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PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE COELHOS E COBAIAS
Com vistas ao OF / GP / CIRC / 038 / PUSP-RP de 19/10/2016, os procedimentos para aquisição, transporte
e entrega de coelhos e cobaias, a partir de 01/03/2017, seguirão os seguintes critérios:
1. Verifique sua necessidade de coelhos e cobaias, dentro do mês, bem como a quantidade, sexo,
idade/peso dos animais;
2. Entre em contato com o produtor/fornecedor e faça sua aquisição, com emissão de nota fiscal,
conforme sua exigência;
3. Envie a cópia da nota fiscal para o Biotério Geral pelo e-mail bioterio.pc@usp.br, juntamente com o
nome do docente solicitante e a localização do biotério de entrega (biotério recebedor);
4. Informe a o seu bioterista sobre a chegada dos animais na data prevista, para recebimento dos mesmos
Os pedidos deverão ser enviados ao Biotério Geral, segundo a tabela a seguir referente ao ANO 2019:
PEDIDOS
ENTREGA
21/01
28/01
18/02
25/02
18/03
25/03
22/04
29/04
20/05
27/05
17/06
24/06
22/07
29/07
19/08
26/08
23/09
30/09
21/10
28/10
18/11
25/11
02/12
09/12
O Biotério Geral receberá os pedidos até a data estipulada e entrará em contato com o
produtor/fornecedor. Em seguida buscará os animais adquiridos, para o mês em questão e entregará no
mesmo dia, no local indicado pelo docente requisitante, até às 15h00min.
Por hora, dispomos do produtor/fornecedor abaixo relacionado, que foi visitado pela nossa Equipe
Técnica e está devidamente credenciado junto ao CONCEA, atendendo as normas éticas de produção e
manutenção de animais de laboratório.
ANILAB - Animais de Laboratório Criação e Comércio Ltda - EPP
Proprietário: Sr. Rubens Rua Servidão Quatro, 292 – Chácara P S Domingos – Paulínia – SP
CEP: 13140-000
Fone: (19) 3874-4538
Email: anilab@anilab.com.br
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