistema ou pode clicar diretamente no botão “Buscar”, localizado 
na parte superior direita da tela. 

Passo 4: 
Você acessará uma nova tela na área “Manutenção de Solicitações”. Você deve selecionar a solicitação que necessita 
de aprovação. É possível, nessa página, verificar o status da solicitação, entre outras informações.

Passo 5: 
Para confirmar a solicitação, após localizá-la, clique em “Detalhes”.
Você terá acesso a outra página da área Manutenção de Solicitação. 
Para confirmar a solicitação, clique em “Confirmar”. 

Passo 6: 
Nesta tela, você deve colocar o número da dotação e o valor disponível para a execução do serviço.

Depois, finalize a confirmação, clicando em “SIM”. 

Atenção: A solicitação foi cadastrada e 
confirmada. A partir daí, o processo segue para 
a IMA realizar uma estimativa de preço para o 
serviço e para o Deinfo autorizar a sua 
execução, entre outras etapas que você pode 
consultar acompanhando o status da sua 
solicitação no SGC. Para conhecer melhor todo 
o processo de contatação de serviços da IMA, 
veja o Manual de Procedimentos disponível 
neste site. 

:: Impressão de OES

Atenção: Para imprimir a Ordem de Requisição 
de Serviços (Saiba mais sobre ela consultando 
o Manual de Procedimentos disponível neste 
site), é necessário ter em mãos o número da 
PPS (Proposta de Prestação de Serviços) 
referente ao serviço solicitado.

Passo 1: 
Acessar a página inicial do SGC e digitar o login e a senha. 

Após certificar-se de que os dados estão corretos, clique em “Entrar”. 

Passo 2:
Você terá acesso ao Menu Principal do SGC.  
Escolha o botão “Solicitações” e clique em “Impressão OES”.



Passo 3:
Você terá acesso à página “Consulta de PPS com OES. 
Digite o número da PPS referente à sua solicitação no campo específico e clique em “Buscar”. 

Passo 3:
Você terá acesso à página com o resultado da busca. Certifique-se de que a PPS refere-se à solicitação desejada e 
clique em “Imprimir OES”. A parecerá uma tela com a OES em formato para impressão. 
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