
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

PORTARIA Nº 648, DE 07 DE ABRIL DE 2015

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS ESTRUTURAL DO INSTITUTO FEDERAL
DE BRASÍLIA, nomeado pela Portaria IFB nº 49, de 16 de janeiro de 2014, publicada no Diário
Oficial da União em 17 de janeiro de 2014, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO as delegações de competências estabelecidas pela Portaria IFB nº
001, de 02 de janeiro de 2014, publicada no Boletim de Serviço correspondente ao período de 01 a
12 de janeiro de 2014 e

CONSIDERANDO a oferta do Curso Técnico em Mecânica Automotiva,

Resolve:

Art. 1º – Instituir Comissão formada pelos servidores ERICH DOUGLAS DE SOUZA,
matrícula SIAPE Nº  2830178, NILTON CESAR DE OLIVEIRA BORGES, matrícula SIAPE Nº
2159519 e PAULO ANTÔNIO BALTAZAR RAMOS,  matrícula SIAPE Nº  0425009, para, sob a
presidência do primeiro, apresentarem os projetos de implantação de todos os Laboratórios da Área
de Mecânica do Campus Estrutural.

Art. 2º – No referido projeto deverão constar, entre outras informações/solicitações:

I  –  Justificativa  para  implantação  dos  referidos  laboratórios,  proposta  de  locais  de
implantação e lay out dos Laboratórios;

II – Justificativa para aquisição de bens permanentes, termo de referência para aquisição
dos  bens  permanentes  e  planilha  contendo  a  relação,  especificações  e  quantitativo  dos  bens
permanentes com os respectivos preços médios, por item, obtidos por pelo menos três cotações
devidamente comprovadas;

III  -  Justificativa  para  aquisição  de  bens  permanentes  da  área  de  informática,  se
houverem,  termo de  referência  para  aquisição  dos  bens  permanentes  da  área  de  informática  e
planilha  contendo  a  relação,  especificações  e  quantitativo  dos  bens  permanentes  da  área  de
informática com os  respectivos  preços  médios,  por item, obtidos  por pelo menos três  cotações
devidamente comprovadas;

IV - Justificativa para aquisição de bens de consumo, termo de referência para aquisição
dos bens  de  consumo e planilha  contendo a  relação,  especificações  e  quantitativo dos  bens  de
consumo  com  os  respectivos  preços  médios,  por  item,  obtidos  por  pelo  menos  três  cotações
devidamente comprovadas.

Art. 3º – Fica estipulada a data de 30 de junho de 2015 para a entrega dos referidos
projetos à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Estrutural.

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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