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1 OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes básicas para alienação, renúncia e baixa de bens patrimoniais da 
Dataprev.

2 APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os órgãos da Dataprev.

3 ÓRGÃOS CITADOS NA NORMA

Sigla Função principal

DFS Diretoria responsável por finanças e serviços logísticos

SECE Órgão responsável pela secretaria executiva

SUSL Superintendência de serviços logísticos

DEAS Órgão responsável por gestão de ambientes serviços administrativos da 
Empresa

DADP Órgão responsável pela gestão patrimonial da Empresa

CGTS Órgão responsável por responsabilidade socioambiental da Empresa

DICR Órgão responsável por contratações e revisões contratuais

CJUR Órgão responsável pela consultoria jurídica

DEGC Órgão responsável pela gestão contábil

DPAA Órgão  local  responsável  pela  gestão  administrativa  no  Pará,  Acre, 
Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins e Amazonas

DCEA Órgão local responsável pela gestão administrativa no Ceará

DDFA Órgão local responsável pela gestão administrativa no Distrito Federal

DMGA Órgão local responsável pela gestão administrativa em Minas Gerais, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Espirito Santo

DPBA Órgão local responsável pela gestão administrativa  na Paraíba

DPEA Órgão  local  responsável  pela  gestão  administrativa  em  Pernambuco, 
Maranhão, Piauí e Alagoas

DRNA Órgão local responsável pela gestão administrativa no Rio Grande do Norte

DRSA Órgão local responsável pela gestão administrativa no Rio Grande do Sul, 
Paraná, Bahia e Sergipe

DSCA Órgão local responsável pela gestão administrativa em Santa Catarina

DSPA Órgão local responsável pela gestão administrativa em São Paulo
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4 CONCEITUAÇÃO

4.1 Bem patrimonial

Bem tangível e intangível que possui valor econômico e compõe o patrimônio da empresa, 
cuja vida útil econômica seja igual ou superior a um ano e o valor seja superior ao limite 
estabelecido no Regulamento do Imposto de Renda, e que não esteja destinado à venda ou 
à transformação em numerário.

4.1.1 Bem tangível

Bem que possui existência física e é destinado ao exercício ou manutenção das atividades 
da empresa.

4.1.2 Bem intangível

Bem  que  não  possui  existência  física  e  é  destinado  ao  exercício  ou  manutenção  das 
atividades da empresa.

4.2 Bem de consumo

É o insumo necessário para comercializar os produtos ou serviços, objetos da atividade-fim 
da empresa, bem como para a manutenção da estrutura empresarial, independente de sua 
frequência.

4.3 Bem inservível

Bem  patrimonial  ou  de  consumo  em  desuso,  sem  aplicação  na  empresa.  O  bem 
considerado inservível  deve ser classificado como: ocioso,  recuperável,  antieconômico e 
irrecuperável.

4.3.1 Ocioso

Bem em perfeita condição de uso, porém sem utilidade para empresa.

4.3.2 Recuperável

Bem passível  de recuperação,  para  utilização pela  empresa,  cujo  custo  de reparo  seja 
limitado a cinquenta por cento do seu valor de mercado.

4.3.3 Antieconômico

Bem  cuja  manutenção  é  onerosa,  ou  seu  rendimento  precário,  em  virtude  de  uso 
prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo.
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4.3.4 Irrecuperável

Bem que não tem condição de ser utilizado para o fim a que se destina, devido a perda de 
suas características normais de funcionalidade, ou em razão da inviabilidade econômica de 
sua recuperação.

4.4 Alienação

Transferência definitiva do direito de propriedade de um bem mediante venda em leilão, 
doação ou permuta, quando da ocorrência de obsoletismo, inadequação ou imprestabilidade 
do bem.

4.4.1 Venda em leilão

Venda pública de um bem, por licitação na modalidade leilão,  a quem oferecer o maior 
lance, igual ou superior ao valor da avaliação, nos termos da legislação vigente.

4.4.2 Doação

Transferência do direito de propriedade de um bem da Dataprev a terceiros, sem ônus para 
a empresa.

4.4.3 Permuta

Transferência do direito de propriedade de um bem, mediante recebimento de outro, de igual 
valor contábil, ou como parte de pagamento para sua aquisição.

4.5 Renúncia

É  o  desfazimento  de  um  bem  irrecuperável  após  a  verificação  da  impossibilidade  ou 
inconveniência de sua alienação, mediante inutilização ou abandono.

4.6 Baixa patrimonial e contábil

Baixa patrimonial e contábil de bem próprio e de terceiros no Sistema Integrado de Gestão 
Empresarial.

4.7 Sanitização

Processo pelo qual dados são eliminados de forma deliberada, permanente e irreversível de 
uma mídia, impossibilitando sua recuperação. Estão incluídos neste processo a “Eliminação 
de Dados” e a “Destruição da Mídia”.

4.8 Termo de doação

Documento pelo qual a Dataprev, por liberalidade, transfere bens do seu patrimônio para o 
de outra entidade.
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4.9 Termo de exame e avaliação / Relatório Final

Relatório final elaborado pela Comissão de Exame e Avaliação.

4.10 Extrato de doação

Documento pelo qual a Dataprev torna pública a alienação por doação realizada, publicado 
no Diário Oficial da União.

4.11 Destruição de mídias

Resultado das ações tomadas para assegurar que uma mídia não possa mais ser usada 
para seu propósito original, impossibilitando a recuperação dos dados armazenados. Isto 
inclui, mas não está limitado a: incineração, fragmentação, trituração, desmagnetização e 
derretimento.

4.12 Mídias

Qualquer meio físico onde dados estão ou podem ser gravados e/ou armazenados. Isto 
inclui, mas não está limitado a: mídias eletrônicas, mídias baseadas em papel (impressas) e 
outras mídias escritas (ex.: quadros).

4.13 Formulário para registro de descarte de mídias

Documento que registra o processo de descarte de uma mídia, de forma a manter uma trilha 
de auditoria, indicando o método utilizado para o descarte e o destino final da mídia.

4.14 Sistema e-Doc

Sistema de gestão documental pelo qual são tramitados os processos administrativos.

5 DIRETRIZES BÁSICAS

Os bens patrimoniais podem ser disponibilizados, conforme sua utilidade e condições de 
uso, por alienação ou renúncia.

De acordo com o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990 e suas alterações, os bens 
inservíveis devem ser inspecionados e classificados, pela Comissão de Exame e Avaliação, 
como: ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável.

5.1. Comissão de exame e avaliação

A Comissão  de  Exame  e  Avaliação  deve  ser  composta,  no  mínimo,  pelos  seguintes 
membros:
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a) 01 empregado indicado pelo órgão local responsável pela gestão administrativa. No Rio 
de Janeiro deve ser indicado pelo órgão responsável pela gestão patrimonial da Empresa;

b)  01  empregado  indicado  pelo  órgão  local  responsável  manutenção/gestão  técnica  de 
mobiliários e/ou equipamentos;

c) 01 empregado indicado pelo órgão local responsável por patrimônio;

Quando da identificação de bens patrimoniais inservíveis para alienação ou renúncia, deve 
ser constituída uma Comissão de Exame e Avaliação, mediante Comunicação de Serviço – 
CS, pelo órgão local responsável pela gestão administrativa.

O Coordenador da Comissão de Exame e Avaliação será o empregado indicado pelo órgão 
local responsável por patrimônio;

A Comunicação de Serviço – CS, deve conter os seguintes elementos: 

. Constituição da Comissão de Exame e Avaliação;

. Nome e Matrícula dos membros;

. Função dos membros na Comissão de Exame e Avaliação; 

. Prazo de conclusão dos trabalhos e entrega do relatório final;

A  substituição  de  qualquer  membro  da  Comissão  de  Exame  e  Avaliação  deve  ser 
comunicada  ao  órgão  local  responsável  pela  gestão  administrativa  para  atualização  da 
Comunicação de Serviço – CS em vigor e posterior divulgação;

O  exame,  a  avaliação  e  a  classificação  de  bens  inservíveis,  bem  como  os  demais 
procedimentos cabíveis para sua alienação ou renúncia ao direito de propriedade, devem 
ser efetivados pela Comissão de Exame e Avaliação e demais agentes organizacionais, 
conforme as competências definidas nesta norma e na Tabela de Competência, do Anexo I, 
conforme Resolução de Delegação de Competência.

A Comissão, durante a execução dos trabalhos, deve emitir os seguintes documentos: 

. Termo de Exame e Avaliação (Anexo I);

. Laudos Técnicos (mobiliário e equipamentos) (Anexo II e III); 

. Formulário para registro de descarte de mídias (Anexo IV);

. Demonstrativo analítico dos bens patrimoniais a serem alienados (Anexo V);

. Termo de Entrega de Bem (Anexo VI);

Compete ao Coordenador da Comissão de Exame e Avaliação:

a) Coordenar os documentos produzidos pela Comissão;

b) Elaborar o Termo de Exame e Avaliação;

c) Cadastrar e Tramitar os documentos no e-Doc;

d) Assinar como aprovador o Termo Final de Exame e Avaliação e os laudos técnicos no e-
Doc;
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Compete  ao  empregado  indicado  pelo  órgão  local  responsável  pela  gestão 
administrativa:

a) Classificar os bens citados no item 4.3 desta Norma;

b) Efetivar o relatório da pré seleção no Sistema Integrado de Gestão Empresarial;

c) Assinar como elaborador o Termo de Exame e Avaliação e os laudos técnicos no e-Doc;

Compete ao empregado indicado pelo órgão local responsável por patrimônio:

a) Separar os bens destinados para alienação;

b) Agrupar os bens em lotes;

c) Transferir os bens para o depósito;

d) Assinar como elaborador o Termo de Exame e Avaliação e os laudos técnicos no e-Doc;

e) retirar as plaquetas patrimoniais dos bens que serão entregues a donatária;

Compete  ao  empregado  indicado  pelo  órgão  local  responsável  pela 
manutenção/gestão técnica de mobiliários e/ou equipamentos:

a) Formatar os equipamentos de microinformática, quando for o caso;

b) Emitir parecer por meio de laudos técnicos;

c) Assinar como elaborador o Termo de Exame e Avaliação, o Relatório Final e os laudos 
técnicos no e-Doc;

5.1.1 Emissão de termo de exame e avaliação

O Termo de Exame e Avaliação,  a ser  emitido pela referida Comissão,  deve conter,  no 
mínimo, os seguintes aspectos:

a) Indicação para o aproveitamento de parte dos bens ou equipamentos para outros fins, se 
for o caso;

b) Classificação de cada lote como ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável, de 
acordo com sua situação física;

c) Demonstrativo sintético dos lotes dos bens contendo os seguintes campos: quantidade 
total de bens, valor total de aquisição atualizado, valor total da depreciação acumulada e 
valor total residual contábil, emitido pelo Sistema Integrado de Gestão Empresarial;

d)  Justificativa  para  destinação  a  ser  dada  a  cada  lote,  informando  a  modalidade  de 
alienação;

e) Valor do lance mínimo de cada lote, no caso de alienação por venda em leilão;
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f) Relação dos membros;

g)  Justificativa  de  relação  custo  x  benefício,  para  os  bens  classificados  como 
antieconômicos acompanhada de avaliação de empresas de manutenção;

5.1.2 Laudos Técnicos

A comissão  deve  elaborar  os  laudos  técnicos  de  acordo  com  a  característica  do  bem 
(equipamentos de informática, mobiliários e mídias de softwares).

Na  alienação  de  equipamentos  de  informática  (desktops,  impressoras,  notebooks, 
ultrabooks e tablets), a Comissão de Exame e Avaliação é responsável  pelo recebimento e 
cadastramento do Formulário para Registro de Descarte de Mídias (Anexo I), presente na 
Norma N/SI/002 – Eliminação de Dados, Manuseio e Descarte de Mídias, que comprova o 
trabalho de sanitização de informações realizado pela equipe técnica (formatação do HD do 
equipamento).

5.1.3 Demonstrativo analítico dos bens patrimoniais 

O relatório demonstrativo analítico dos bens patrimoniais deve conter os campos: 

a) número de plaqueta;

b) descrição do bem;

c) valor de aquisição atualizado;

d) data de aquisição;

e) centro de custos;

f) depreciação acumulada; 

g) valor residual contábil;

A  depreciação  acumulada  e  o  valor  residual  contábil  deve  ser  emitido  pelo  Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial.

5.1.4 Termo de Doação de bens inservíveis

O Termo de Doação deve ser elaborado pelo órgão responsável pela gestão patrimonial da 
Empresa para os bens com os valores residuais abaixo de R$ 50.000,00 e os bens acima 
deve ser elaborada pela coordenação jurídica de direito financeiro, tributário de disciplinar
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 da Empresa, em duas vias.

5.1.5 Termo de Entrega de Bem

O Termo de Entrega deve ser elaborado pela Comissão de Exame e Avaliação e deve ser 
anexado  o ao  Termo  de  Doação  de  bens  inservíveis  e  entregue  uma  via  à  instituição 
recebedora do bem.

5.1.6 Autorização de baixa do bem patrimonial 

A Autorização de Baixa é elaborado pelo órgão local responsável pela gestão patrimonial e 
aprovado conforme as competências definidas nesta norma e na Tabela de Competência, 
do Anexo I, da Resolução de Delegação de Competência

5.1.7 Baixa patrimonial

O órgão local responsável pela gestão patrimonial   deve promover a baixa patrimonial no 
Sistema Integrado de Gestão Empresarial.

5.2 Alienação por doação

Os bens inservíveis devem ser doados conforme a classificação atribuída pela Comissão de 
Exame e Avaliação.

O órgão local responsável por patrimônio deve cadastrar e aprovar no E-doc o Memorando 
de Abertura do Processo.

O Coordenador da Comissão de Exame e Avaliação deve tramitar toda documentação (me-
morando de abertura, laudos técnicos e o Termo Final de Exame e Avaliação e a Relação 
da Pré-seleção de Ativo) no E-doc à Unidade Protocolizadora local, responsável pela autua-
ção dos processos.

Após a autuação do processo, pela Unidade Protocolizadora local, a Comissão de Exame e 
Avaliação deve tramitar o processo para o órgão responsável pela gestão patrimonial da 
Empresa.

O órgão responsável  pela gestão patrimonial  da  Empresa,  após o recebimento de toda 
documentação  encaminhada  pela  Comissão  de  Exame  e  Avaliação,  deve  emitir  o  seu 
parecer  e  encaminhar  o  processo  para  análise  e  parecer  do  órgão  responsável  pela 
responsabilidade socioambiental da Empresa.

Após o recebimento do processo, o órgão responsável por responsabilidade socioambiental 
da Empresa deve indicar uma instituição para recebimento dos bens disponibilizados para 
alienação e solicitar o encaminhamento de toda documentação necessária para sua análise.
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Caso a  Comissão  de  Exame e Avaliação  faça a  indicação  de  instituição(ões),  o  órgão 
responsável  por  responsabilidade  socioambiental  da  Empresa  deve  solicitar  o 
encaminhamento da documentação necessária para análise.

A Comissão de Exame e Avaliação deve observar o prazo de validade da documentação 
enviada pela Instituição e requerer a atualização, caso esteja vencida ou a vencer, antes de 
encaminhá-la ao órgão responsável por responsabilidade socioambiental da Empresa.

Cabe a Comissão de Exame e Avaliação a tomada de providências para a resolução das 
pendências documentais que, por ventura, venham a existir junto aos órgãos responsáveis 
envolvidos no processo de alienação.

Cabe ao órgão responsável pela responsabilidade socioambiental da Empresa a verificação 
da autenticidade da documentação apresentada, bem como da efetiva situação cadastral 
das  entidades  e  organizações  proponentes,  com  a  emissão  de  parecer  a  respeito  da 
documentação por ele verificada.

Após a emissão do seu parecer, o órgão responsável pela responsabilidade socioambiental 
deve encaminhar  o processo ao órgão responsável  pela coordenação jurídica de direito 
financeiro, tributário de disciplinar da Empresa, para que certifique a fundamentação legal do 
mesmo, conceda parecer acerca de sua documentação e, no caso específico de alienação 
por doação, também emita o Termo de Doação, em duas vias, encaminhando o processo ao 
órgão responsável pela gestão patrimonial da Empresa.

De posse do documento jurídico, cabe ao órgão responsável pela gestão patrimonial da 
Empresa fazer a análise e proceder conforme os casos:

• Parecer desfavorável: buscar solução de pendências com a Comissão; e

• Parecer favorável: solicitar aprovação do processo de alienação, conforme Tabela de 
Competência, do Anexo I, da Resolução de Delegação de Competência e assinatura 
da Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos, no Termo de Doação.

A entrega dos bens relacionados no processo de alienação por doação dar-se-á mediante 
agendamento da Comissão de Exame e Avaliação com a instituição beneficiada.

Quando da entrega dos bens, a Comissão de Exame e Avaliação procede a retirada das 
plaquetas metálicas de identificação, disponibilizando os bens e a coleta da assinatura do 
responsável pela instituição beneficiada, que deve estar identificado com o número da sua 
identidade, do seu CPF e telefone para contato, no Termo de Doação e da pessoa indicada 
para recebimento dos bens, no Termo de Entrega de Bem (Anexo III) por doação.

Cabe a Comissão de Exame e Avaliação, após a entrega dos bens à instituição beneficiada, 
enviar  e-mail  à  publicacoes@dataprev.gov.br,  solicitando  a  publicação  do  Extrato  de 
Doação,  no Diário  Oficial  da União,  no prazo máximo de 10 dias,  a contar da data de 
assinatura no Termo de Doação.

Confirmada a publicação, cabe ao órgão local responsável pela gestão patrimonial tramitar 
o processo ao órgão responsável pela gestão patrimonial da Empresa para a emissão da 
Autorização para Baixa Contábil e Patrimonial dos bens, que deve ser assinado conforme
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 Resolução de Delegação de Competência. 

O órgão responsável pela gestão patrimonial da Empresa, após assinatura da Autorização 
para  Baixa  Contábil  e  Patrimonial  dos  bens,  tramitará  o  processo  para  o  órgão  local 
responsável pelo patrimônio, que iniciou o processo, que procederá a baixa dos bens no 
Sistema Integrado de Gestão Empresarial 

Todas as plaquetas metálicas retiradas dos bens devem ser coladas em uma folha de papel 
A4 e digitalizada, para serem incluídas no processo no e-Doc, para consultas posteriores.

Após  realizar  as  baixas  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  Empresarial  o  órgão  local 
responsável  pela  gestão  patrimonial  deve informar  ao  órgão  responsável  pela  gestão 
patrimonial da Empresa,  a efetivação das baixas dos bens e promover o encerramento e 
arquivamento do processo.

Lembramos que toda essa documentação deverá ser apensada ao processo no sistema e-
Doc.

Os processos de alienação de bens patrimoniais na Dataprev devem estar com o Termo de 
Doação assinado pela Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos em até 90 (noventa) dias.

5.2.1   Classificação do bem inservível

Ressaltamos, para efeito desta norma, a importância da inclusão no processo dos seguintes 
documentos:

a) Relação de Pré Seleção de Ativo (em lote) dos bens patrimoniais a serem alienados 
contendo os campos: número de plaqueta, descrição do bem, valor residual contábil, data 
de aquisição, centro de custos e depreciação acumulada, emitido pelo Sistema Integrado de 
Gestão Empresarial;

b) Laudo técnico para cada equipamento ou laudo técnico geral dos mobiliários; e

c) Termo de Exame e Avaliação / Relatório Final.

Ressaltamos que cabe ao órgão  responsável  pela gestão patrimonial,  a conciliação de 
todos os  laudos  técnicos  dos  equipamentos  e  dos  mobiliários  em conformidade  com a 
relação dos bens patrimoniais a serem alienados.

 Cabe ao órgão local responsável pela gestão patrimonial  requerer a abertura de Processo 
Administrativo junto à Unidade Protocolizadora local, visando o descarte do bem. 

5.3 Alienação por venda em leilão

Os atos específicos de organização e condução do leilão devem ser executados por leiloeiro 
oficial, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A Comissão de Exame e Avaliação deve solicitar que o lote de bens inservíveis seja avaliado 
por, no mínimo, 2 (dois) empresas de mercado.
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Cabe a referida Comissão prestar as informações necessárias à execução do trabalho do 
leiloeiro oficial, assessorando-o em sua vistoria aos bens a serem alienados.

Após  a  vistoria,  o  leiloeiro  oficial  deve  emitir  proposta  comercial  ou  laudo  sobre  a 
viabilidade/inviabilidade econômica para realização do leilão.

A Comissão de Exame e Avaliação deve providenciar o processo de contratação de leiloeiro 
oficial com toda a documentação citada no item 5.2.1 –  acompanhada das avaliações de 
empresas do mercado, do Termo de Referência e do Estudo Preliminar, para contratação 
dos serviços do leiloeiro público oficial.

A realização do leilão deve ocorrer com a presença de integrante da Comissão de Exame e 
Avaliação, que tem a função de anotar os valores propostos para cada lote para análise da 
prestação de contas do leiloeiro oficial.

Após a realização do leilão, o leiloeiro oficial deve enviar o relatório completo à Comissão de 
Exame e Avaliação com a devida prestação de contas, acompanhada de cheque nominal à 
Dataprev  e do recibo de pagamento referente  ao valor  total  da  venda já  descontada a 
parcela de sua comissão, que deve ser mencionada em sua proposta comercial.

A Comissão de Exame e Avaliação deve encaminhar ao órgão responsável por finanças o 
relatório do leiloeiro oficial com o cheque nominal por ele emitido.

Os bens arrematados devem ser entregues ao arrematante somente após a compensação 
do  cheque  emitido  pelo  leiloeiro  oficial,  e  o  consequente  recolhimento  de  seu  valor  à 
Dataprev.

A entrega dos bens arrematados dar-se-á mediante agendamento da Comissão de Exame e 
Avaliação com o arrematante.

Quando da entrega dos bens, a Comissão de Exame e Avaliação procede a retirada das 
plaquetas metálicas de identificação, disponibilizando os bens a instituição arrematante, e a 
coleta  da  assinatura  da  pessoa  indicada  pelo  arrematante  para  receber  os  bens 
arrematados, na Autorização de Entrega de Bem (Anexo II) por leilão.

Quando da retirada dos bens,  todas as despesas com a movimentação física dos bens 
arrematados devem correr por conta do arrematante e sob sua responsabilidade.

Cabe ao órgão responsável pela gestão patrimonial da empresa, após a entrega dos bens à 
arrematante, emitir a Autorização para Baixa Contábil e Patrimonial que deve ser assinado 
conforme Tabela de Competência, do Anexo I, da Resolução de Delegação de Competência.

Cabe  ao  órgão  local  responsável  pela  gestão  patrimonial,  após  emissão/assinatura  da 
Autorização para Baixa Contábil e Patrimonial, promover a baixa dos bens relacionados no 
processo  de  alienação  e  entregues  à  donatária,  no  Sistema  Integrado  de  Gestão 
Empresarial.

Após  realizar  as  baixas  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  Empresarial  o  órgão  local 
responsável  pela  gestão  patrimonial  deve informar  ao  órgão  responsável  pela  gestão 
patrimonial da Empresa, a efetivação das baixas dos bens. 
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Diante da inexistência de interessados ao leilão, a Comissão de Exame e Avaliação deve 
reexaminar  todo  o  procedimento  com  objetivo  de  detectar  as  razões  do  desinteresse, 
especialmente  no tocante às avaliações e aos meios de divulgação utilizados,  podendo 
adotar  outras  formas de alienação,  nas  tentativas  subsequentes,  em função do que for 
apurado sobre as condições do certame anterior.

5.4 Alienação por permuta

Os procedimentos para alienação de bem patrimonial por permuta, mediante recebimento 
de outro, de igual valor contábil, deve ser conduzido pela Comissão de Exame e Avaliação.

Essa modalidade de alienação pode ser realizada sem limitação de valor,  desde que as 
avaliações dos lotes sejam coincidentes e haja interesse público, devidamente justificado.

O bem a ser permutado pode entrar como parte do pagamento de outro a ser adquirido, 
desde que tal condição esteja estabelecida no edital de licitação ou no convite, observados 
os termos da Lei nº 8.666/93.

5.5 Renúncia

Após  a  verificação  da  impossibilidade  ou  inconveniência  da  alienação  dos  bens, 
inspecionados e classificados pela Comissão de Exame e Avaliação como irrecuperáveis, 
esta deve proceder a descarga patrimonial e inutilização ou abandono dos respectivos bens, 
após  a  retirada  das  partes  economicamente  aproveitáveis,  porventura  existentes,  que 
devem ser incorporadas ao patrimônio.

A inutilização consiste na destruição total ou parcial de bem que ofereça ameaça vital para 
pessoas,  risco  de  prejuízo  ecológico  ou  inconvenientes,  de  qualquer  natureza,  para  a 
Administração Pública Federal, nos termos do Decreto nº 99.658/90.

Os bens considerados inservíveis devem ser inutilizados, após laudo técnico conclusivo do 
órgão técnico responsável.

A inutilização,  sempre  que  necessária,  deve  ser  feita  mediante  audiência  dos  órgãos 
especializados, de forma a ter sua eficácia assegurada.

A inutilização ou abandono do bem deve ocorrer na presença de integrante da Comissão de 
Exame e Avaliação, cabendo ao mesmo emitir o Termo de Inutilização de Bens (Anexo VII), 
para juntada aos autos do processo.

A Comissão de Exame e Avaliação deve devolver o processo ao órgão responsável pela 
gestão  patrimonial  da  Empresa  para  a  baixa  patrimonial  do  bem  e  arquivamento  do 
processo.
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6 TRAMITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (e-Doc)

O processo de alienação deve ser formado pela Comissão de Exame e Avaliação local e 
sua autuação e tramitação se dará por meio do e-Doc. 

A baixa  dos  bens patrimoniais  e  o  encerramento  do processo de  alienação  devem ser 
realizados pelo órgão local responsável pela gestão patrimonial.

7 VIGÊNCIA

Esta Norma entra em vigor a partir desta data e revoga a N/LG/018/05.

DIOGO SANTOS ROSA DE SOUZA
SUPERINTENDENTE

Responsável pela elaboração

JOSÉ IVANILDO JUNIOR
CONSULTOR JURÍDICO

Responsável pela chancela

ANTÔNIO RICARDO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS

Responsável pela aprovação
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ANEXO I

Ressaltamos que o respectivo formulário encontra-se na Norma N/SI/002 – Eliminação 
de Dados, Manuseio e Descarte de Mídias.
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ANEXO II
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ANEXO III

TERMO DE ENTREGA DE BEM
DOAÇÃO

Pelo  presente  instrumento,  a  Empresa  de  Tecnologia  e  Informações  da  Previdência   - 
DATAPREV, Empresa Pública Federal, sob responsabilidade da Dataprev do Estado do/de 
____________ e com a ciência das: Coordenação de Responsabilidade Socioambiental – 
CORS e  Autoridade Competente, faz a entrega dos bens doados abaixo relacionados à/ao 
entidade  beneficente/órgão  (nome  da  entidade  recebedora  ou  do  órgão),  cujos  anexos 
fazem parte integrante do Processo nº 441xx.0000xx/20xx-xx.

< Listar os bens doados ou anexar a este Termo de Entrega>

Cidade, DD de MM de 201A.

____________________________________________________________

(nome do recebedor indicado no Termo de Doação)

Ident./CPF: __________________________Telefone :    __________________________

E-mail : _________________________________________

Anexar ao Termo de Entrega cópia da identidade e CPF do recebedor.
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ANEXO IV
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ANEXO V
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ANEXO VI
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ANEXO VII

TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE BENS

nº XXX/201X

JUSTIFICATIVA DE ABANDONO

(Art. 18 do Decreto nº 99.658/90)

Aos ____________ dias do mês de ____________de 201x, os empregados da DATAPREV, 
Srº______________________________,  matrícula:  __________  e 
Srº_______________________________,  matrícula  :  _________,  presenciaram  o 
desfazimento de XXX (por extenso) softwares que constam no Processo de desfazimento nº 
____________________  da  Dataprev  do  Estado  do/de  ___________,  localizados  no(a) 
Depósito situado na Rua _______________ nº____, designada pela CS/XXX/nº XXX/201X, 
conforme preconiza a Norma N/LG/018, com autorização  aprovada conforme Tabela de 
Competência, Anexo I, da Resolução de Delegação de Competência em XX/XX/ 201X.

Neste parágrafo deve ser inserido os argumentos que justifiquem a alienação dos bens.

 (CIDADE) , _____ de ___________ de 201X.

NOME DO FUNCIONÁRIO                     NOME DO FUNCIONÁRIO

Cargo/Matrícula Cargo/Matrícula

NOME DO GERENTE

Cargo/Matrícula.

Obs. : Assinatura de todos os membros do Grupo de Trabalho.
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