
Requisição
Material de Consumo

Empresa: FUNDACAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 15/06/2022 - Hora: 16:14

Protocolo: 13241506220001 RC/RS com CotaçãoNúmero da Requisição: WEB:1535/2022
Data Limite para Entrega:Data Limite para a Compra:15/06/2022Data da Requisição:

CLARIOS 1° AP - IFPB - PPRCB - EMPRESA - C.C.: 14311 - Vigência: 01/01/2022 à 31/12/2022Projeto / C.C.:
Rubrica: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Liberado p/ analista: VANDA FIRMINO DA SLiberado p/ coord.: 15/06/2022 11:59Solicitante: ANDRE FELLIPE CAVALCANTE SILVA
O mesmo local para todos os itens? SIM

Av. Piaui, 75, João Pessoa, Bairro dos Estados, PBLocal:
A mesma instituição, Unidade/Centro e Departamento para todos os itens? NÃO
Justificativa/Finalidade: O projeto PPRCB tem uma etapa prevista no plano de trabalho correspondente à Fase 1 (identificação de uma rede de fornec

edores de PP reciclado) que demanda uma série de caracterizações reológicas das amostras e para tanto, são necessárias u
ma etapa de mistura a
serem realizadas em em misturador interno tipo Reomix. Para tanto os componentes acima relacionado
s são peças de reposição necessárias à operacionalização do equipamento.
Destaca-se que a aquisição destes componentes visa suprir a necessidade de operacionalização do equipamento para continuidade do projeto. O material
solicitado é acessório do equipamento, configurando com isso o entendimento que os mesmos são materiais de consumo, pois de acordo
com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 9ª edição, disponível em:
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-contabilidade-aplicada-aosetor-
publico-mcasp/2021/26
Explica que:
Além disso, na classificação da despesa com aquisição de material devem ser adotados alguns
parâmetros que distinguem o material permanente do material de consumo. Um material é
considerado de consumo caso atenda um, e pelo menos um, dos critérios a seguir:
a) Critério de Durabilidade: se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de
funcionamento, no prazo máximo de dois anos;
b) Critério da Fragilidade: se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável,
caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade;
c) Critério da Perecibilidade: se está sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou se deteriora
ou perde sua característica pelo uso normal;
d) Critério da Incorporabilidade: se está destinado à incorporação a outro bem, e não pode ser
retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do principal. Pode ser utilizado
para a constituição de novos bens, melhoria ou adições complementares de bens em
utilização (sendo classificado como 4.4.90.30), ou para a reposição de peças para
manutenção do seu uso normal que contenham a mesma configuração (sendo classificado
como 3.3.90.30);
e) Critério da Transformabilidade: se foi adquirido para fim de transformação.
Para esta aquisição, entende-se que tais componentes possuem uma fragilidade inerente a sua
constituição e também são incorporados a outro equipamento, sem a possibilidade de serem
retirados sem prejuízos funcionais ao equipamento no qual ele está interligado.

Grupo Material Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

6.189,716.189,711,00UNIDADESENSORMATERIAIS ELÉTRICO ELETRÔNICOS
Detalhe do Material: Termopar fundido R600/610
ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
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Requisição
Material de Consumo

Empresa: FUNDACAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 15/06/2022 - Hora: 16:14

PROCESSAMENTO de DADOS [material] CABO UNIDADE 1,00 5.979,17 5.979,17
Cabo aquecimento para Mixers para uma zona de aquecimentoDetalhe do Material:

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
1.347,42673,712,00UNIDADEPINOS E PLUGSMAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]

Detalhe do Material: Plug para cabo aquecimento
ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA

SALDO DA RUBRICA NO MOMENTO DA IMPRESSÃO: R$ 1.483,70
NO MOMENTO DESTA IMPRESSÃO O SISTEMA NÃO ESTÁ PARAMETRIZADO PARA BLOQUEAR PAGAMENTO SEM SALDO EM RUBRICA
 ATENÇÃO: O PROJETO NÃO ESTÁ NO SICONV

13.516,30TOTAL:
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