GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica

OFÍCIO/SESA/NUMEB/SERP Nº 1649/2021.
Para:
Secretarias Municipais de Saúde dos Municípios participantes do SERP XIII
Destinado aos setores:
Gerência/Coordenação de Assistência Farmacêutica Municipal;
Fundo Municipal de Saúde.
Assunto:
Descrição do número de processo no sistema MV SERP
Prezados,
Venho informar que as Atas de Registro de Preços do Programa SERP XIII começaram a ser
disponibilizadas, e a partir do SERP XII, o processo de compra passou a ter formato eletrônico (edocs). Com isso, a identificação do processo passa a ser através de uma combinação de números e
letras, porém o sistema MV SERP não permite a inclusão de letras no campo “número de processo”
sendo necessária a sua atualização.
Com intuito de agilizar o processo de disponibilização das Atas no sistema MV SERP referentes ao
processo de compra 2021-63KDB Pregão n°733/2021, foi utilizado o número de processo fictício
“000134” para a realização do cadastro das Atas de Registro de Preço nº 1447/2021 e
1448/2021 no sistema MV SERP. Ou seja, o número 000134 no sistema refere-se ao
número de processo 2021-63KDB.
Vale considerar que já foi realizada a solicitação de atualização do sistema MV SERP e que será
realizado o acerto do número do processo das atas acima assim que o sistema for atualizado. Esse
ofício é válido até a efetivação do acerto no sistema. Informo que caso a atualização não tenha sido
concluída até a publicação das próximas Atas de registro de Preço do SERP, iremos utilizando
números fictícios seguindo ordem numérica para dar mais celeridade aos trâmites até a efetivação da
atualização do sistema.
Vitória, 10 de dezembro de 2021.
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