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IFB ENCERRA EXERCÍCIO 2016
SEM RESTRIÇÕES CONTÁBEIS
Parabéns a todos que participaram
deste árduo trabalho!

ALGUMAS DAS NOSSAS LICITAÇÕES

ALGUMAS DAS DISPENSAS/
INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES

PREGÕES
• PE 03/2016 - Uniformes
• PE 04/2016 - Material de expediente
• PE 06/2016 - Eletrodoméstico
• PE 08/2016 - Apoio Administrativo *Concluindo

• Prestação de serviço de acesso à internet por
meio de rede de alta velocidade (banda larga);
• Contratação de professores para Mestrado em
gestão da Educação.

RDC (Regime Diferenciado para Contração de obras)
• RDC 01/2016 - Planaltina – Rampas e Auditório
• RDC 02/2016 - Recanto das Emas – Reforma
para implantação do Campus
ADESÕES ARP – Ata de Registro de Preços a outros órgãos
• Combustíveis, Telefonia, Seguros, água, café
e materiais descartáveis.

SUAP – SISTEMA UNIFICADO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Com as adequações realizadas nos módulos
existentes no SUAP, foi solucionado grande
parte das questões que envolvia almoxarifado, patrimônio, contrato e serviços.

QUANTIDADE DE CONTRATO GERIDOS
• 81 contratos
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OFICINA – TREINAMENTO DE PESSOAL
NA CONFORMIDADE DE GESTÃO

EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Foram efetivados, somente na Reitoria, pagamentos de mais de R$ 37.000.000,00 (trinta e
sete milhões) e foram emitidas mais de 1.500
Notas de Empenhos (NE).

Capacitação e orientação de mais de 25 (vinte
e cinco) servidores no âmbito do IFB, inclusive
com a participação de diretores dos campi.

EMPRESAS NOTIFICADAS PARA POSSÍVEIS
APLICAÇÕES DE PENALIDADES:
Empresas que foram notificadas extrajudicialmente:
• Agroservice Empreiteira Agrícola LTDA;
• Bastos Comércio de Livros LTDA;
• Oriente Segurança Privada LTDA;
• Construtora Anhanguera LTDA;
• Engemil Engenharia , empreendimento,
Manutenção e Instalações LTDA
• Concretiza Construtora e Incorporadora LTDA.

TRABALHOS EM ANDAMENTO

VOCÊ SABIA QUE...

• Manuais operacionais de Contabilidade,
Execução Financeira e Orçamentária e Patrimônio.

A PRAD/DRAD elaborou e disponibilizou diversos FLUXOS de PROCESSO trazendo aos servidores e não servidores da Reitoria e dos campi
do IFB melhor agilidade na movimentação e na
qualidade dos trabalhos diário.

• Normatização para apresentação da Prestação de contas.

Acesse: intranet.ifb.local/index.php/publicacoes/processos-de-trabalho
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SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA
• Foi iniciado a substituição das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED - Light emitter diode, com o
objetivo e a tentativa de reduzir consideravelmente o consumo com iluminação.
• Por meio do SISPES, todo o consumo com água e energia elétrica é controlado, possibilitando ações de
gestão para minimizar a utilização desses recursos no âmbito do IFB!

NOVIDADE!

ETFB
Foi dada a baixa definitiva do CNPJ n.º 09.266.
912/0001-84 da Escola Técnica Federal de Brasília
junto à Receita Federal do Brasil (RFB).

RAP – Restos a Pagar 2016
A PRAD vem, a cada ano, minimizando a
utilização dessa ação e fechou o ano com a
realização de uma força tarefa que culminou
num excelente resultado.

Este fato é relevante, pois evita geração de
novos débitos e outras ações contábeis que
não fazem parte da missão do IFB.

Agradecemos a atenção e colaboração dos
setores parceiros.
Estamos no caminho certo!!

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
(61) 2103-2140
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