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Prezado Servidor,  

 

Visando aperfeiçoar o processo de alienação de bens comuns tornando o processo mais eficiente, 

os Órgãos e Entidades deverão fazer a transferência dos bens patrimoniais a serem leiloados 

utilizando tão somente a guia de movimentação tipo 039 - Transferência para Almoxarifado de 

Alienação.  

 
Desta forma ao final da realização do certame, a baixa dos bens patrimoniais será feita 

automaticamente ficando dispensados de executar a operação manual dos mesmos quando se 

tratar de Órgãos e Entidades da Administração Direta. 

 
Para melhor gerenciamento do processo, cada guia de transferência dará origem a um lote do 

leilão, portanto deve-se evitar a inclusão de várias guias, exceção feita aos casos onde o 

quantitativo supera 999 bens. 

 

Os bens patrimoniais só serão vinculados a um lote de Leilão, quando a guia for confirmada pela 

Unidade de Destino e, após a entrega do processo à equipe da Bolsa de Materiais com toda a 

documentação necessária. 
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Fica determinado que: 

 Órgãos pertencentes à Administração Direta: deverão realizar uma movimentação 

externa dos bens por transferência direta para a Unidade de Alienação da Bolsa de 

Materiais – código 1941101. Ao final do processo a baixa será automática. 

 

 Entidades da Administração Indireta: deverão realizar uma movimentação interna dos 

bens para sua própria unidade de alienação. Ao final do processo, as baixas serão 

efetivadas mediante arrematação e processamento da baixa do respectivo lote do leilão. 

 
 

1. Inclusão do documento de transferência para as unidades de Alienação 

 

1.1. Procedimentos - Órgãos pertencentes à Administração Direta 

  
Na opção de MOVIMENTAÇÃO EXTERNA, o Órgão irá incluir uma TRANSFERÊNCIA 

DIRETA, selecionando a opção PARA ALMOXARIFADO ALIENAÇÃO; 

  

 



ATENÇÃO! 

O campo DESTINO deverá ser preenchido com o código da única unidade da Bolsa de 

Materiais apta a receber o documento - 1941101; 

 

 

 



Preencha todos os campos e informe os números dos patrimônios que serão transferidos e 

depois finalize o documento; 

 

 

 



Uma vez que o mesmo se encontra FINALIZADO, o documento deve ser AUTORIZADO pelo 

Responsável da Unidade Gerencial de Patrimônio do Órgão; 

 

 



 

1.1.1. Autorização de Movimentação de Bem Patrimonial – Unidade Gerencial  

   
Ao acessar a Unidade Gerencial de Patrimônio, selecione a opção Movimenta Bem 

Patrimonial e depois a opção Autoriza Movimentação;  

 

 



Selecione o tipo do documento a ser autorizado; 

 

 

 



Informe S e confirme a movimentação; 

 

 

 

Neste momento, o documento está apto a ser recebido na unidade de destino para ser 

incluído no lote do leilão. 

 

ATENÇÃO! 

Para cada documento de transferência registrado pelo Órgão, será gerado um Lote no 

processo de Leilão. 

 



 

1.1.2. Rescisão do Termo/Documento de transferência para unidade de Alienação 

 

No caso de erro de lançamento, onde ocorreu a movimentação de bens para a unidade de 

Alienação de forma incorreta, para viabilizar o retorno dos bens para a unidade anterior de 

origem deverá ser cadastrado um documento do tipo  RESCISÃO DE TERMO DE DE 

TRANSFERÊNCIA. 

 

 ATENÇÃO! 

Este documento somente poderá ser cadastrado por um almoxarifado de ALIENAÇÃO. 

A rescisão é incluída para cada documento de transferência anteriormente criado e 

autorizado, portanto não se pode fazer a rescisão individual de bens. 

 

 



1.2. Procedimentos – Entidades pertencentes à Administração Indireta 

 

Antes de incluir o documento de movimentação, as Entidades da Administração Indireta 

deverão verificar se a unidade de Alienação já foi definida. Para isso, basta acessar a opção de 

consulta “22. Unidades Especificas por Orgao” no módulo Órgãos e Entidades. 

 

 

 



 

Informe o código do órgão e o tipo de unidade “28”. 

 

 

 

O sistema apresentará a unidade de alienação para onde os bens da Entidade deverão ser 

movimentados. 

 

 

 

 



Caso ainda não tenha sido definida uma unidade de Alienação para a entidade, o Administrador 

de Segurança deverá criar uma ÚNICA e EXCLUSIVA com característica de ALIENAÇÃO. 

A caracterização da unidade deverá ser feita através da opção de ALTERAÇÃO DA UNIDADE. 

 

Informe “S” no campo ALIENAÇÃO, conforme destacado na figura a seguir. 

 

 

 



 

Na opção de MOVIMENTAÇÃO INTERNA, selecione a opção PARA ALMOXARIFADO 

ALIENAÇÃO; 

 

 



Informe todos os bens a serem transferidos e confirme o documento.  

Vale ressaltar que apenas a unidade marcada como sendo de ALIENAÇÃO poderá ser 

informada no campo DESTINO do documento de movimentação dos bens. 

 

 

 



A unidade de destino deverá confirmar a movimentação dos bens no sistema, após efetuar a 

conferência dos mesmos; 

 

 

 



Somente após a confirmação do documento, os lotes poderão ser criados para o processo de 

leilão, pela equipe responsável pela realização do certame. 

 

ATENÇÃO! 

Para cada documento de transferência gerado pela Entidade, será gerado um Lote no processo 

de Leilão. 

 

 

 

1.2.1. Rescisão do Termo/Documento de transferência para unidade de Alienação 

 

No caso de erro de lançamento onde ocorreu a movimentação de bens para a unidade de 

Alienação de forma incorreta, para viabilizar o retorno dos bens para a unidade anterior de 

origem deverá ser cadastrado um documento do tipo  RESCISÃO DE TERMO DE DE 

TRANSFERÊNCIA. 



 

 ATENÇÃO! 

Este documento somente poderá ser cadastrado por um almoxarifado de ALIENAÇÃO. 

A rescisão é incluída para cada documento de transferência anteriormente criado a 

autorizado, portanto não se pode fazer a rescisão individual de bens. 

 

 

 


