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Edital de Solicitação de Compra de Material 

 

O CENTRO ACADÊMICO DR. RIAD YOUNES vem, por meio deste edital, tornar público a possibilidade de 

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL das Ligas acadêmicas com a finalidade de permitir que as ligas adquiram 

materiais de suma importância para o aprendizado durante atividades extracurriculares das mesmas.  

1. DO OBJETIVO 

1.1. O presente edital é destinado à informar e listar as normas para que as ligas solicitem quantias em dinheiro a 

fim de adquirir materiais necessários para as atividades das ligas. Esse edital é exclusivo e único para o curso de 

Medicina da Instituição de ensino UNILAGO. O financiamento é permitido exclusivamente às ligas que seguem os 

seguintes critérios:  

a) Todos os integrantes da Liga Acadêmica não podem estar em pendências com o C.A.D.R.Y.; 

b) A Liga deve estar regulamentada de acordo com o ESTATUTO DO COLIG; 

c) O financiamento é único e exclusivo para a compra de materiais que auxiliem no aprendizado dos membros da 

Liga. 

 

2. DAS SOLICITAÇÕES  

2.1. Qualquer Liga Acadêmica poderá solicitar um financiamento desde que esteja regulamentada e sem 

nenhuma pendência com o C.A.D.R.Y.  

2.2. As Ligas podem solicitar 1(um) financiamento por semestre. Sendo que este estará sujeito à análise pelo 

COLIG e pelo C.A.D.R.Y. 

2.3. A solicitação deve ser feita única e exclusivamente a partir do formulário 014 disponível no site 

www.cadryunilago.com.br juntamente com uma cópia deste edital assinado em todas as páginas, pelo presidente 

e pelo orientador e, ainda o orçamento do material solicitado em 3 lojas de compras diferentes sendo elas, lojas 

físicas ou virtuais. 

2.4. Em casos de compras em lojas virtuais, deve-se incluir o valor do frete.  

2.5. Em casos de compras virtuais o endereço de entrega deve ser o do presidente do COLIG, e posterior a 

entrega, o material deve ser transferido imediatamente para o presidente da Liga Acadêmica em questão.  

2.6. A ausência de documentos e assinaturas acarreta automaticamente a negação da solicitação. 

 

3. DOS MATERIAIS 

3.1. Os materiais comprados serão entregues em mãos aos presidentes em questão e será assinado o TERMO DE 

RECEBIMENTO. 

3.2. Os materiais deverão ser mantidos em bom estado de conservação, sendo responsabilidade da liga quaisquer 

danos causados ao mesmo durante o período em que estiverem de posse do material. 

3.3. Deve ser registrado em ata: a solicitação, o recebimento e qualquer possível recusa do material, assinado 

devidamente pelo presidente e pelo orientador da liga acadêmica. 
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3.4. Ao final de cada gestão, ou seja, por volta de todos os meses de Junho, o presidente tem o dever de entregar 

qualquer material que foi recebido ao presidente do COLIG. 

 

4. DA VALIDACÃO OU NEGACÃO DA SOLICITAÇÃO 

4.1. Serão considerados para a aprovação da solicitação a regularidade da liga acadêmica, a finalidade do uso dos 

materiais e se o valor do material se encaixa no orçamento do Centro Acadêmico.  

4.2. A negação à solicitação será enviada para o e-mail da liga ou do presidente com uma justificativa.  

4.3. Os itens citados anteriormente nesse edital como as pendências dos membros ou irregularidade da liga 

segundo o estatuto do COLIG, leva a negação da solicitação. 

4.4. Após o recebimento da solicitação, o COLIG e o C.A.D.R.Y. tem 3 semanas para enviar uma resposta as ligas 

por meio do e-mail da liga ou de seu presidente. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. A solicitação de financiamento ou de matérias implica na aceitação integral dos termos desse edital. 

 

6. DOS TERMOS DE USO DO MATERIAL 

6.1. A liga acadêmica deve fazer uso do material solicitado pelo menos 1 vez por mês e deve estar registrado em 

ata que o material foi utilizado.  

6.2. A não utilização correta ou a não utilização do equipamento acarreta a confiscação do mesmo pelo COLIG. 

 

Quaisquer pontos omissos nesse edital serão discutidos e resolvidos pelo Centro Acadêmico Dr. RIAD YOUNES do 

curso de Medicina da IES UNILAGO.  

 

São José do Rio Preto, 10 de Fevereiro de 2018. 

 

 

Data: ____/____/_____ 

 

 

_______________________________ 

Presidente Liga Acadêmica 

 

_______________________________ 

Docente Orientador Liga Acadêmica 

 


