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   PORTARIA Nº 1555, DE 30 DE JULHO DE 2015 

 

 

    O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pelo 

Decreto de 05 de maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 

2015, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve: 

 

    CONSIDERANDO que o campus Planaltina tem um excedente nos 

produtos agrícolas gerados pelas atividades didáticas e de sua manutenção; 

 

    CONSIDERANDO a necessidade de doar ou comercializar estes 

excedentes de produção; 

 

    CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a comercialização destes 

produtos oriundos das Unidades de Produção do Campus Planaltina; 

 

    CONSIDERANDO o acórdão TCU 3612 / 2014 que orienta o IFB a adotar 

procedimentos administrativos para as vendas de produtos do campus Planaltina; 

 

    CONSIDERANDO as conclusões do Processo 23098.007316.2015-8; 

  

    RESOLVE: 

  

    Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo para comporem a comissão 

responsável pela elaboração dos documentos citados no art. 2º desta Portaria: 

 

SERVIDOR SIAPE CONDIÇÃO 

ADILSON JAYME DE OLIVEIRA 1651636 PRESIDENTE 

ALAN KARDEC ELIAS MARTINS 1748888 MEMBRO 

JOSÉ LUÍS SOARES 1586370 MEMBRO 

REGINALDO PEREIRA RAMOS 1812185 MEMBRO 

CLEIDIVANA CARDOSO PEREIRA 1759893 MEMBRO 

ADLEY CAMARGO ZIVIANI 1627600 MEMBRO 

 

    Art. 2º A comissão deverá elaborar no mínimo os seguintes documentos: 

 

I - plano de controle de estoque e produção de insumos tais como leite, queijo, 

doces e frutas dentre outros deixando claro quais quantidades, origem e destino; 

 

II - planilha de formação de preços de comercialização quando for o caso; 

 

III - fluxograma e procedimento de vendas para o varejo; 

 

IV - fluxograma e procedimento de vendas quando for o caso de grandes 

quantidades, neste caso atendendo aos princípios da lei 8666 / 1993; 
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V - fluxograma e procedimento de trocas / permutas de produtos, serviços e 

insumos quando for a caso, sempre atendendo as regulamentações atinentes à lei 

86666/1993. 

 

VI - fluxograma e procedimento para receber doações de bens imobiliários, 

móveis, semoventes e serviços até a incorporação ao patrimônio quando for o caso; 

 

VII -  criar um padrão de embalagens para as comercializações de tal modo que 

atendam às exigências da vigilância sanitária; 

 

VIII - propor uma estratégia de comercialização que tenha caráter didático de 

forma a fundamentar o empreendedorismo, e preferencialmente o empreendedorismo 

solidário na formação dos estudantes do campus. 

  

§1º Os documentos I, II e III deverão ser entregues no prazo de 1 semana a contar 

da data de assinatura desta portaria. 

 

§2º Os documentos IV, V e VI deverão ser entregues no prazo de 1 mês a contar 

da data de assinatura desta portaria. 

 

§3º O documento do item VII deverão ser entregues no prazo de 2 meses a contar 

da data de assinatura desta portaria. 

 

§4º Os documentos do item VIII deverão ser entregues no prazo de 3 meses a 

contar da data de assinatura desta portaria. 

 

§5º As vendas e outras movimentações de bens e produtos que envolvam agentes 

externos ao IFB, que não estejam, contemplados na Lei 8666/1993 estão suspensos até a 

conclusão dos trabalhos, e estabelecimento dos procedimentos descritos nos itens I a III 

por portaria normativa. 

 

    Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

 

Original Assinado 

WILSON CONCIANI 

 

 

 

 

Publicado no BS/IFB, de 31 de julho de 2015. 


