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TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE EVENTOS DA FCTG 

 
 
1. DADOS DO REQUISITANTE 
 
PERFIL DO REQUISITANTE EMPRESA / INSTITUIÇÃO: 
  (  ) EXTERNA  (   ) RESIDENTE  (   )  ASSOCIADA  
 
EMPRESA / INSTITUIÇÃO: _____________________________________________________ 
RESPONSÁVEL: _____________________________________________________________ 
DATA DA UTILIZAÇÃO: __________________                             
HORÁRIO DE INÍCIO:  _____________________ HORÁRIO DE FIM: __________________ 
TELEFONE: _________________________________________________________________ 
EMAIL: _____________________________________________________________________ 
 
INFRAESTRUTURA SOLICITADA (MARCAR A OPÇÃO SELECIONADA): 
( ) Auditório do Espaço Inovação 
( ) Auditório do Espaço Empreendedor 
( ) Sala de Treinamento do Espaço Empreendedor – formato em U 
( ) Sala de Reuniões do Espaço Inovação 
( ) Sala de Reuniões do Espaço Empreendedor 
( ) Sala Multimídia Espaço Empreendedor 
 
 
OBJETIVO DO EVENTO:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO o responsável, acima qualificado, declara estar ciente de que: 
 
2. DA UTILIZAÇÃO 
  
2.1 Durante o período de utilização do referido espaço, devem ser respeitadas as normas e 
condutas da Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá (FCTG); 
2.2. A FCTG, por meio da sua Coordenação Administrativa e Financeira deverá ser contatada, 
previamente ao início do evento, para as devidas orientações quanto às instalações físicas, 
manutenção e de prevenção do espaço cedido. 
2.3. O contato deve ser realizado no horário de expediente de segunda a sexta-feira, das 08:00 
às 12:00h e de 14:00 às 18:00h. Os casos de urgência relacionados à estrutura do espaço do 
PCT Guamá, e às instalações elétrica e hidráulica devem ser comunicados ao Serviço de 
Apoio da FCTG (tel: 3321-8901/99222-7949). 
2.4. Não é permitida a obstrução das portarias de entrada e saída do PCT Guamá.  
2.5. Não é permitida a afixação de banners, placas, ornamentos ou afins em paredes dos 
prédios instalados no PCT Guamá. 
2.6. Caso haja dano ao patrimônio do PCT Guamá, este deve ser comunicado imediatamente 
ao Serviço de Apoio da FCTG (tel: 3321-8901/99222-7949). 
2.7. No dia e horário de término de utilização o espaço utilizado deve estar livre de qualquer 
material ou equipamento utilizados no evento, bem como do lixo gerado nas atividades. 
2.8. A FCTG não se responsabiliza pelos bens de terceiros que sejam deixados no espaço 
locado após a sua utilização.   
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2.9. O REQUISITANTE é responsável pela organização total do evento, devendo efetuar o 
transporte de materiais não pertencentes ao PCT Guamá. 
2.10 O serviço de assistência à saúde durante a utilização do local e a realização do evento é 
de total responsabilidade do REQUISITANTE, bem como, porventura, qualquer acidente ou 
incidente que envolva o público participante das atividades decorrentes da realização do 
evento. 
 
 
3. DA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 
 
3.1. Auditório do Espaço Inovação 
 
Valor: R$ 600,00/diária 
Capacidade: 70 Lugares 
 
Estrutura: 
Cadeiras tipo universitária – 70 lugares 
Palco - com bancada para até 3 pessoas 
Púlpito p/ locutor/cerimonialista 
Internet WIFI 
Espaço climatizado 
Copa e antessala de apoio 
 
 
 

 
Equipamentos: 
Mesa de som c/ 6 canais 
2 pares de caixas de som 
3 microfones de mesa 
1 Microfone de mão c/ fio 
1 Microfone de mão s/ fio 
1 Bebedouro de coluna 
1 notebook c/ conexão e cabos VGA, HDMI 
e áudio P2 
1 apontador laser c/ controlador de slides 
1 Projetor 
1 Aparelho leitor de Blu-ray/DVD 
1 Tela de projeção retrátil elétrica 

 
 
3.2. Auditório do Espaço Empreendedor 
 
Valor: R$ 500,00/diária 
Capacidade: 63 Lugares 
 
Estrutura: 
Cadeiras tipo universitária – 63 lugares 
Bancada p/ até 3 pessoas 

Espaço climatizado 
Internet WIFI 
 
 
Equipamentos: 
1 caixa de som 
1 projetor 
1 tela de projeção c/ tripé 
1 microfone s/ fio 
 

 
 
3.3. Sala de Treinamento do Espaço Empreendedor – formato em U 
 
Valor: R$ 300,00/diária 
Capacidade: 24 Lugares 
 
Estrutura: 
8 mesas tipo bancada p/ até 3 lugares 
 
Equipamentos: 
1 projetor 
1 tela de projeção 
Cadeiras executivas giratórias – 24 lugares 
Ambiente climatizado
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3.4. Sala de Reuniões do Espaço Empreendedor  
 
Valor: R$ 30,00/hora 
Capacidade: 10 Lugares 
 
Estrutura: 
1 Mesa de reuniões com 10 lugares 
Cadeiras executivas giratórias – 10 lugares 
1 mesa de escritório com gaveteiro, para apoio 
Ambiente climatizado 
 
Equipamentos: 
1 Smart TV de 40” 
Sistema de som ambiente 
 
3.5. Sala Multimídia Espaço Empreendedor  
 
Valor: R$ 30,00/hora 
Capacidade: 9 Lugares 
 
Estrutura: 
3 mesas tipo bancada p/ até 3 lugares, cada. 
Cadeiras executivas giratórias – 9 lugares 
Ambiente climatizado 
 
Equipamentos: 
1 Smart TV de 40” 
Sistema de som ambiente 
 
 
4. DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAESTRUTURA 
 
4.1. A FCTG não se responsabiliza por eventuais danos causados no ambiente reservado 
por ocasião do evento. 
 
4.2 A reserva inclui somente a utilização do espaço físico selecionado e áreas comuns do 
PCT Guamá, sendo vedada a utilização de qualquer outra área.  
 
4.3. A equipe técnica FCTG e a REQUISITANTE realizarão inspeção nas instalações e 
equipamentos, antes e após o evento, firmando documento próprio de Vistoria. Caso o 
evento encerre após as 18h em dias úteis ou final de semana e feriados, a inspeção pós 
evento será realizada no próximo dia útil. 
 
4.4. O REQUISITANTE assumirá o reparo ou reposição de qualquer equipamento ou área 
danificada durante a realização do evento, assim como a reposição de bem subtraído do 
patrimônio da FCTG. 
 
4.5. A FCTG NÃO disponibilizará operador de equipamentos de som e/ou multimídia, sendo 
este de responsabilidade do REQUISITANTE. 



 

Av. Perimetral da Ciência, S/N, KM UM, Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, Prédio Espaço Inovação – 3° Andar – 
salas 11 e 13 – Guamá – Belém/PA – CEP 66075-750 

www.pctguama.org.br 
                              Telefone: (091) 3321-8900 4 

 

5. DO HORÁRIO E DOS VALORES 
 
5.1 A diária, compreende o horário de 8h às 20h e o valor, conforme o perfil especificado abaixo: 
 
- ASSOCIADAS AO GUAMÁ BUSINESS: 50% de desconto na 1ª diária, a partir da segunda diária, 
paga-se valor integral. 
 
- EMPRESAS OU ENTIDADES RESIDENTES NO PCT GUAMÁ: 1 diária sem ônus por mês. A 
partir da segunda diária, paga-se valor integral. 
 
5.2 As diárias pagas incluem a estrutura completa do espaço selecionado, bem como café e água. 
 
5.3 As diárias sem ônus incluem apenas a estrutura completa do espaço selecionado e só podem 
ser disponibilizadas no horário comercial, de segunda à sexta. 
 
 
6. DO PAGAMENTO 
Valor total a pagar: R$ ______________ (preenchimento da Fundação) 
 
Dados bancários para pagamento (via transferência ou boleto bancário): 
Banco do Brasil 
Agência: 3702-8 
Conta Corrente: 32.902-9 
Razão Social/CNPJ: Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá – 11.024.200/0001-09 
 
Para garantir a reserva, deve ser efetuado o pagamento de 50% no aceite e 50% até 48 horas 
antes do evento. 
 
O comprovante de pagamento de 50% da utilização referente à garantia da reserva deverá ser 
anexado a este Termo de Responsabilidade. 
 
7. DO CANCELAMENTO E MULTAS 
Em caso de desistência da reserva será cobrado multa, nas seguintes proporções: 
- Desistência ou cancelamento até 5 dias úteis, antes do evento, será aplicada multa de 20%; 
- Desistência ou cancelamento entre 4 até 1 dia útil, antes do evento, será aplicada multa de 30%; 
- Desistência ou cancelamento no dia do evento, será aplicada multa de 50%. 
 
Ressalte-se que esses percentuais de multa serão aplicados sob o valor total do período reservado. 
 
DE ACORDO:  
 
E por estar de acordo o REQUISITANTE declara ter conhecimento das normas para utilização dos 
espaços internos do FCTG e comprometendo-se a observar e atender aos itens supracitados, 
firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor. 
 

Belém,      de             de 2019. 
 

 
 
___________________________________       ___________________________________ 
             Fundação Guamá                            Responsável pela contratante 


