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Porto Velho, 13 de fevereiro de 2023.

  
 
As unidades requisitantes do Campus da UNIR de Cacoal deverá informar os materiais e itens necessários para aquisição no exercício de 2024 através de
Formulário Google denominado Documento de Formalização de Demanda PGC [2024] cujo Link de acesso é:  h�ps://forms.gle/WkQCr8BsdbvnADr3A
 
O primeiro dado que o formulário requer é a informação da Área Requisitante:

 
A segunda informação requerida é se a demanda diz respeito à um laboratório, se é pra uma disciplina específico, ou para um espaço específico (Relacionado á
área acadêmica). Caso a resposta seja afirma�va, pedimos para especificar.

Posteriormente, é necessário das uma descrição sucinta do objeto. Por exemplo: Material de Informá�ca para Laboratório..., Material de Consumo para
Laboratório...., Aquisição de Móveis para o Departamento.....

Após, é necessário apresentar jus�fica�va. Sugerimos responder as seguintes perguntas: por quê da demanda? para quê a solicitação? por quê essa quan�dade?.
Sugerimos aqui aos setores serem o menos sinté�co possível, pois a Unidade de Compras (UC) da UNIR pode devolver a demanda para correção caso entenda
que a jus�fica�va é insuficiente ou incondizente:

 
A parte mais importante do formulário requer a informação quanto aos materiais/serviços demandados, destacamos a necessidade de separar as demandas em
tópicos para ficar compreensível a leitura das resposta. A �tulo de exemplo, pedimos que seja respondido da seguinte forma:
 
Mesa para Professor - h�ps://www.magazineluiza.com.br/mesa-para-escritorio-gerencia-maxxi-pandin-cinza-1-50-m/p/kd1jh790eb/mo/mses/?
&seller_id=�comercioeletronico&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69101&gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHOwrMvwTC
lpW2rboblED-bPBKnDSfCAhTtbuyBDlBoCBBoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
 

Por fim, pedimos a iden�ficação da pessoa responsável pelo preenchimento para caso seja necessário �rar algumas dúvidas:

Documento assinado eletronicamente por RODRYGO WELHMER RAASCH, Assistente em Administração, em 13/02/2023, às 18:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1250991 e o código CRC CE6CA885.
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