
Requisição
Material de Consumo

Empresa: FUNDACAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ
Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 02/08/2021 - Hora: 11:32

Protocolo: 88621406210002 RC/RS com CotaçãoNúmero da Requisição: WEB:00509/2021
Data Limite para Entrega:Data Limite para a Compra:14/06/2021Data da Requisição:

IFPB - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA - C.C.:  - Vigência: 30/12/2020 à 31/12/2022Projeto / C.C.:
Rubrica: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Liberado p/ analista: VANDA FIRMINO DA SLiberado p/ coord.: 14/06/2021 15:08Solicitante: 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, doses de sêmen congeladas. O referido material tem por justificativa a

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

Grupo Material Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1.200,0015,0080,00UNIDADEMATERIAL BIOLÓGICO, FARMACOLÓGICO E LABORATORIAL MATERIAL BIOLÓGICO
Detalhe do Material: A dose de sêmen é constituída por uma palheta com volume de 0,5 mL conservada em botijão criogênico. As características zootécnicas do touro devem ser: Gir Leiteiro, data de nascimento aproximada do touro 01

a 30/09/2016.
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 as informações dos fornecedores repassado pelo fato dos mesmos possuírem 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, as empresas possuem parceiros comercial no município de Sousa-PB. Orienta-se para negociar valor de compra com os fornecedores uma vez que possa ter havido
aumento de preço em relação a cotação inicialmente prevista para o projeto, com justificativa ainda de que as doses serão destinadas a projeto de extensão. As doses de sêmen congeladas são material de
consumo muito específico e que exige cuidados especiais para o acondicionamento. As mesmas devem ser acondicionadas em botijão criogênico específico para a conservação do sêmen em nitrogênio líquido.
Apesar de se ter informado o local de entrega supracitado, as doses requeridas ficarão sob a tutela do(a) representante comercial, sendo disponibilizadas gradualmente para as ações do projeto.

Observação:

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
MATERIAL BIOLÓGICO MATERIAL BIOLÓGICO, FARMACOLÓGICO E LABORATORIAL UNIDADE 20,00 15,00 300,00

A dose de sêmen é constituída por uma palheta com volume de 0,5 mL conservada em botijão criogênico. As características zootécnicas do touro devem ser: Girolando 5/8, data de nascimento aproximada do touro
01 a 31/10/2018.

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 as informações dos fornecedores repassado pelo fato dos mesmos possuírem 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, as empresas possuem parceiros comercial no município de Sousa-PB. Orienta-se para negociar valor de compra com os fornecedores uma vez que possa ter havido
aumento de preço em relação a cotação inicialmente prevista para o projeto, com justificativa ainda de que as doses serão destinadas a projeto de extensão. As doses de sêmen congeladas são material de
consumo muito específico e que exige cuidados especiais para o acondicionamento. As mesmas devem ser acondicionadas em botijão criogênico específico para a conservação do sêmen em nitrogênio líquido.
Apesar de se ter informado o local de entrega supracitado, as doses requeridas ficarão sob a tutela do(a) representante comercial, sendo disponibilizadas gradualmente para as ações do projeto.

ITEM PARAMETRIZADO PARA REALIZAR RESERVA
SALDO DA RUBRICA NO MOMENTO DA IMPRESSÃO: R$ 1.361,70
NO MOMENTO DESTA IMPRESSÃO O SISTEMA NÃO ESTÁ PARAMETRIZADO PARA BLOQUEAR PAGAMENTO SEM SALDO EM RUBRICA
 ATENÇÃO: O PROJETO NÃO ESTÁ NO SICONV

Observação: As doses de sêmen congeladas são material de consumo muito específico e que exige cuidados especiais para o acondicionamento. As mesmas devem ser acondicionadas em
botijão criogênico específico para a conservação do sêmen em nitrogênio líquido. Apesar de se ter informado o local de entrega supracitado, as doses requeridas ficarão sob a
tutela do(a) representante comercial, sendo disponibilizadas gradualmente para as ações do projeto.

1.500,00TOTAL:

1


