
UNIVERSIDADE DE BRASíLIA
GABINETE DO REITOR

RESOLUÇÃO DO CONSElliO DE AD1vfINISTRAÇÃO N° 012/94

Estabelece normas para solicitação, aquisição,
fabricação, distribuição e avaliação de mobiliário da
Fundação Universidade de Brasilia.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍllA,
PRESIDENfE DO CONSELHO DE AD1vfINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições,
ouvido o referido órgão colegiado, em sua 210a Reunião, realizada no dia 10.11.94, e em
consonância com o estabelecido na Instrução da Reitoria N° 004/91, de 05 de julho de
1991, homologada pela Resolução do Conselho Diretor da FUB N° 004/92, de 16 de
março de 1992.

RESOLVE:

CAPÍTULO I - DA SOUCIT AÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS PEDIDOS

Artigo 10 - Todos os pedidos de aquisiçao ou fabricação de
mobiliário, para atender às necessidades das Unidades Acadêmicas e Administrativas da
Fundação Universidade de Brasilia-FUB, bem corno a distribuição e a avaliação de uso,
serão regidos pelas normas contidas nesta Resolução.

Parágrafo 10
- Entende-se por mobiliário toda e qualquer peça não

incorporada à edíficação ou equipamento, que sirva de suporte ao desenvolvimento de
atividades operacionais de qualquer natureza.

Parágrafo 20
- O mobiliário da FUB será classificado segundo as

seguintes categorias:
a) móvel padronizado de fabricação própria;
b) móvel especial, entendido corno tal aquele cujas características

ou dimensões fujam dos padrões adotados pela FUB ou pelo comércio moveleiro;
c) móvel comercial de aquisição externa.
Parágrafo 30

- À Prefeitura do Campus compete a organização e
distribuição, para todos os Centros de Custo, de catálogo infonnativo sobre todos os tipos
de móveis padronizados disponíveis, com seus custos periodicamente atuaIizados.

Artigo 20
- Todos os pedidos deverão estar relacionados às

atribuicões desempenhadas pela unidade solicitante ou pelos projetos por ela
desenvolvidos e obedecer aos seguintes procedimentos preliminares:

I - Preenchimento de formulário apropriado e encaminhamento
conforme a natureza do órgão:
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a) Unidades Acadêmicas - assinado pelo Chefe do Departamento e
encaminhado ao Diretor da Faculdade ou Instituto, para apreciação pelo Conselho da
Unidade e definição da ordem de prioridade para o conjunto da unidade;

b) Unidades Administrativas - assinado pelo Diretor da Unidade,
com a definição da ordem de prioridade, e encaminhado ao Decanato correspondente ou,
quando se tratar de órgão vinculado à Reitoria, à Assessoria de Planejamento e Avaliação
Institucional/ APA.

fi - Consulta aos órgãos competentes para estimativa de custos de
aquisição ou fabricação.

Artigo 3° - A estimativa de custos de aquisição ou fabricação de
mobiliário será feita:

I - Pelo Serviço de Compras Nacionais, quando se tratar de
aquisição de móvel comercial.

11 - Pela Prefeitura do Campus, depois da elaboração de estudo
preliminar ou projeto, conforme o caso, para os pedidos de móveis especiais.

Artigo 40 - Depois de consolidados, os pedidos serão
encaminhados semenstralmente ao Decanato de Administração e Finanças, para
deliberação da respectiva Câmara.

Artigo 5° - Compete ao Decanato de Administração e Finanças
estabelecer, no início de cada exercício, um calendário anual para:

I - Emissão de pedidos pelas Unidades Acadêmicas e
Administrativas.

fi - Consolidação e priorização, pelos Conselhos das Unidades
Acadêmicas, e, no caso das Unidades Administrativas, Centros e órgãos
Complementares, pelos Decanatos e pela APA.

m - Encaminhamento dos pedidos à Câmara de Administração e
Finanças.

CAPÍTULO 11- DO PROJETO DE MOBITlÁRIO

Artigo 6° - O mobiliário padrão deverá ser concebido como parte
de um sistema integrado, que atenda às necessidades comuns das atividades acadêmicas e
administrativas, dentro dos princípios da modulação, intercambialidade de componentes,
ergonomia, durabilidade, facilidade de manutenção e custo comparado compatível com as
necessidades e recursos da Instituição.

Artigo 7° - A concepção do mobiliário especial deverá atender aos
requisitos técnicos específicos da atividade a que se destina e os princípios de ergonomia,
e ter o processo de fabricação e os materiais utilizados, respeitadas as peculiaridades do
móvel, compatíveis com os do mobiliário padrão, ou de outros semelhantes ja existentes
na FUB, facilitando, assim, a intercambilidade de componentes de uso comum.

?t.
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Artigo 8° - A concepção do mobiliário será atribuída ao Centro de
Planejamento de Arquitetura e Urbanismo/CEPLAN, da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, com a participação de professores e servidores técnicos das áreas de desenho
industrial, ergonomia, arquitetura, engenharia e da Prefeitura do Campus.

Parágrafo 1° - Os editais de convocação dos interessados deverão
ser diwlgados para todas as unidades acadêmicas e administrativas envolvidas e
publicados nos órgãos de divulgação interna da Universidade de Brasilia.

Parágrafo 2° - Os trabalhos de concepção de mobiliário deverão,
sempre que possível, contar com a participação de estagiários dos cursos de graduação ou
de pós-graduação das áreas conexas, selecionados com base em critérios acadêmicos.

CAPÍTULO m-DA FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃo

Artigo 9° - Compete à Prefeitura do Campus fabricar o mobiliário
padrão e, em caso de impossibilidade técnica ou operacional, contratar a fabricação
externa, sempre que cabível, a partir de protótipos.

Parágrafo 1° - A produção de móveis padronizados pela Prefeitura
do Campus atenderá, exclusivamente, aos pedidos incluídos na programação semestral
aprovada pela Câmara de Administração e Finanças.

Parágrafo 2° - A fabricação do mobiliário padrão, referente aos
pedidos aprovados, ficará condicionada à liberação dos recursos financeiros pelo DAF,
para a compra de materiais pela Prefeitura do Campus.

Parágrafo 3° - Será dada prioridade à contratação externa, quando
essa modalidade oferecer melhores condições de atendimento, no que se refere à rapidez,
custo e volume da encomenda, ficando a PRC responsável pelo acompanhamento e
fiscalização.

CAPÍTULO IV - DA EXECUÇÃO DE MOBillÁRIO ESPECIAL

Artigo 10 - A execução de mobiliário especial se fará após a
aprovação, pela unidade interessada, do projeto definitivo e da alocação dos recursos
financeiros necessários à compra dos materiais especificados.

CAPÍTULO V - DA AQUISIÇÃO DE MOBillÁRIO COMERCIAL

Artigo 11 - A aquisição de mobiliário comercial só deverá
acontecer nos casos de:
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I - Móveis com caracteristicas, processo de fabricação ou
materiais que não possam ser fabricados pela Prefeitura do Campus.

II - Falta de condições técnicas ou operacionais para atendimento
pela Prefeitura do Campus.

m - Relação custo/benefício mais favorável à compra
externa.

Parágrafo Único - A aquisição de mobiliário comercial será feita
pelo Serviço de Compras Nacionais, após a alocação de recursos orçamentários,
observados os dispositivos desta Resolução.

CAPÍTULO VI - DA DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE E AVALIAçÃO DO
MOBILIÁRIO

Artigo 12 - Para cada bem móvel fabricado pela Prefeitura do
Campus, deverá ser emitida uma Guia de Produção Industrial-GPI, que será encaminhada
ao Serviço de Patrimônio Mobiliário, para fins de tombamento, registro e classificação
contábil e a emissão do Termo de Responsabilidade.

Parágrafo 10
- A entrega de mobiliário especial, que dependa de

instalação, será feita diretamente pela Prefeitura do Campus, que encaminhará ao Serviço
de Patrimônio Mobiliário o Termo de Responsabilidade correspondente, devidamente
assinado pelo agente recebedor.

Parágrafo 20
- A entrega do mobiliário padrão, bem como do

mobiliário comercial ou de fabricação externa, será feita pelo Serviço de Patrimônio
Mobiliário, após a emissão do Termo de Responsabilidade.

Parágrafo 30
- A entrega de qualquer bem móvel sem a respectiva

documentação patrimonial, implicará a responsabilidade administrativa dos agentes
envolvidos, por irregularidade na administração patrimonial da FUB.

Artigo 13 - Periodicamente, será feita uma verificação do uso do
mobiliário, nas áreas acadêmicas e administrativas, para avaliação do mesmo no que se
refere à sua adequação, à organização e aos métodos de trabalhos adotados pela FUB e
ao seu estado de conservação,

Artigo 14 - O Presidente da Comissão Permanente de Espaço
Físico, órgão de assessoramento ao Conselho de Administração/CAD, designará, por
indicação das áreas participantes, uma Comissão Técnica de Mobiliário, composta por
representantes da Assessoria de Planejamento e Avaliação Institucionall APA, Decanato

CAPÍTULO VII - DA COMISSÃO TÉCNICA DE MOBILIÁRIO


