
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 022, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.

DISPÕE  SOBRE  AS  NORMATIVAS
PARA AQUISIÇÃO E CONTROLE DE
ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS
DE USO RESTRITO DA FUNDAÇÃO
CENTRO  UNIVERSITÁRIO
ESTADUAL DA ZONA OESTE 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 105ª Reunião Ordinária realizada em

22 de outubro de 2019,

DELIBERA:

Art. 1º -  Aprovação de ato normativo para uso e controle de estoque dos reagentes

químicos  de  uso  restrito  nas  unidades  de  ensino  e  pesquisa  da  Fundação  Centro

Universitário Estadual da Zona Oeste, constante no anexo desta Deliberação.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

Maria Cristina de Assis
Presidente
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ID 2565482-9

Seção I

Da Legislação

Art.1º - Esta deliberação considera a necessidade de Certificado de Registro Cadastral

(CRC) e  Certificado de Licença de Funcionamento (CLF) junto a Policia Federal pela

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, que habilita esta instituição a

exercer atividade não eventual com produtos químicos, atendendo a Lei Federal 10.357,

de 27 de dezembro de 2001 e a Portaria nº 240 de 12 de março de 2019. 

I – Considerando art. 9º da Portaria nº 240 de 12 de março de 2019, para o exercício de

atividade  com  produtos  químicos,  todas  as  partes  envolvidas  deverão  possuir

Certificado de Registro Cadastral (CRC) e Certificado de Licença de Funcionamento

(CLF). 

II - Para obtenção de CLF junto a Policia Federal torna-se necessário estabelecimento

de normativas que visam controle e fiscalização dos produtos químicos de uso restrito

das Unidades de ensino e pesquisa da UEZO.

Art.2º - Conforme preconiza o art. 1º da Lei Federal 10.357, de 27 de dezembro de

2001, todas as atividades que envolvam emprego de produtos químicos, que direta ou

indiretamente  possam  ser  destinados  à  elaboração  de  substâncias  entorpecentes,

psicotrópicas  ou  que  determinem  dependência  física  ou  psíquica  estão  sujeitos  a

controle e fiscalização em sua fabricação, produção, armazenamento,  transformação,

embalagem,  compra,  venda,  comercialização,  aquisição,  posse,  doação,  empréstimo,

permuta,  remessa,  transporte,  distribuição,  importação,  exportação,  reexportação,

cessão, reaproveitamento, reciclagem, transferência e utilização.

Art.3º - Conforme art. 55 da Portaria nº 240 de 12 de março de 2019 todos os produtos

químicos descritos no Anexo 1 desta portaria,  bem como seus derivados, misturas e

resíduos, estão sujeitos a controle e fiscalização em todas as atividades descritas no art.

1º da Lei nº 10.357, de 2001, nas transações acima de um grama ou um mililitro.

Art.4º - Conforme preconiza art. 5º da Portaria nº 240 de 12 de março de 2019 para o

regular exercício das atividades com produtos químicos controlados, as pessoas físicas

ou jurídicas deverão se cadastrar na Polícia Federal a fim de obter o CRC, bem como

requerer o CLF.
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Art.5º - Todos os produtos químicos sujeitos a controle da Polícia Federal, armazenados

sem respectivo documento de controle é considerado em situação irregular e poderá ser

apreendido pela Polícia Federal nos termos do disposto no inciso II do art. 14 da Lei nº

10.357, de 2001 e art. 40 da Portaria nº 240 de 12 de março de 2019.

I. Os produtos químicos sujeitos a controle, quando em estoque ou armazenados,

deverão  ser  devidamente  identificados,  respeitadas  as  normas  específicas  de

segurança, conforme art. 36 da Portaria nº 240 de 12 de março de 2019.

II. Deverão  ser  mantidos  em  arquivo,  pelo  prazo  de  cinco  anos,  para  fins  de

apresentação à Polícia Federal, mapas de controle, notas fiscais, manifestos e

outros documentos fiscais dos produtos químicos sujeitos a controle da Polícia

Federal,  conforme art. 39 da Portaria nº 240 de 12 de março de 2019.

III. Considerando art. 41 da Portaria nº 240 de 12 de março de 2019, no caso de

furto, roubo ou extravio do produto químico, a pessoa física ou jurídica deverá

registrar a ocorrência em unidade policial, e, no prazo máximo de quarenta e

oito horas, comunicar o fato à Polícia Federal.

IV. Considerando art.  50 da Portaria nº 240 de 12 de março de 2019, as pessoas

jurídicas que exerçam atividades sujeitas a controle e fiscalização , assim como,

de  forma  equiparada  e  em  caráter  excepcional,  as  pessoas  físicas  que

desenvolvam  atividade  de  pesquisa  científica,  estão  obrigadas  a  fornecer

mensalmente  à  Polícia  Federal  todas  as  informações  referentes  às  atividades

praticadas com produtos químicos, por meio dos mapas de controle, onde são

especificados: fabricação, produção, utilização, comercialização, compra, venda,

aquisição,  permuta,  empréstimo,  cessão,  doação,  importação,  exportação,

reexportação,  transferência,  remessa  e  distribuição,  transformação,

armazenamento, transporte e reaproveitamento de produto químico controlado.

As  informações  de  mapa  de  controle  deverão  ser  enviadas  mensalmente  a

Polícia Federal.

Seção II

Uso e controle de produtos químicos de uso restrito na UEZO

Art.6º -  Todos  os  servidores  que  trabalham  com  produtos  controlados  deverão

preencher formulário específico (Anexo 1),  denominado “Inventário” elaborado pela
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Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  (PROPESQ)  da  UEZO,  contendo

informações  acerca da unidade de pesquisa onde o produto está  estocado,  nome do

produto  químico,  concentração,  densidade,  estoque  total  e  entregar  assinado  na

PROPESQ.

I. Mensalmente  o  servidor  usuário  de  reagentes  controlados  deverá  entregar  o

“Relatório Controle” com as informações definidas em formulário próprio a ser

encaminhado pela PROPESQ.

II.  As notas fiscais de compra de produtos controlados pela Polícia Federal deverão

ser mantidas sob guarda do servidor responsável pela aquisição destes produtos

por 5 (cinco) anos.

III. Os servidores que adquirirem os produtos de uso restrito deverão enviar cópia da

nota fiscal para a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.

IV. Reagente de uso restrito doados para servidores para uso na UEZO deverão ter o

termo de doação (Anexo 2) e cópia da Nota Fiscal que deverá se mantida sob

guarda pelo servidor e enviada cópia a PROPESQ.

Art.7º -  O servidor  que não atender  ao  disposto  neste  documento  estará  sujeito  ao

enquadramento no Art. 172 do Decreto 44.262 de 19 de Junho de 2013 (Regimento

Geral  da  UEZO) e  sofrerá  as  sanções  previstas  no Decreto  de 8 de  maço de  1979

(Estatuto do Servidor Público).  

Art.8° - O presente Normativo entrará em vigor na data de sua publicação
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ANEXO 1

INVENTÁRIO 
Quantitativo de Reagentes sob Controle da polícia Federal ( Lei nº 10.357, de 27 de

dezembro de 2001, Decreto nº 4.262, de 10 de junho de 2002)

Em cumprimento com a Lei nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001, Decreto nº
4.262,  de  10  de  junho  de  2002,  que  estabelece  procedimentos  para  o  controle  e  a
fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela
Polícia Federal todos os laboratórios Didáticos e Pesquisa da UEZO, deverão preencher
com  o  quantitativo  de  cada  substância  listada  caso  a  mesma  exista  no  respectivo
laboratório, este controle deverá ser periódico, e a responsabilidade pelas informações
serão de responsabilidade dos responsáveis pelos laboratórios.

Identificação do laboratório:

Responsável pelas Informações:

Lista  1   -   Produtos  químicos  precursores  de  drogas,  sujeitos  a  controle  e
fiscalização a partir de 1(um) grama ou 1(um) mililitro, em qualquer concentração.

Códig
o

Produto Químico Código
NCM

Quantidade Unidade

001 1-FENIL-2-PROPANONA

002 3,4-METILENODIOXIFENIL-2-
PROPANONA

003 4-ANILINO-N-PHENETHYLPIPERIDINE -
ANPP

004 ÁCIDO ANTRANÍLICO

005 ÁCIDO FENILACÉTICO

006 ÁCIDO LISÉRGICO

007 ÁCIDO N-ACETILANTRANÍLICO

008 ANIDRIDO ANTRANÍLICO

009 ANIDRIDO PROPIÔNICO

010 EFEDRINA

011 ERGOMETRINA

012 ERGOTAMINA

013 ETAEFEDRINA

014 GAMA-BUTIROLACTONA

015 ISOSAFROL

016 METILERGOMETRINA
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017 N-METILEFEDRINA

018 N-METILPSEUDOEFEDRINA

019 N-PHENETHYL-4-PIPERIDINONE – NPP

020 ÓLEO DE SASSAFRÁS, OUTROS ÓLEOS
ESSENCIAIS SIMILARES OU

PREPARAÇÕES CONTENDO SAFROL
E/OU PIPERONAL

021 PIPERIDINA

022 PIPERONAL

023 PSEUDOEFEDRINA

024 SAFROL

ADENDO
I. Os  produtos  químicos  constantes  desta  lista  estão  sujeitos  a  controle  e

fiscalização  a  partir  de  1  (um) grama ou 1  (um) mililitro,  em qualquer
concentração,  inclusive  quando  se  tratar  de  importação,  exportação  ou
reexportação;

II. Também estão sujeitos a controle e fiscalização as misturas e resíduos dos
produtos químicos acima referidos;

III. Os  produtos  farmacêuticos  e  as  formulações  diluídas  de  artigos  de
perfumaria, fragrâncias e aromas estão isentas de controle, de acordo com o
art. 57 desta Portaria.

IV. O  óleo  de  sassafrás  e  outros  óleos  essenciais  similares  ou  preparações
contendo  safrol  e/ou  piperonal  com  concentração  individual  igual  ou
inferior a 4% (quatro por cento), estão isentos de controle, conforme o art.
58 desta Portaria;

V. Deverão ser observadas as disposições contidas na Seção III, do Capítulo V,
desta Portaria, que tratam das situações de isenções.

Lista 2 -  Solventes, capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a
controle e fiscalização a partir de 1(um) grama ou 1(um) mililitro.

Código Produto Químico Código NCM Quantidade Unidade

025 1,2-DICLOROMETANO

026 ACETATO DE ETILA

027 ACETONA

028 CLORETO DE ETILA

029 CLORETO DE METILENO

030 CLOROFÓRMIO

031 ÉTER ETÍLICO

032 METILETILCETONA

033 TETRAHIDROFURANO
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034 TOLUENO

ADENDO

I. Os  produtos  químicos  constantes  desta  lista  estão  sujeitos  a  controle  e
fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, inclusive quando
se tratar de importação, exportação ou reexportação;

II. Também estão sujeitos a controle e fiscalização as misturas e resíduos dos
produtos químicos acima referidos;

III. São isentas de controle as soluções à base de solventes orgânicos cuja con-
centração total das substâncias químicas controladas não ultrapasse 60%
(sessenta por cento), exceto cloreto de etila, sujeito a controle em qualquer
concentração;

IV. São  isentas  de  controle  as  soluções  de  éter  etílico,  fabricadas  para  uso
médico-hospitalar,  cuja  concentração  total  de  substância  química
controlada não ultrapasse 60% (sessenta por cento) e que sejam destinadas
ao varejo em embalagens de até 500 (quinhentos) mililitros;

V. Deverão ser observadas as disposições contidas na Seção III, do Capítulo V,
desta Portaria, que tratam das situações de isenções.

Lista  3  -  Fármacos,  adulterantes  e  diluentes  capazes  de  serem  empregados  na
preparação de drogas,  sujeitos  a  controle  e fiscalização a  partir  de 1(um) grama ou
1(um) mililitro, em qualquer concentração.

Código Produto Químico Código NCM Quantidade Unidade

035 AMINOPIRINA

036 BENZOCAÍNA

037 CAFEÍNA

038 DILTIAZEM

039 DIPIRONA

040 FENACETINA

041 HIDROXIZINA

042 LEVAMISOL

043 LIDOCAÍNA

044 MANITOL

045 PARACETAMOL

046 PROCAÍNA

047 TEOFILINA

048 TETRACAÍNA

049 TETRAMISOL

ADENDO
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I. Os produtos químicos constantes desta lista estão sujeitos a controle e
fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer
concentração, inclusive quando se tratar de importação, exportação ou
reexportação;

II. Também estão sujeitos a controle e fiscalização as misturas e resíduos dos
produtos químicos acima referidos;

III. Aplica-se  o  controle  desta  lista  à  mistura  racêmica  conhecida  como
TETRAMISOL;

IV. Deverão ser observadas as disposições contidas na Seção III, do Capítulo V,
desta Portaria, que tratam das situações de isenções.

Lista  4 – Ácidos  capazes  de serem empregados  na preparação de drogas  sujeitos  a
controle  e  fiscalização  a  partir  de  1(um)  grama  ou  1(um)  mililitro,  em  qualquer
concentração.

Códig
o

Produto Químico Códig
o

NCM 

Quantidade Unidad
e

050 ÁCIDO ACÉTICO

051 ÁCIDO BENZÓICO

052 ÁCIDO BÓRICO

053 ÁCIDO BROMÍDRICO

054 ÁCIDO CLORÍDRICO

055 ÁCIDO
CLOROSULFÔNICO

056 ÁCIDO FÓRMICO

057 ÁCIDO
HIPOFOSFOROSO

058 ÁCIDO IODÍDRICO

059 ÁCIDO SULFÚRICO

ADENDO
I. Os  produtos  químicos  constantes  desta  lista  estão  sujeitos  a  controle  e

fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro,  em qualquer
concentração,  inclusive  quando se  tratar de  importação,  exportação  ou
reexportação;

II. Também estão sujeitos a controle e fiscalização as misturas e resíduos dos
produtos químicos acima referidos;

III. Ao Ácido Sulfúrico  também se  aplica  o controle  à sua forma conhecida
como fumegante;

IV. São isentas de controle as soluções eletrolíticas de bateria formuladas à base
de até 40% de ácido sulfúrico, destinadas ao varejo e em embalagens de até
1 (um) litro, sendo o limite de isenção para pessoa jurídica a quantidade de
200 (duzentos) litros e para a pessoa física a quantidade de 5 (cinco) litros,
por mês;

V. Deverão ser observadas as disposições contidas na Seção III, do Capítulo V,
desta Portaria, que tratam das situações de isenções.
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Lista  5  –  Bases  capazes  de  serem empregados  na  preparação  de  drogas  sujeitos  a
controle  e  fiscalização  a  partir  de  1(um)  grama  ou  1(um)  mililitro,  em  qualquer
concentração.

Código Produto Químico Código NCM Quantidade Unidade

060 BICARBONATO DE POTÁSSIO

061 CARBONATO DE POTÁSSIO

062 FORMIATO DE AMÔNIO

063 HIDRÓXIDO DE AMÔNIO

064 HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO

ADENDO
I. Os produtos químicos constantes desta lista estão sujeitos a controle e

fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer
concentração, inclusive quando se tratar de importação, exportação ou
reexportação;

II. Também estão sujeitos a controle e fiscalização as misturas e resíduos
dos produtos químicos acima referidos;

III. Deverão ser observadas as disposições contidas na Seção III, do Capí-
tulo V, desta Portaria, que tratam das situações de isenções.

Lista 6 -  Reagentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a
controle  e  fiscalização  a  partir  de  1(um)  grama  ou  1(um)  mililitro,  em  qualquer
concentração.

Código Produto Químico Código NCM Quantidade Unidade

065 ANIDRIDO ACÉTICO

066 BOROHIDRETO DE SÓDIO

067 BROMOBENZENO

068 BUTILAMINA

069 CIANOBOROHIDRETO DE SÓDIO

070 CLORETO DE AMÔNIO

071 CLORETO DE MERCÚRIO II

072 CROMATO DE POTÁSSIO

073 DICROMATO DE POTÁSSIO

074 DICROMATO DE SÓDIO

075 DIETILAMINA

076 ETILAMINA
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077 FENILETANOLAMINA

078 FORMAMIDA

079 FÓSFORO VERMELHO

080 HIDRETO DE LÍTIO E ALUMÍNIO

081 HIDROXILAMINA

082 IODO

083 METILAMINA

084 NITROETANO

085 N-METILFORMAMIDA

086 PENTACLORETO DE FÓSFORO

087 PERMANGANATO DE POTÁSSIO

ADENDO
I.. Os produtos químicos constantes desta lista estão sujeitos a controle e

fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer
concentração, inclusive quando se tratar de importação, exportação ou
reexportação;

I.I.. Também estão sujeitos a controle e fiscalização as misturas e resíduos
dos produtos químicos acima referidos;

I.I.I.. Deverão ser observadas as disposições contidas na Seção III, do Capí-
tulo V, desta Portaria, que tratam das situações de isenções.

Lista 7 -  Produtos Químicos capazes de serem empregados na preparação de drogas,
sujeitos  a  controle  e  fiscalização  a  partir  de  1(um)  grama  ou  1(um)  mililitro,  em
qualquer concentração.

Código Produto Químico Código
NCM

Quantidade Unidade

088 ACETATO SE ISOAMILA

089 ACETATO DE ISOBUTILA

090 ACETATO DE ISOPROPILA

091 ACETATO DE n-BUTILA

092 ACETAO DE n-PROPILA

093 ACETATO DE sec-BUTILA

094 ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO

095 AGUARRÁS MINERAL e qualquer outro
produto similar, à base de mistura de

hidrocarbonetos alifáticos

096 ÁLCOOL ETÍLICO

097 ÁLCOOL ISOBUTÍLICO
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098 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

099 ÁLCOOL METÍLICO

100 ÁLCOOL n-BUTÍLICO

101 ÁLCOOL n-PROPÍLICO

102 ÁLCOOL sec-BUTÍLICO

103 AMÔNIA

104 BENZALDEÍDO

105 BENZENO

106 BICARBONATO DE SÓDIO

107 CARBONATO DE CÁLCIO

108 CARBONATO DE SÓDIO

109 CARVÃO ATIVADO

110 CIANETO DE BENZILA

111 CIANETO DE BROMOBENZILA

112 CICLOEXANO

113 CICLOEXANONA

114 CIMENTO PORTLAND ou do tipo
PORTLAND

115 CLORETO DE ACETILA

116 CLORETO DE ALUMÍNIO

117 CLORETO DE BENZILA

118 CLORETO DE CÁLCIO(anidro)

119 DIACETONA ÁLCOOL

120 DIÓXIDO DE MANGANÊS

121 ÉTER DE PETRÓLEO

122 GASOLINA

123 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

124 HIDRÓXIDO DE SÓDIO

125 HIPOCLORITO DE SÓDIO

126 METABISSULFITO DE SÓDIO

127 METILISOBUTILCETONA

128 n-HEPTANO

129 n-HEXANO

130 ÓLEO DIESEL

131 ÓXIDO DE CÁLCIO

132 ÓXIDO DE MANGANÊS
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133 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

134 PIRIDINA

135 PROPIOFENONA

136 QUEROSENE

137 SULFATO DE SÓDIO(anidro)

138 TETRACLOROETILENO

139 TRICLOROETILENO

140 URÉIA

141 XILENOS(isômero orto, meta, para e
misturas)

ADENDO

I. Os  produtos  químicos  constantes  desta  lista  somente  estão  sujeitos  a
controle e fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro,  em
qualquer concentração,  quando se tratar de exportação ou reexportação
para Bolívia, Colômbia e Peru;

II. Deverão ser observadas as disposições contidas na Seção III, do Capítu-
lo V, desta Portaria, que tratam das situações de isenções.
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ANEXO II

TERMO DE PARCERIA PARA DOAÇÃO DE RESÍDUO

Pelo presente instrumento, de um lado, a (Nome da Instituição doadora), CNPJ:

Instituição  doadora,  situada  na (endereço Instituição  doadora),  Rio  de Janeiro  -  RJ,

(CEP Instituição doadora), e de outro,  a  FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO

ESTADUAL DA ZONA OESTE - UEZO, CNPJ: 10.889.295/0001-52, situada na Av.

Manuel Caldeira de Alvarenga,  1203 - Campo Grande, Rio de Janeiro,  resolvem de

comum acordo, celebrar o presente TERMO DE PARCERIA para doação de resíduos

químicos que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente a doação pela

(Instituição doadora) a  UEZO, sem qualquer ônus,  com a finalidade de promover a

economia de recursos e em prol do meio ambiente, gerando um intercâmbio técnico

entre as instituições envolvidas.

PARÁGRAFO ÚNICO  – Estão excluídos  do presente termo os  reagentes  que não

tenham condições de reúso ou que se sujeitem a um tratamento específico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA UEZO: Constitui obrigação da

UEZO:

a) Emitir comprovante de recebimento do material doado, assumindo a responsabilidade

do

armazenamento, uso e destinação final dos produtos doados;

b) Dar a correta destinação aos reagentes que lhe estão sendo entregues pela (Instituição

doadora);

c) Indicar o responsável pelo recebimento dos reagentes, bem como comunicar a sua

substituição ou exclusão;

d) Isentar e manter a UEZO livre de qualquer reclamação ou punição, resultante da

inobservância das suas obrigações e deveres com a legislação em vigor, inclusive em

relação a quaisquer acidentes que ocorrerem após a entrega dos produtos doados;
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e)  Afastar  imediatamente  (após  comunicação  expressa  e  fundamentada),  qualquer

pessoa que não atenda ao objeto do presente termo;

f) Permitir a fiscalização, a qualquer tempo, pela ((Instituição doadora)  o que concerne

ao objeto do presente termo de parceria.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA (Instituição doadora):

Constitui  obrigação  da  (Instituição  doadora) destinar  à  UEZO,  os  reagentes  em

condições de uso e aproveitamento da Instituição de Ensino;

a)  Designar  um  funcionário  como  interlocutor,  com  atribuições  específicas  de

fiscalização  e  avaliação  do  material  a  ser  doado  em  cumprimento  a  CLÁUSULA

TERCEIRA.

CLÁUSULA QUARTA -  DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente termo vigorará

por prazo indeterminado, sendo que qualquer uma das partes pode por mútuo acordo ou

a seu exclusivo critério  rescindi-lo devendo, no entanto,  notificar a outra  parte  com

antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente termo também poderá ser rescindido por qualquer

das partes, sem a necessidade de prévia notificação de uma parte a outra, no caso do

descumprimento  das  obrigações  principais  ou  acessórias  contidas  no  presente

instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Fica ainda estabelecido que:

a) O presente termo não gera nenhum vínculo trabalhista entre a (Instituição doadora) e

a UEZO;

b) Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações oriundos do

presente termo, sem o consentimento prévio e por escrito da outra parte;

c)  Nenhuma  das  partes  será  responsabilizada,  pelo  descumprimento  de  qualquer

cláusula constante do presente termo, se impedidas de desempenharem suas obrigações

por  motivos  de  força  maior  ou  caso  fortuito,  incluindo,  mas  não  se  limitando  as

hipóteses de greves,  incêndios,  terremotos,  guerras ou outras contingências,  além da

previsão ou controle das partes;

d)  As  partes  estão  cientes  que este  instrumento  não estabelece,  qualquer  caráter  de

exclusividade entre as partes;
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e)  Todas  as  comunicações,  notificações  ou  correspondências  entre  as  partes  serão

realizadas  por  escrito  e  encaminhadas  aos  endereços  constantes  do preâmbulo deste

termo;

f) Qualquer alteração deste termo apenas passará a ter efeito mediante a assinatura do

competente termo de aditamento contratual.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas.

Rio de Janeiro, XX de XXXX de 20XX.

_______________________________________________________________

INSTITUIÇÃO DOADORA
NOME:
CPF:

_______________________________________________________________

UEZO – FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE
NOME:
CPF:
DECLARAÇÃO  DE RESPONSABILIDADE  PELAS  INFORMAÇÕES
PRESTADAS 

Eu, ___________________________________________________________________,

portador do RG n°__________________________, órgão expedidor _______________

C.P.F________/_________/__________-_______residente  no  endereço

______________________________________________________________________

Bairro _________________________  Município___________________________

CEP___________________,  ASSUMO  inteira  responsabilidade  pelas  informações

prestadas  referentes ao quantitativo de reagentes sob Controle da Polícia Federal.

Declaro estar de inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando 

ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades 

cabíveis.

_____________________, ______ de ______________________ de ________.
(local e data)

__________________________________________________
Assinatura do servidor

Número da Identidade Funcional 
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