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GEAF/NUMEB/SERP 

INFORMATIVO Nº 001/2022 

 

 

Transferência de quantitativos dos itens registrados nas Atas de Registro de 

Preços do SERP entre os municípios participantes 

 

 

Considerando o Decreto Estadual n° 4.865-R/2021 que regulamenta o 

remanejamento das quantidades previstas para os itens registrados nas Atas de 

Registro de Preços entre órgãos participantes; 

 

Informamos a possibilidade de transferência de quantitativos dos itens constantes nas 

Atas de Registro de Preços do SERP entre os municípios participantes. 

 

Sobretudo, o remanejamento somente poderá ser promovido de município 

participante para município participante, não sendo permitido remanejamento para 

um município que não realizou a programação do item na edição do SERP. 

 

Para realização desse procedimento, será necessário seguir o procedimento abaixo: 

 

1) Solicitar ao município cedente, a elaboração da autorização de 

transferência de quantitativo assinada pelo Secretario Municipal de Saúde; 

2) Elaboração do pedido de compra no sistema operacional utilizando a 

modalidade “carona”; 

3) Elaborar ofício de solicitação de remanejamento a equipe do SERP 

solicitando o remanejamento de quantitativo do item contendo justificativa 

e assinatura do secretario municipal de saúde; 

4) Enviar ao SERP por e-mail o documento descrito nos tópicos 1) e 3), bem 

como o numero do pedido gerado no sistema; 

5) O SERP irá analisar e autorizar o remanejamento do quantitativo do 

referido item; 

6) Se autorizado, encaminhar ao setor de contratos para elaboração da 

minuta de termo aditivo; 
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7) Encaminhar o pedido para análise jurídica, se for o caso; 

8) O fornecedor e o ordenador de despesas (SSAS) devem assinar o termo 

aditivo para posterior publicação no DIO-ES. 

9) O pedido de compra no sistema operacional é aprovado e o município 

poderá realizar todas as etapas subsequentes para compra do item. 

 

 

 

 

 

Vitória, 07 de janeiro de 2022 
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