
Requisição
Material de Consumo

Empresa: FUNDACAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 08/08/2022 - Hora: 15:09

Protocolo: 11620208220002 RC/RS com CotaçãoNúmero da Requisição: WEB:1960/2022
Data Limite para Entrega:Data Limite para a Compra:02/08/2022Data da Requisição:

UNIVASF - PISF PBA 7 E 8 - C.C.: 14322 - Vigência: 23/03/2022 à 23/03/2023Projeto / C.C.:
Rubrica: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Liberado p/ analista: STHEPHANIE VILAR JLiberado p/ coord.: 08/08/2022 08:59Solicitante: Paulo Roberto Ramos
O mesmo local para todos os itens? SIM

AV PIAUI, 75, JOAO PESSOA, ESTADOS, PBLocal:
A mesma instituição, Unidade/Centro e Departamento para todos os itens? NÃO
Justificativa/Finalidade: Material de consumo para atender às montagens de Unidades Demonstrativas de Produção (UDPs) nas Vilas Produtivas Rurais 

do PISF, no âmbito das atividades produtivas selecionadas de Produção de Forragens e Horta Agroecológica.

Grupo Material Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1.773,5824,9871,00UNIDADETUBO SOLDAINSTALAÇÕES PREDIAIS [material]
Detalhe do Material: Tubo para irrigação, 35 mm, com os seguintes resquisitos mínimos: novo, da linha fixa (LF), com barra de 6   metros, com junta soldável (PBL), ponta e bolsa, fabricado em PVC rígido na cor azul (ideal para sistema

de irrigação), resistente às intempéries, com proteção  UV e com pressão de serviço a 20 ºC  de 4,0 kgf/cm2, 40  M.C.A ou PN 40.
Justificativa Técnica: Compra de material de campo para atender as demandas de montagens das Unidades Demonstrativas, conforme Plano de Trabalho, com o prazo máximo de entrega de até 10 dias da compra, devido a

necessidade das atividades.
Prazo máximo de entrega de 10 diasObservação:

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
INSTALAÇÕES PREDIAIS [material] TUBO SOLDA UNIDADE 61,00 31,90 1.945,90

Tubo para irrigação, 50 mm, com os seguintes requisitos mínimos: novo, da linha fixa (LF), com barra de 6  metros, com junta soldável (PBL), ponta e bolsa,  fabricado em PVC rígido na cor azul (ideal para sistema
de irrigação), resistente às intempéries, com proteção  UV e com pressão de serviço a 20 ºC de 4,0  kgf/cm2,  40  M.C.A) ou PN 40.

Detalhe do Material:

Compra de material de campo para atender as demandas de montagens das Unidades Demonstrativas, conforme Plano de Trabalho, com o prazo máximo de entrega de até 10 dias da compra, devido a
necessidade das atividades.

Justificativa Técnica:

Observação: Prazo máximo de entrega de 10 dias
ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA

119,8059,902,00UNIDADETUBO SOLDAINSTALAÇÕES PREDIAIS [material]
Detalhe do Material: Tubo para irrigação, 75 mm, com os seguintes resquisitos mínimos: novo, da linha fixa (LF), com barra de 6  metros, com junta soldável (PBL), ponta e bolsa, com 35  mm  de bitola, fabricado em PVC rígido na cor

azul (ideal para sistema de irrigação), resistente às intempéries, com proteção  UV e com pressão de serviço a 20 ºC de 4,0  kgf/cm2,  40  M.C.A) ou PN 40.
Justificativa Técnica: Compra de material de campo para atender as demandas de montagens das Unidades Demonstrativas, conforme Plano de Trabalho, com o prazo máximo de entrega de até 10 dias da compra, devido a

necessidade das atividades.
Prazo máximo de entrega de 10 diasObservação:

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
INSTALAÇÕES PREDIAIS [material] TUBO SOLDA UNIDADE 1,00 26,40 26,40

Tubo marrom PVC de 25 mm, barra de 6 metros.Detalhe do Material:

Compra de material de campo para atender as demandas de montagens das Unidades Demonstrativas, conforme Plano de Trabalho, com o prazo máximo de entrega de até 10 dias da compra, devido a
necessidade das atividades.

Justificativa Técnica:

Observação: Prazo máximo de entrega de 10 dias
ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA

7.775,007.775,001,00UNIDADECAIXA D ÁGUAINSTALAÇÕES PREDIAIS [material]
Detalhe do Material: Caixa d’água de 10.000 litros, com os seguintes requisitos mínimos: em polietileno de média densidade, processo de fabricação de rotomoldagem, marcação para furos no, corpo da caixa, manual de instrução,

adesivo colado no corpo do produto, fabricado de acordo com a norma NBR 14799 e NBR 15682. Garantia 5 anos contra defeitos de fabricação.
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Justificativa Técnica: Compra de material de campo para atender as demandas de montagens das Unidades Demonstrativas, conforme Plano de Trabalho, com o prazo máximo de entrega de até 10 dias da compra, devido a
necessidade das atividades.
Prazo máximo de entrega de 10 diasObservação:

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA

SALDO DA RUBRICA NO MOMENTO DA IMPRESSÃO: R$ 846.843,29
NO MOMENTO DESTA IMPRESSÃO O SISTEMA NÃO ESTÁ PARAMETRIZADO PARA BLOQUEAR PAGAMENTO SEM SALDO EM RUBRICA
 ATENÇÃO: O PROJETO NÃO ESTÁ NO SICONV

Observação: Compra de material de campo para atender as demandas de montagens das Unidades Demonstrativas, com o prazo máximo de entrega de até 10 dias da compra, devido a
necessidade das atividades. Sendo que   37 unidades de tubo de irrigação de 35 mm, 46 unidades de tubo de irrigação de 50 mm, 01 unidade de tubo de irrigação de 25 mm e 01
caixa de água de PVC de 10.000 Litros devem ser entregues na Vila Produtiva Rural de Queimada Grande, em Salgueiro/PE; 34 unidades de tubo de irrigação de 35 mm, 15
unidades de tudo de irrigação de 50 mm e 02 unidades de tubo de irrigação de 75 mm devem ser entregues na Vila Produtiva Rural de Negreiros, em Salgueiro/PE

11.640,68TOTAL:
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