
Requisição
Material de Consumo

Empresa: FUNDACAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 12/04/2022 - Hora: 14:43

Protocolo: 88621204220001 RC/RS com CotaçãoNúmero da Requisição: WEB:00970/2022
Data Limite para Entrega:Data Limite para a Compra:12/04/2022Data 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.: 12/04/2022 10:04Solicitante: 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 de coudelaria ou de uso zootécnico, kit de inseminação. O referido material tem por justificativa 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 apoio (Natureza co
nsumo) para a atuação dos residentes.

Grupo Material Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

600,00600,001,00KITMATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO, KIT DE
INSEMINAÇÃO

MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO

Detalhe do Material: O kit de inseminação é composto pelos elementos: 1 - Aplicador universal WTA vermelho (Uma unidade); 2 - Bainha para inseminação artificial, WTA, pacote com 50 unidades (Necessidade de 3 pacotes); 3 -
Cortador de paillets (Uma unidade); 4 - Estojo metálico para inseminador (Uma unidade); 5 - Luvas cinco dedos cano longo para inseminação artificial super sensível, caixa com 100 unidades (Necessidade de 2
caixas); 6 - Termômetro para inseminação artificial; 7 - Pinça metálica para paillets de inseminação

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.
Justifica-se a informação do fornecedor repassado pelo fato do mesmo possuir o material especificado para pronta entrega e com garantia de entrega para o município de Sousa-PB, no endereço mencionado
para a entrega. Em adição, a empresa possui parceiro comercial no município de Sousa-PB. Solicita-se atenção em relação ao descritivo do material incluído na composição do kit, bem como para as quantidades
solicitadas.

Observação:

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO, KIT DE

INSEMINAÇÃO
KIT 1,00 600,00 600,00

O kit de inseminação é composto pelos elementos: 1 - Aplicador universal WTA vermelho (Uma unidade); 2 - Bainha para inseminação artificial, WTA, pacote com 50 unidades (Necessidade de 3 pacotes); 3 -
Cortador de paillets (Uma unidade); 4 - Estojo metálico para inseminador (Uma unidade); 5 - Luvas cinco dedos cano longo para inseminação artificial super sensível, caixa com 100 unidades (Necessidade de 5
caixas); 6 - Termômetro para inseminação artificial; 7 - Pinça metálica para paillets de inseminação

Detalhe do Material:

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.

Justificativa Técnica:

Observação: Justifica-se a informação do fornecedor repassado pelo fato do mesmo possuir o material especificado para pronta entrega e com garantia de entrega para o município de Sousa-PB, no endereço mencionado
para a entrega. Em adição, a empresa possui parceiro comercial no município de Sousa-PB. Solicita-se atenção em relação ao descritivo do material incluído na composição do kit, bem como para as quantidades
solicitadas.

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
SALDO DA RUBRICA NO MOMENTO DA IMPRESSÃO: R$ -17.528,63
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 kit de inseminação é composto pelos elementos: 1 - Aplicador universal WTA vermelho (Uma unidade); 2 - Bainha para inseminação artificial, WTA, pacote com 50 unidades
(Necessidade de 3 pacotes); 3 - Cortador de paillets (Uma unidade); 4 - Estojo metálico para inseminador (Uma unidade); 5 - Luvas cinco dedos cano longo para inseminação
artificial, caixa com 25 unidades (Necessidade de 6 caixas); 6 - Termômetro digital AGROTEMP para inseminação artificial; 7 - Pinça metálica para paillets de inseminação.

1.200,00TOTAL:

1


