
Requisição
Material de Consumo

Empresa: FUNDACAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 11/04/2022 - Hora: 15:45

Protocolo: 88621104220001 RC/RS com CotaçãoNúmero da Requisição: WEB:00950/2022
Data Limite para Entrega:Data Limite para a Compra:11/04/2022Data da Requisição:

IFPB - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA - C.C.: 14145 - Vigência: 30/12/2020 à 30/06/2023Projeto / C.C.:
Rubrica: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Liberado p/ analista: STHEPHANIE VILAR JLiberado p/ coord.: 11/04/2022 14:46Solicitante: DANIEL CEZAR DA SILVA
O mesmo local para todos os itens? SIM

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N, INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS SOUSA, UNIDADE SEDE ÀS MARGENS DA BR 230, SOUSA, JARLocal:
A mesma instituição, Unidade/Centro e Departamento para todos os itens? NÃO
Justificativa/Finalidade: Material biológico, farmacológico e laboratorial. Hormônios de uso veterinário. O referido material tem por justificativ

a a necessidade para a realização das inseminações artificiais previstas no projeto básico, referente à consolidação da 
Meta 7 (2020)– Fomento às atividades da Residência Profissional Agrícola a partir da disponibilização de material de apo
io (Natureza consumo) para a atuação dos residentes.

Grupo Material Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

720,00180,004,00UNIDADEMEDICAMENTOSFARMACOLÓGICO [material]
Detalhe do Material: Dispositivo de silicone em forma de T impregnado de progesterona (Monodose). Uso intravaginal. Pacote contendo 10 dispositivos cada. Fórmula: Cada dispositivo em forma de T contém: Progesterona 0,5 g

(Monodose). A unidade do produto corresponde a um pacote cm 10 implantes de progesterona.
Justificativa Técnica: Necessidade do material de consumo para a consolidação da Meta 7 (2020)– Fomento às atividades da Residência Profissional Agrícola a partir da disponibilização de material de apoio (Natureza consumo) para a

atuação dos residentes.
Orienta-se para que no momento da compra deva-se considerar o valor pago do produto incluindo o frete para a entrega. É importante considerar a proposta que apresentar o menor valor de frete. Apesar de ter sido
indicado o endereço de entrega sendo o IFPB Campus Sousa, no município de Sousa - PB, pode-se verificar se o frete para o município de João Pessoa - PB é mais favorável, e assim o produto pode ser entregue
na sede da FUNETEC - PB. Por se tratar de um medicamento hormonal, peço que antes da compra façam a conferência da data de validade do item junto ao vendedor, para que esta não seja inferior a oito meses,
cotados aproximadamente a partir da provável data de entrega do item. Orienta-se para que na embalagem da encomenda esteja indicado que é para entrega aos cuidados do Prof. Daniel Cézar da Silva.

Observação:

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
SALDO DA RUBRICA NO MOMENTO DA IMPRESSÃO: R$ -16.328,63
NO MOMENTO DESTA IMPRESSÃO O SISTEMA NÃO ESTÁ PARAMETRIZADO PARA BLOQUEAR PAGAMENTO SEM SALDO EM RUBRICA
 ATENÇÃO: O PROJETO NÃO ESTÁ NO SICONV

Observação: O referido material tem por justificativa a necessidade para a realização das inseminações artificiais previstas no projeto básico.

720,00TOTAL:

1


