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INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA PROAD Nº 001/2022 

 

Dispõe sobre o Procedimento para 

compra, controle e estocagem de 

Produtos Químicos Controlados pela 

Polícia Federal e pelo Exército 

Brasileiro, no âmbito da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

e demais procedimentos inerentes, 

conforme legislação correlata. 

 

O Pró-Reitor de Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, no uso de suas atribuições, considerando:  

 

Lei federal nº 10.357/2001 – que estabelece normas de controle e fiscalização 

sobre produtos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita 

de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou 

psíquica; 

Decreto federal nº 9.094/2017 – que regulamenta os dispositivos da Lei federal 

nº 13.460/2017, que dispõe acerca da simplificação do atendimento prestado aos 

usuários dos serviços públicos; 

Decreto federal nº 4.262/2002 – que regulamenta a Lei federal nº 10.357, de 27 

de dezembro de 2001;  

Portaria nº 240/2019 do Ministério da Justiça – que estabelece os procedimentos 

para o controle e fiscalização de produtos químicos pela Polícia Federal; 
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Instrução Técnico-Administrativa nº 01/2011 da Diretoria de Fiscalização de 

Produtos Controlados do Departamento Logístico do Exército Brasileiro – que define, 

orienta, esclarece e fixa diretrizes relacionadas a processos de nacionalização de 

Produtos Controlados pelo Exército; 

Portaria nº 118/2019 do Ministério da Defesa. – que dispõe sobre a lista de 

Produtos Controlados pelo Exército e dá outras providências. 

RESOLVE expedir a seguinte Instrução Normativa: 

 

I – CONCEITOS PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Certificado de Registro – documento obtido junto ao Ministério da 

Defesa – Exército Brasileiro, Comando Militar do Sul, Comando da 3ª Região Militar e 

Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados – SFPC/3, que autoriza o uso em 

laboratório e o transporte de produtos controlados. 

Art. 2º. Certificado de Registro Cadastral – certifica que a pessoa jurídica está 

devidamente registrada na Polícia Federal, para que suas atividades estejam sujeitas a 

controle e fiscalização.  

Art. 3º. Mapa Mensal de Produto controlados pela Polícia Federal – documento 

no qual se registram as entradas e saídas de estoques de produtos controlados pela 

Polícia Federal. 

 

II – COMPETÊNCIAS DAS COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS DE 

LABORATÓRIOS DA UESB  

Art. 4º. Compete às Coordenações (ASSLAB, CLAB-Jq e COLAB-It):  
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I – receber as demandas para aquisição de produtos químicos controlados, 

deflagrando o procedimento inicial da compra solicitada;  

II - intermediar o processo de compras entre a empresa e a Universidade através 

do envio da cópia do Certificado de Licença de Funcionamento (CLF), emitida pela 

Polícia Federal, que confere à Universidade poderes de aquisição, armazenamento e 

utilização dos produtos controlados; 

III - encaminhar aos professores responsáveis, quando requerido, o formulário 

de Solicitação de Certificado de Licença para Aquisição de Produtos Controlados pela 

Polícia Federal (Anexo I) e Mapa de Controle (Anexo II); 

IV - proceder o recolhimento das Notas Fiscais das compras efetivadas; 

Art. 5o.  Compete à ASSLAB: 

V - prestar contas à Polícia Federal da utilização dos reagentes e substâncias 

controladas, por meio de relatório mensal (mapas), via sistema “SIPROQUIM 2”, de 

controle de produtos químicos; 

VI - manter atualizada a licença para aquisição de produtos controlados pela 

Polícia Federal;  

VII - encaminhar aos professores responsáveis, quando solicitado, o 

requerimento para Aquisição de Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro (Anexo 

III). 

 

III - TRÂMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL (PF) 
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Art. 6º. Independente da origem dos recursos (Institucionais, Doações ou de 

Projetos), as solicitações para aquisição de produtos químicos controlados serão 

tramitadas nos seguintes termos: 

I - os Coordenadores docentes dos laboratórios acadêmicos são responsáveis por 

apresentar as demandas aos Departamentos, no período de planejamento que antecede o 

próximo exercício financeiro; 

II - os Departamentos são responsáveis por informar as solicitações à 

Coordenação Administrativa de Laboratórios do seu campus; 

III – as aquisições de produtos controlados pela Polícia Federal devem ser 

intermediadas exclusivamente pelas Coordenações Administrativas de Laboratórios 

(ASSLAB, COLABIT e CLABJQ) em atenção ao que reza o art. 4o desta Instrução.  

IV – os Programas de Pós-graduação ficam de igual modo responsáveis por 

apresentar suas demandas de produtos químicos controlados pela Polícia Federal à 

Coordenação Administrativa de Laboratórios, que intermediará as aquisições com os 

fornecedores. 

V – aos Programas de Pós-graduação cabe a obrigatoriedade de devolver nota 

fiscal de compras à Coordenação Administrativa de Laboratórios e informar 

mensalmente no mapa de controle de compra e uso de produtos controlados, quaisquer 

movimentações realizadas. 

Art. 7o. Para aquisição de produtos controlados pela Polícia Federal - PF fora do 

planejamento anual, o setor interessado deverá: 

I - consultar a relação de produtos controlados pelo Departamento da Polícia 

Federal no seguinte sítio eletrônico: 

<http:siproquim.dpf.gov.br/smp/clf/EstadoHabilitacaoEmpresa.do>, utilizando, 

para tanto, o CNPJ da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB (CNPJ nº 

13.069.489/0001-08); 
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II – após escolha dos produtos, preencher o formulário de Solicitação de 

Certificado de Licença para Aquisição de Produtos Controlados pela Polícia Federal 

(Anexo I), devidamente assinado pelo (a) coordenador(a) do laboratório solicitante e 

enviar para o e-mail da Coordenação Administrativa de Laboratórios do respectivo 

Campus (Vitória da Conquista - asslab@uesb.edu.br, Itapetinga – colabit@uesb.edu.br, 

Jequié – clabjq@uesb.edu.br).  

III – a Coordenação Administrativa de Laboratórios (ASSLAB, COLABIT ou 

CLABJQ), por sua vez, em conjunto com o(a) coordenador(a) do laboratório solicitante, 

intermediará a compra junto ao fornecedor, através do envio da cópia do Certificado de 

Licença de Funcionamento (CLF), emitida pela Polícia Federal. 

§ 1°. As solicitações para aquisições de produtos controlados dos Campi de 

Itapetinga e de Jequié devem ser encaminhadas com cópia para o e-mail da ASSLAB. 

§ 2º. Os setores da Universidade, solicitantes de produtos químicos controlados 

são responsáveis por entregar à Coordenação Administrativa de Laboratórios, até o dia 

cinco do mês subsequente, cópia da Nota Fiscal de compra dos produtos adquiridos.  

§ 3º. Os setores detentores de recursos de adiantamentos que adquirirem 

produtos controlados por meio de tais recursos, ficam da mesma forma encarregados de 

entregarem cópia da nota fiscal de compra. 

§ 4°. Os detentores de produtos químicos controlados que deixarem de prestar 

contas da aquisição e/ou do consumo podem ser responsabilizados pela omissão dos 

seus atos, mediante instalação de processo administrativo disciplinar, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

§ 5°. Em eventual responsabilização da Universidade pela omissão na prestação 

de contas ou uso indevido de produtos químicos controlados, os detentores de tais 

produtos responderão subsidiariamente, por meio de procedimento específico de 

apuração. 
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IV PARA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 

 

Art. 8º. No procedimento de entrega, observar-se-á que: 

 

I – todos os produtos químicos controlados sejam entregues obrigatoriamente no 

Almoxarifado Central do campus adquirente, o qual proceder-se-á com a sua 

conferência, inclusive dos dados constantes na nota fiscal (a qual deve obrigatoriamente 

acompanhar o produto), restando ao Almoxarifado Central, o envio de cópia da nota 

fiscal para a respectiva Coordenação Administrativa de Laboratórios.  

II – além da conferência realizada pelo Almoxarifado, é imprescindível que haja 

a conferência e o parecer técnico da unidade solicitante para a verificação de  

conformidade dos produtos entregues. 

III – as notas fiscais de compras sejam encaminhadas via e-mail ou de forma 

física para a Coordenação Administrativa de Laboratórios até o 5º (quinto) dia do mês 

subsequente.  

§ 1º. Extrapolado o prazo indicado, os documentos deverão vir acompanhados 

de justificativa assinada pelo Coordenador do Laboratório que adquiriu o(s) produto(s) 

controlado(s). 

§ 2º. Independente da origem dos recursos empregados na aquisição dos 

produtos controlados, todo produto adquirido com o CNPJ da UESB deve 

obrigatoriamente ser entregue no Almoxarifado Central para conferência e controle 

junto à PF. 

 

V – DO MAPA DE CONTROLE 
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Art. 9º. A elaboração do Mapa de Controle Mensal, (Anexo II), pelos 

laboratórios que possuem estoque de produtos químicos controlados, deve ser realizada 

mesmo que não haja compra ou uso desses produtos. 

Art. 10o. O Mapa de Controle Mensal deve ser encaminhado ao Departamento, 

ao qual o laboratório está vinculado, que após reunir todos os mapas, os encaminhará à 

Coordenação Administrativa de Laboratórios até o 5o dia do mês subsequente. 

Parágrafo Único. As coordenações administrativas de laboratórios dos campi 

de Jequié e Itapetinga têm até o dia 10 de cada mês para encaminharem à ASSLAB o 

Mapa de Controle Mensal de entradas e saídas (compras e usos), acompanhado das 

Notas Fiscais de aquisições. 

Art. 11. Após a finalização do Mapa de Controle gerado mensalmente, no 

programa “SIMPROQUIM 2”, a UESB, por intermédio da ASSLAB, deverá 

encaminhá-lo à Polícia Federal, impreterivelmente até o 15º dia do mês subsequente. 

 

VI – DO PROCEDIMENTO DE COMPRA PARA PRODUTOS 

CONTROLADOS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO  

 

VI-A) PARA AQUISIÇÃO 

 

Art. 12. O requerimento para Aquisição de Produtos Controlados pelo Exército 

Brasileiro (ANEXO III), devidamente preenchido e assinado pelo dirigente máximo da 

Universidade, autoriza a UESB a comprar, armazenar e utilizar em atividades 

laboratoriais os produtos químicos sujeitos ao controle e à fiscalização, 

independentemente de registro.  

Art. 13. O setor interessado na aquisição do produto deverá:  
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I – programar antecipadamente as compras, conforme o seu estoque e 

necessidade;  

II – consultar a relação de produtos controlados pelo Comando Logístico do 

Exército Brasileiro, no sítio eletrônico correspondente (www.dfpc.eb.mil.br);  

III – após escolha dos produtos a serem comprados, encaminhar à ASSLAB (e-

mail: asslab@uesb.edu.br) o formulário de requerimento (ANEXO III), devidamente 

preenchido, que será direcionado à Reitoria para assinatura.  

§ 1º. Fica o interessado na aquisição do produto químico de controle do exército, 

com o compromisso de encaminhar a sua solicitação para o 19º Batalhão de Caçadores, 

da 6ª Região Militar do Exército, localizado na Rua Silveira Martins, S/N - Cabula, CEP 

41150-000, na cidade de Salvador, como condição de autorização para compra.  

§ 2º. Somente após o retorno do requerimento devidamente autorizado pelo 

exército, proceder-se-á à compra. 

 

VI-B) PARA ENTREGA  

 

Art. 14. Ao receber o produto, o interessado deverá conferir os dados na nota 

fiscal e na guia de tráfego que, obrigatoriamente, deverá acompanhar o produto.  

Parágrafo Único. Após a conferência, a nota fiscal do produto deve ser 

devidamente arquivada no laboratório para eventuais fiscalizações e uma cópia deve ser 

enviada para a ASSLAB. 

 

VII – DOS CUIDADOS COM A ESTOCAGEM DE PRODUTOS 

QUÍMICOS CONTROLADOS 
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Art. 15. A estocagem dos produtos, sempre que possível, deverá ser realizada 

em um único local no laboratório, conforme orientação dos órgãos de fiscalização. 

Art. 16. As normas de segurança deverão ser rigorosamente observadas, 

atentando-se para: 

I - armários com portas, chaves, ventilação/exaustão, prateleiras seguras e 

bandejas para vazamentos;  

II - identificação dos produtos estocados;  

III - relação por escrito dos produtos estocados, demonstrando precisamente a 

quantidade armazenada e a quantidade consumida (mapa de movimentação);  

IV - equipamentos de proteção individual adequados ao manuseio seguro dos 

produtos (luvas, óculos de segurança, máscaras);  

V - descartes de produtos químicos seguindo procedimentos de segurança 

indicados;  

VI - controle de acessos das pessoas no local de estocagem e nome de pelo 

menos 2 (dois) responsáveis pelo controle do local de estocagem.  

 

Parágrafo Único. Na ocorrência de furto, roubo ou extravio de produto químico 

no setor responsável, o fato deverá ser imediatamente comunicado à ASSLAB, bem 

como o registro da ocorrência da unidade policial, devendo a UESB no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas comunicar o ocorrido à Polícia Federal. 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 17. Os produtos controlados pelo Exército Brasileiro não podem ser objeto 

de doações externas e/ou internas. 
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Art. 18. As dúvidas que por acaso possam advir da presente Instrução poderão 

ser dirimidas na Assessoria de Laboratórios da UESB – ASSLAB (e-mail: 

asslab@uesb.edu.br). 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Vitória da Conquista – BA, 11 de março de 2022. 

 

 

ELINALDO LEAL SANTOS 

Pró-Reitor de Administração da UESB
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ANEXO I 

SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL 

Solicito à Assessoria dos Laboratórios – ASSLAB da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia- UESB, o envio do Certificado de Licença de Funcionamento à 
empresa fornecedora __________________________________________________ 
CNPJ ___________________, e-mail ______________________situada no endereço 
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________, com o 
intuito de utilização única para a aquisição dos produtos controlados pela Polícia 
Federal, conforme descrição abaixo. 

Em contrapartida, a empresa deverá se comprometer a enviar a cópia da nota fiscal, 
após a finalização da compra, para a ASSLAB, através do emailasslab@uesb.edu.br, 
para fins de controle mensal obrigatório junto à Polícia Federal. 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 
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JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO 

 

 

Declaro que assumo total responsabilidade pela guarda e utilização dos referidos 
produtos, adquiridos para os fins elencados, conforme justificativa acima e 
comprometo-me a preencher o Mapa de Utilização Mensal e enviar à ASSLAB até o 
quinto dia do mês subsequente ao da utilização dos produtos controlados pela Polícia 
Federal. 

Professor Responsável:  

Matrícula:                                                       CPF: 

Vínculo com a instituição:                             Telefone: 

Projeto: 

Fonte de recurso: 

Departamento/Campus: 

Data:___/___/_____. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Adquirente
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ANEXO II 

   MAPA PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL 
Laboratório: ____________________________________ Coordenador: _____________________      
Campus: _____________________ Mês de referência: ___________________________________  

 
PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL 

CÓDIGO PRODUTO CONC. 
% DENS. UND ESTOQUE 

ANTERIOR COMPRAS QUANTIDADE 
UTILIZADA ESTOQUE ATUAL 

2915.31.00 Acetato de Etila 99 1 L     
2914.11.00 Acetona 99 0,79 L     
2914.11.00 Acetona 100 0,79 L     
2915.21.00 Ácido acético glacial 99 1,05 L     
2915.21.00 Ácido acético glacial 100 1,05 L     
2810.00.10 Ácido bórico 100 1,44 kg     
2806.10.20 Ácido clorídrico 37 1,18 L     
2915.11.00 Ácido fórmico 85 1,22 L     
2807.00.10 Ácido sulfúrico 97 1,84 L     
2807.00.10 Ácido sulfúrico 98 1,84 L     
2939.30.10 Cafeína 99 1,23 Kg     
2827.10.00 Cloreto de amônio 99 1,32 kg     
2903.12.00 Cloreto de metileno 90 1,32 L     
2903.12.00 Cloreto de metileno 99 1,32 L     
2903.12.00 Cloreto de metileno 100 1,32 L     
2903.13.00 Clorofórmio 99 1,49 L     
2903.13.00 Clorofórmio 100 1,49 L     
2710.11.90 Dicromato de Potássio 99 2,68 kg     
2710.11.90 Dicromato de Sódio 99 1,2 kg     
2909.11.00 Éter Etílico 99 0,71 L     
2909.11.00 Éter Etílico 100 0,71 L     
2924.19.29 Formamida 37 1,13 L     
2814.20.00 Hidróxido de amônio 25 91 L     
2814.20.00 Hidróxido de amônio 28 0,894 L     
2815.11.00 Hidróxido de potássio 85 98 kg     
2815.11.00 Hidróxido de potássio 100 2,04 kg     
2801.20.90 Iodo (outros) 100 4,93 Kg     
2914.12.00 Metiletilcetona 99 0,8 Kg     
2933.31.10 Permanganato de potássio 100 2,7 kg     
2707.20.00 Tolueno 90 30 L     
2707.20.00 Tolueno 99 30 L     
2707.20.00 Tolueno 100 30 L     
*Caso haja algum desses produtos acima com concentração ou densidade diferentes da tabela, favor informar. 
 

___________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Coordenador
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ANEXO III 

 

AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE PCE (frente) 

Ao Senhor Comandante da Região Militar. 

Objeto: solicitação de autorização para aquisição eventual de PCE 

REQUERENTE 
Nome / Razão Social:  

CPF / CNPJ:  

Registro no Exército (se for o caso):  

Endereço:  

Telefone e E-mail:  

PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS 

Nº ordem Nomenclatura Nome comercial Quantidade (Kg/L) 

    
    
    

FORNECEDOR 

Razão Social:  
CNPJ:  
Registro no Exército:  

JUSTIFICATIVA 
Finalidade da aquisição:  
Local de armazenagem:  
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Declaro que me comprometo a: 

 - Tomar as providências necessárias para a garantia da segurança dos PCE contra roubos e furtos, 
responsabilizando-me por danos causados a terceiros em caso de sinistro; e 

- Empregar os produtos adquiridos somente para a finalidade declarada neste requerimento. 

Declaro ainda que estou ciente de que o não cumprimento das exigências firmadas poderá implicar em 
suspensão ou revogação da autorização concedida, independente de cometimento de irregularidade 
administrativa. 

As informações aqui prestadas são a expressão da verdade. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 

Local/UF, de de . 
 
  

Representante legal - CPF 
Anexos: 
- comprovante de pagamento da taxa correspondente. 

- outros documentos:  
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 AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE PCE (verso) 

A CARGO DO SFPC 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR 

REGIÃO MILITAR 
SFPC/ 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE PCE 
 

_______(nº)_____/_____ (ano)  do SFPC/ RM 

Validade: _______/_______/_______ 

 
 

Autorizo o requerente a adquirir os produtos nas condições declaradas, de acordo com o art. 7º, § 

1º, inciso II do Decreto Nº 10.030, 30 de setembro de2019. 

 
 

Local/UF, de de . 
                 

SFPC/RM 
(Nome e função)(carimbo) 
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