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DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO 
 
Declaramos para os devidos fins, que as Coleções Científicas de anfíbios e répteis do NÚCLEO REGIONAL 

DE OFIOLOGIA (NUROF-UFC) da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, localizado à AVENIDA 

MISTER HULL, S/N, BLOCO 905, CAMPUS DO PICI, FORTALEZA – CE, CEP 60455-760, através de seu 

representante ROBSON WALDEMAR ÁVILA, CPF 272249088-94 e CRBio 39849-01/D, devidamente 

credenciadas junto aos órgãos federais, têm interesse em receber e manter todo o material zoológico (anfíbios, 

répteis e mamíferos) eventualmente coletado durante os trabalhos realizados pela empresa Gurgel Chem 

Consultoria e Assessoria em Projetos de Meio Ambiente LTDA., situada na Avenida 13 de Maio Nº 1116 Sala 

907, Bairro Fátima CEP 60.040-530, na Cidade Fortaleza Estado CE, com CNPJ 08.996.339/0001-00, isenta de 

inscrição estadual e inscrição municipal Nº 4063882-0, no âmbito do projeto de construção e requalificação do 

Parque Rachel de Queiroz para atender o plano de resgate e salvamento de fauna, conforme solicitado e 

informado pela referida empresa em ofício encaminhado ao NUROF-UFC. 

Esclarecemos que os dados do tombamento dos espécimes serão fornecidos para a utilização nos 

documentos pertinentes e os espécimes estarão à disposição para toda a comunidade científica como material de 

pesquisa. Ainda, para manter o material zoológico nas devidas condições de curadoria, faz-se necessário que a 

empresa disponibilize o material de consumo equivalente (vidros com boca larga - capacidade 2 litros, formol e 

álcool comercial), nas quantidades proporcionais ao material zoológico coletado. Ressaltamos, por fim, que esta 

declaração de aceite tem validade de 12 meses, contados à partir da data de emissão. 

 
Fortaleza, 12 de Agosto de 2020. 
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Prof. Dr. Robson Waldemar Ávila 
Diretor NUROF-UFC 
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