
TERMO DE COMPARTILHAMENTO DE USO DE EQUIPAMENTO DE 

ANÁLISE ELEMENTAR   

 

 

Considerando a necessidade de composição de alianças estratégicas internas e externas à 

UFMG, com vistas a execução de seus objetivos institucionais, sobretudo para a criação 

de um ambiente promotor e apoiador de inovação, da transferência e a difusão de 

tecnologias da prestação de serviços técnicos especializados e da formação e a 

capacitação de pessoas; 

 

Considerando que as partes abaixo qualificadas manifestaram interesse em desenvolver 

parceria visando o compartilhamento de equipamentos, estrutura física e pessoal de apoio 

para a consecução de objetivos em comum; 

 

Considerando ainda que as partes intervenientes manifestaram a sua anuência em relação 

à parceria, 

 

Pelo presente termo, que entre si celebram, de um lado o  

 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

XXXXX, situado na Av. Antônio Carlos, nº 6.627, Pampulha, Belo Horizonte, MG, CEP: 

31.270-901, telefone: +55 (31) 3409-5720, e-mail: dqui@qui.ufmg.br, doravante 

denominado Departamento de Química, neste ato representado por seu Chefe de 

Departamento, Prof. Luiz Cláudio de Almeida Barbosa, e de outro lado o 

 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, situado na 

Av. Antônio Carlos, no 6.627, Escola de Engenharia, Bloco 1, 4º andar, Pampulha, Belo 

Horizonte, MG, CEP: 31.270-010, telefone: +55 (31) 3409-1880, e-mail: 

secdesa@desa.ufmg.br, doravante denominado DESA, neste ato representado por seu 

Chefe de Departamento, Prof. Gustavo Ferreira Simões  

 

Ajustam entre si Termo de Compartilhamento de uso de Equipamentos, Instrumentos e 

Materiais, sob as seguintes condições: 

 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente termo o compartilhamento de uso: 

 

a) Pelo DESA, do espaço físico do Laboratório de Análise Elementar, doravante 

denominado LABORATÓRIO DE CHN-DQ, situado na sala 14, Anexo II, do prédio 

de edifício do Departamento de Química. 

 

b) Pelo Departamento de Química, dos equipamentos e suprimentos relacionados 

abaixo, todos de propriedade do DESA: 

 

b.1) do equipamento denominado Analisador Elementar, da marca Perkin Elmer, modelo 

"Series II CHNS/O Analyzer 2400”, número de série 241L1308021, número de 

patrimônio xxxx; 
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b.2) de um microcomputador da marca HP, número de série BRG951F243, número de 

patrimônio 01110106-7, o qual constitui parte integrante do Analisador Elementar; 

 

b.3) de uma balança analítica da marca Perkin Elmer, modelo AD6000, número de série 

52B2050109, número de patrimônio xxxx; 

 

b.4) bem como suprimentos e demais acessórios do analisador elementar, 

 

Parágrafo 1º – Os itens descritos na alínea “b”, que se encontram localizados no 

Laboratório xxxxx, do DESA, serão todos transferidos para o LABORATÓRIO DE 

CHN-DQ, onde permanecerão alocados enquanto durar o presente termo de 

compartilhamento, findo o qual terão a destinação determinada pelo DESA. 

 

Parágrafo 2º – O LABORATÓRIO DE CHN-DQ providenciará espaço físico 

adequado para acomodação dos equipamentos do DESA, bem como a sua instalação 

primária, sendo que, caso haja necessidade de visita técnica para dar seguimento à 

instalação do equipamento, fornecerá as condições e recursos para o pagamento do 

técnico. 

 

Parágrafo 3º - As partes também se comprometem em compartilhar pessoal técnico 

especializados vinculado à UFMG, devendo ser obrigatoriamente servidor efetivo ou 

aluno de graduação ou pós-graduação. 

 

CLÁUSULA 2 – DA FINALIDADE DO COMPARTILHAMENTO 

 

O Compartilhamento de uso dos bens e pessoal objeto do presente ajuste, no que se refere 

às relações entre os signatários, será voltada a atividades de pesquisa, desenvolvimento, 

inovação, extensão e prestação de serviços, sendo certo que qualquer alteração nas 

atividades está condicionada ao mútuo consentimento das partes. 

 

CLÁUSULA 3 – DAS CONDIÇÕES DE USO DO LABORATÓRIO DE CHN-DQ 

 

Somente terão acesso ao equipamento descrito na alínea b da Cláusula 1 as pessoas 

indicadas pelo DESA e previamente autorizadas pela Coordenação de Laboratório de 

CHN-DQ, conforme normas de funcionamento interno. 

 

 

CLÁUSULA 4 – DOS COMPROMISSOS E DAS OBRIGAÇÕES  

 

3.1. São compromissos do DEPARTAMENTO DE QUÍMICA: 

 

a) Disponibilizar o acesso ao LABORATÓRIO DE CHN-DQ, para que o DESA 

possa utilizar o equipamento descrito na alínea b da Cláusula 1, e usufruir da 

estrutura e demais equipamentos existentes; 

b) Disponibilizar pessoal de apoio, dentro dos limites da sua possibilidade, para 

prestar as orientações que se fizerem necessárias ao pessoal de apoio do DESA; 

c) Disponibilizar as normas e condições de segurança estabelecidas nos 

regulamentos internos do DEPARTAMENTO DE QUÍMICA; 

d) Disponibilizar treinamentos, dentro das suas condições, às pessoas indicadas pelo 

DESA, para operar os equipamentos do CHN-DQ; 



e) Zelar pelo patrimônio do DESA que esteja aos seus cuidados; 

f) Contribuir financeiramente para manutenção do equipamento do DESA sob sua 

guarda;  

g) Cumprir e exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelas 

partes no presente Instrumento; 

 

 

3.2. São obrigações do DESA: 

 

a) Utilizar o LABORATÓRIO DE CHN-DQ de acordo com o disposto no presente 

Termo, não podendo cede-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, a terceiros, seja 

a que título for; 

b) Não interferir nem conflitar com as atividades fins do LABORATÓRIO DE 

CHN-DQ, especialmente as atividades de ensino, pesquisa e extensão do mesmo; 

c) Contribuir para o zelo, guarda, limpeza e conservação não apenas dos seus bens 

alocados no LABORATÓRIO DE CHN-DQ, mas também da área utilizada, 

bem como dos demais móveis e equipamentos, mesmo que não inclusos no 

presente compartilhamento; 

d) Disponibilizar o acesso aos seus equipamentos alocados no LABORATÓRIO 

DE CHN-DQ, para que o mesmo possa utilizar-se destes; 

h) Disponibilizar pessoal de apoio, dentro dos limites da sua possibilidade, para 

prestar as orientações que se fizerem necessárias ao pessoal de apoio do 

LABORATÓRIO DE CHN-DQ; 

i) Disponibilizar ao LABORATÓRIO DE CHN-DQ os termos do 

convênio/projeto de aquisição dos equipamentos/suprimentos, notas fiscais de 

compras, manuais de usuário, planos de manutenções, e demais documentos úteis 

em relação aos referidos bens; 

j) Cumprir e exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelas 

partes no presente Instrumento. 

 

 

CLÁUSULA 5 – DOS COORDENADORES/RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DO 

COMPARTILHAMENTO 

 

As partes indicarão um coordenador/responsável que as represente perante o presente 

Termo, tendo como função acompanha-lo tecnicamente, zelando pelos interesses do 

objeto do presente ajuste, e representar, conjuntamente, os interesses da parceria perante 

terceiros. 

 

CLÁUSULA 6 – DA COPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS FIXOS E DE 

MANUTENÇÃO 

 

 

Parágrafo 1º – A Coordenação do LABORATÓRIO DE CHN-DQ, em conjunto com 

o Coordenador indicado pelo DESA, fará um inventário dos suprimentos e itens de 

consumo que o DESA irá transferir para o DQ-ICEx. O valor desse material será avaliado 

com base nos preços de mercado e será computado como crédito para o DESA, no núcleo 

de Extensão do DQ-ICEx e utilizado para custear as análises a serem realizadas pelo DQ-

ICEx. 

 



Parágrafo 2º –  As análises as serem realizadas sob demanda do DESA serão cobradas 

considerando o valor de custo, conforme será calculado pela Coordenação do Laboratório 

de CHN-DQ.  Os custos serão abatidos do crédito computado conforme o Parágrafo 1º 

desta cláusula.    

Uma vez esgotado o crédito referente ao material transferido para o DQ pelo DESA, 

os valores das análises a serem cobrados do DESA serão equivalentes aos cobrados para 

os usuários do DQ-ICEx (preço de custo da análise), conforme tabela de custos a ser 

preparada pela Coordenação do Laboratório de CHN-DQ.  

 

Parágrafo 3º – Após a instalação, garantido o pleno funcionamento do equipamento, os 

custos de manutenção do equipamento transferido temporariamente pelo DESA ao DQ-

ICEx ficarão a cargo do DQ-ICEx, sendo que o DESA poderá contribuir com as despesas 

dentro de suas possibilidades.  

 

 

CLÁUSULA 7 - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO  

 

O presente termo terá vigência de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por meio de 

termo aditivo, segundo o entendimento das partes. 

 

Parágrafo 1º – Não sendo prorrogado, o DESA terá um prazo de 30 (trinta) dias para 

retirar os seus bens patrimoniados do LABORATÓRIO DE CHN-DQ, findo o qual 

cessará toda e qualquer responsabilidade do LABORATÓRIO DE CHN-DQ sobre os 

mesmos caso estes bens não sejam retirados. 

 

Parágrafo 2º – As partes ficam desobrigadas de restituírem, reciprocamente, os bens que 

naturalmente se deterioram com o tempo ou que foram consumidos em análises e rotinas 

de trabalho. 

 

CLÁUSULA 8 – DO DISTRATO/REVOGAÇÃO 

 

O acordo poderá ser desfeito a qualquer tempo, de comum acordo, ou por iniciativa de 

uma das partes, devendo em qualquer caso a parte interessada na descontinuidade do 

ajuste comunicar a outra parte num prazo mínimo de 60 (dias) de antecedência. 

 

Parágrafo 1º – Em qualquer caso de distrato/revogação, o DESA terá o prazo de 

30(trinta) dias para retirar os seus bens patrimoniados do LABORATÓRIO DE CHN-

DQ e os custos de remoção correrão por sua conta. 

 

 

CLÁUSULA 9 – DAS ALTERAÇÕES  

 

Quaisquer acréscimos ou alterações no presente Instrumento deverão ser realizadas por 

intermédio de TERMOS ADITIVOS, os quais passarão a fazer parte integrante do 

presente Termo, para todos os fins e efeitos de direito.  

 

 

CLÁUSULA 10 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

 



Para dirimir quaisquer dúvidas na Execução deste Termo, as PARTES se comprometem, 

previamente, a buscar uma solução administrativa junto a própria UFMG. 

 

E, assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente, em 2 (duas) vias, de igual 

teor e forma. 

 

Belo Horizonte, 23 de maio de 2022. 

 

 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Chefe de Departamento: Luiz Cláudio de Almeida Barbosa 

     CPF: 261.796.876-68 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

Chefe de Departamento: Gustavo Ferreira Simões 

    CPF: 

 

 

 

 


