
Requisição
Material Permanente

Empresa: FUNDACAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: MARIA AURILENE DE ASSIS - Data: 21/03/2022 - Hora: 13:32

Protocolo: 12691803220004 RC/RS com CotaçãoNúmero da Requisição: WEB:00644/2022
Data Limite para Entrega:Data Limite para a Compra:18/03/2022Data da Requisição:

FOXCONN (ASUS) - 4° ACORDO DE PARCERIA/ EMPRESA - C.C.: 13793 - Vigência: 03/02/2020 à 31/07/2022Projeto / C.C.:
Rubrica: 44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Liberado p/ analista: VANDA FIRMINO DA SLiberado p/ coord.: 18/03/2022 16:43Solicitante: MATEUS ASSIS MAXIMO DE LIMA
O mesmo local para todos os itens? SIM

av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PBLocal:
A mesma instituição, Unidade/Centro e Departamento para todos os itens? NÃO
Justificativa/Finalidade: A partir da retomada das atividades laborais em regime híbrido, com atividades sendo executadas presencialmente e remota

mente, faz-se necessária a adequação da infraestrutura laboratorial para a execução do projeto. Para a execução das ativ
idades laborais é necessária uma modernização laboratorial no tocante à segurança das informações compartilhadas entre o
s parceiros. É mister resguardar a confidencialidade dos conhecimentos compartilhados de modo a não comprometer informações estratégicas de mercado.
Neste sentido, a aquisição dos materiais de consumo descritos acima justifica-se para a adequação da infraestrutura do laboratorial com foco na segurança
das informações compartilhadas durante o projeto. Desta forma, na condição de coordenador responsável pelo projeto, declaro que os referidos dispêndios
solicitados atendem aos critérios de Elegibilidade, Pertinência e Adequação definidos na Metodologia de Avaliação do Relatório Demonstrativo Anual (RDA) e
estão em conformidade com o Acordo de Parceria e o Plano de Trabalho do projeto, em especial com a cláusula 3.1.1, item a.

Grupo Material Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

22.852,0022.852,001,00UNIDADEPORTA CHAVESMOVEIS e UTENSILIOS [permanente]
Detalhe do Material: Porta automática com instalação inclusa: Conjunto de automatização para porta automática, duas folhas móveis, com operador microprocessado para vão de 1930x2060 mm (aproximadamente) com acabamento

anodizado preto, bateria anti-pânico, fecho eletromagnético, radar infravermelho duplo ativo, seletor de comando, dispositivo de segurança antiesmagamento, dispositivo para uso de chave exterior e seletor de
comando. Abertura central. Detecção de obstáculo com reabertura automática. Deve ser entregue instalada e integrada a controle de acesso existente. Garantia mínima de 5 anos para motores e 1 ano para
componentes. Alimentação monofásica 220V. Inclusos portas de vidro com caixilho/suporte transparente e vidro temperado 10 mm fumê (na tonalidade do local). Incluso nobreak industrial com bateria(s)
estacionária(s), autonomia mínima de 2 horas em caso de falta de energia elétrica e adequado para o funcionamento da porta. Eventuais reforços estruturais necessários para vigas/pórticos estão incluídos. É
permitida a vistoria do local antes de emissão de proposta. Modelo de referência: Ruun C2F fabricado pela Manusa. 

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA

SALDO DA RUBRICA NO MOMENTO DA IMPRESSÃO: R$ 154.402,29
NO MOMENTO DESTA IMPRESSÃO O SISTEMA NÃO ESTÁ PARAMETRIZADO PARA BLOQUEAR PAGAMENTO SEM SALDO EM RUBRICA
 ATENÇÃO: O PROJETO NÃO ESTÁ NO SICONV

22.852,00TOTAL:

1


