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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
O presente TERMO ADITIVO tem por objeto prorrogar o Contrato de Gestão; assegurar a 
continuidade do fomento das atividades e projetos previstos no referido Contrato; efetuar 
a inclusão, no Eixo Tecnologias Sociais, da ação estratégica denominada “Aplicativo Ver-a- 
Feira Digital”, mediante repasse de recursos financeiros para a FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GUAMÁ – FUNDAÇÃO 
GUAMÁ e demais providências detalhadas a seguir, ajustando-se o plano de trabalho 
pactuado no Nono Termo Aditivo. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA 
Integra o presente Termo Aditivo, independente de transcrição, o Programa de Trabalho 
atualizado para os exercícios financeiros de 2021 e 2022, estruturado em dois anexos: 

• Anexo I – Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho atualizado 
referente à ação inclusa; 

• Anexo II – Cronograma de Desembolso Financeiro. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS. 
Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, a SECTET repassará 
à Fundação Guamá, nos exercícios financeiros de 2021 e 2022, recursos no importe de R$ 
2.133.548,68 (dois milhões cento e trinta e três mil quinhentos e quarenta e oito reais e 
sessenta e oito centavos), conforme o Cronograma de Desembolso Financeiro – Anexo II e 
a seguinte classificação orçamentária: Funcional Programática: 48101.19.573.1490.8929, 
Elemento de despesa: 335041, Ação: 261896, Fonte: 0124 e PI: 2070008929C. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA 
Os recursos financeiros ora pactuados serão destinados ao atendimento da ação 
estratégica denominada “Aplicativo Ver-a-Feira Digital” (eixo tecnologias sociais). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO 
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato de Gestão 001/2015 até 31 de dezembro 
de 2022, conforme Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, ou até a celebração de novo 
contrato de gestão, o que ocorrer primeiro. 

 
CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato de Gestão que ora se adita, 
compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICIDADE 
O presente instrumento será publicado em extrato, pela SECTET, no Diário Oficial do 
Estado, na forma da Lei, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data de sua 
assinatura. 

E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo 
Aditivo em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito, na presença 
das testemunhas abaixo subscritas. 

 

 
Belém-PA, de Novembro de 2021. 

 

 
 
 

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY RODRIGO QUITES REIS 
Secretário de Estado da SECTET Diretor-Presidente da Fundação Guamá 

 
 

TESTEMUNHAS: 
Nome: Nome: 

 
CPF nº: CPF nº: 
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 os 300 (trezentos) 

feirantes, promovendo 
cursos de Manipulação 
de Alimentos, Gestão 
de Negócios e Redes 
Sociais. 

certificados de capacitação 
para os feirantes. 

Expandir o aplicativo 
para todas as feiras do 
Estado do Pará. 

Cadastro de, no mínimo, 01 
(um) feirante por município 
paraense. 

 

 
ANEXO II 

CRONOGRAMA DE DESMBOLSO FINANCEIRO – EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022 

ETAPA/FASE PERÍODO (MÊS/ANO) VALOR DA PARCELA 
OUTRAS DESPESAS DE 

CUSTEIO (ODC) 

1 11/2021 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 

1 12/2021 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 

2 03/2022 R$ 233.548,88 R$ 233.548,88 

2 04/2022 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

2 06/2022 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

VALOR TOTAL R$ 2.133.548,68 R$ 2.133.548,68 
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terMo de adJUdicaÇÃo

Processo adMiNistratiVo Nº 2021/179922 e 2021/629268
  o Pregoeiro da coHaB-Pa, em conformidade com o inciso iV do art.3º 
c/c o inciso XX do art. 4º, ambos da lei nº 10.520/02 e o inciso iX do 
art. 11º do decreto federal de nº 5.450/05 e disposições do Edital da 
licitação, adJUdica e torna Publico o resultado da licitação na Moda-
lidade Pregão Eletrônico de Nº 08/2021, para aquisição de mobiliário, 
tipo mesas retas com gavetas, cadeiras e poltronas giratórias, com bra-
ços reguláveis, assento regulável de espaldar médio e alto, de estrutura 
metálica, em favor da empresa abaixo:
alMEida BraSil coMErcio E iNdUSTria EirEli, por apresentar a me-
lhor proposta para os itens 1, 2 e 3 no valor global de r$ 47.970,00 (qua-
renta e sete mil e novecentos e setenta reais).
Belém, Pa, 22/11/2021.
albano Bulhões leite
Pregoeiro da coHaB-Pa.

Protocolo: 733440

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

sUPriMeNto de FUNdo

Portaria 054/2021-GaB/NGtM
Prazo para aplicação(em dias): 22 dias
Prazo para Prestação de contas(em dias): 05 dias
Nome da Servidora: danúbia letícia dias de Barros
cargo: Gerente  administrativo
Matrícula funcional: 5944274
recurso(s):
Programa de Trabalho:95010126.122.1297.8338
fonte do recurso:0101
Natureza da despesa: 339030 - Valor: r$400,00 e 339039 - Valor: 
r$300,00
  ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 733402

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

desiGNar serVidor

Portaria Nº 566 de 25 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2021/1336730.
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir comissão fiscalizadora para convênios e TEds do 
Programa forMa Pará.
art. 2° - dESiGNar os servidores MÔNica alMEida TENÓrio, identidade 
funcional nº 594738/1, daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade fun-
cional nº 54186791/4, JENiffEr WalKiriaM E SilVa GalVÃo, identidade 
funcional nº 54197017/3, fErNaNda lariSSa GraiM MEllo, identidade 
funcional nº 5892828/3 e PriScila carValHo caSTro, identidade fun-
cional nº 5947233/1, para compor comissão de fiscalização dos ccTs e 
TEds com repasse de recursos entre a SEcTET e as instituições de Ensino 
Superior que demandam cursos em nível graduação e tecnológico pelo 
Programa forma Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 733935
Portaria Nº 567 de 25 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2021/1338163.
rESolVE:
i – dESiGNar para compor a comissão de inventário dos Bens Móveis 
Permanentes pertencentes à SEcTET:

idENTidadE 
fUNcioNal SErVidor carGo SiTUaÇÃo

5800807/1 adley de Souza carneiro auxiliar de Serviços opera-
cionais Presidente

57203415/1 antônio alves de Melo assistente administrativo Membro
5155010/1 Márcia do Socorro Mendes de oliveira agente de PorTaria Membro

ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes, 
devendo tomar providências para a regularização das faltas ou defeitos 
observados.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 733948

coNtrato

Portaria Nº 565 de 25 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E  EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2021/808365;
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores MaUrÍcio coElHo riBEiro, identidade fun-
cional nº 5891215/1, ocupante do cargo de coordenador, lotado na direto-
ria de administração e finanças - daf, fErNaNdo QUiNTEla SMiTH, iden-
tidade funcional nº 57205845/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de informática, lotado na diretoria de administração e finanças - daf e 
HarlEY cHriSTiaN alVES MaTiaS identidade funcional nº 5900176/1, 
ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacionais, lotado na diretoria 
de Administração e Finanças – DAF, para comporem a comissão de fisca-
lização do Contrato nº 28/2021, firmado pela Secretaria de Estado de Ci-
ência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET 
com a Empresa colEPacK iNd. E coM. dE EMBalaGENS EirEli, cNPJ nº 
10.590.774/0001-73, que tem como objeto o fornecimento de NoBrEaKS 
para a SEcTET e das unidades das Escolas de Educação Tecnológicas.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 733908
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 030/2021
Processo nº 2021/1038322
objeto o presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços 
de manutenção corretiva e preventiva de 01 (um) elevador marca oTiS, 
instalado na sede da SEcTET, conforme Proposta de Manutenção S/N de 
18/10/2021, encaminhada pela empresa ElEVadorES oTiS lTda, cópia 
em anexo, que é parte integrante deste contrato.
Valor: r$ 8.556,36 (oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta 
e seis centavos).

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE 
dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.19.122.1297.8338 339039 232831 0101 412.000.8338-c

data da assinatura: 25/11/2021
início da Vigência: 25/11/2021
Término da Vigência: 24/11/2022
contratado: EMPrESa ElEVadorES oTiS lTda. (cNPJ nº: 
29.739.737/0011-84)
Endereço: Travessa dom Pedro i, nº 599, Umarizal, cEP: 66.050-100, Belém-Pará.
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretária de Estado.

Protocolo: 733754

terMo aditiVo a coNtrato

eXtrato do dÉciMo terMo aditiVo ao coNtrato de GestÃo Nº 
001/2015 – sectet/FUNdaÇÃo de ciÊNcia, tecNoLoGia, iNoVaÇÃo e 
deseNVoLViMeNto sUsteNtÁVeL GUaMÁ – FUNdaÇÃo GUaMÁ
contrato de Gestão: 001/2015
Termo aditivo: 10
objeto do Termo aditivo: o presente TErMo adiTiVo tem por objeto pror-
rogar o contrato de Gestão; assegurar a continuidade do fomento das ativi-
dades e projetos previstos no referido contrato; efetuar a inclusão, no Eixo 
Tecnologias Sociais, da ação estratégica denominada “aplicativo Ver-a-feira 
Digital”, mediante repasse de recursos financeiros para a FUNDAÇÃO DE CI-
ÊNcia, TEcNoloGia, iNoVaÇÃo E dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl GUa-
Má – fUNdaÇÃo GUaMá e demais providências detalhadas a seguir, ajustan-

Carolina Cuimar
Realce
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do-se o plano de trabalho pactuado no Nono Termo aditivo.
a) integra o presente Termo aditivo, independente de transcrição, o Pro-
grama de Trabalho atualizado para os exercícios financeiros de 2021 e 
2022, estruturado em dois anexos:
a.1) anexo i – Quadro de indicadores e Metas de desempenho atualizado 
referente à ação inclusa;
a.2) anexo ii – cronograma de desembolso financeiro.
b) Valor: r$ 2.133.548,68 (dois milhões cento e trinta e três mil quinhen-
tos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
c) Classificação orçamentária:
funcional Programática: 48101.19.573.1490.8929
Elemento de despesa: 335041
ação: 268129
fonte: 0124
Pi: 2070008929c
d) Os recursos financeiros ora pactuados serão destinados ao atendimento 
da ação estratégica denominada “aplicativo Ver-a-feira digital” (eixo tec-
nologias sociais).
e) fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de Gestão 001/2015 até 
31 de dezembro de 2022, conforme cláusula Primeira deste Termo aditivo, 
ou até a celebração de novo contrato de gestão, o que ocorrer primeiro.
data de assinatura: 25/11/2021
inicio da Vigência: 25/11/2021
Término da Vigência: 31/12/2022
concedente:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SEcTET (cNPJ: 08.978.226/0001-73)
organização Social:
fundação de ciência, Tecnologia, inovação e desenvolvimento Sustentável 
Guamá – fUNdaÇÃo GUaMá (cNPJ: 11.024.200/0001-09)
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 733683

aPostiLaMeNto

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
termo de execução descentralizada nº 04/2021 – sectet/UePa
Processo eletrônico nº 2021/848053
assinatura: 25/11/2021
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2021/848053, referente ao Termo de Execução descentralizada nº 04/2021 – 
SECTET/UEPA, Retificar a Dotação Orçamentária, conforme Tabela abaixo, em 
conformidade com os termos do § 2º, artigo 15, do decreto nº 10.426/2020.

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.19.364.1506.8866

339014
339018
339030
339033
339036
339036
339039

260403 0124 1010008866c

48101.19.364.1506.8866 339052 271892 0124 1010008866c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY - Secretário de Estado.

Protocolo: 733647
eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
convênio nº 001/2017 – FaPesPa/sectet/UFPa
Processo nº 2017/91956
assinatura: 25/11/2021
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2017/91956, referente ao convênio de cooperação Técnica e financeira 
nº 001/2017 – faPESPa/SEcTET/UfPa, alterar a dotação orçamentária, 
conforme Tabela abaixo, em conformidade com os termos do § 8º, artigo 
65, da lei nº 8.666/92.

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dE 
dESPESa aÇÃo foNTE Pi

48101.19.571.1490.8929 332041 261896 0124 207.000.8929c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY - Secretário de Estado.

Protocolo: 733717

oUtras MatÉrias

eXtrato do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 02/2021 - sectet
objeto: o presente instrumento tem por objeto a colaboração mútua dos 
partícipes visando à efetivação da descentralização de créditos orçamen-
tários da SEcTET para a Universidade do Estado do Pará - UEPa com o 
objetivo de implantar a incubadora de Empresa Mista do Baixo Tocantins 
da Universidade do Estado do Pará – campus XViii.
Valor da descentralização de crédito orçamentário: r$ 199.980,00 (cento 
e noventa e nove mil e novecentos e oitenta reais)
funcional Programática: 48101.19.571.1490.8701
Elemento de despesa: 339014; 339033; 339036; 339039; 339047
fonte: 0324008795
Plano interno: 2070008701c
ação: 270788
assinatura: 25/11/2021
Vigência: 25/11/2021 a 25/11/2022
Unidade descentralizadora: Secretaria de Estado de ciência, Tecnolo-

gia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ nº 
08.978.226/0001-73)
assinatura pela Unidade descentralizadora: carlos Edilson de almeida Ma-
neschy, Secretário de Estado, cPf n° 066.166.902-53
Unidade descentralizada: Universidade do Estado do Pará - UEPa (cNPJ nº 
34.860.833/0001-44)
assinatura pela Unidade descentralizada: clay anderson Nunes chagas, 
reitor, cPf nº 582.136.862-68

Protocolo: 733907
eXtrato de editaL de credeNciaMeNto
editaL Nº 011/2021 – aBertUra de Processo seLetiVo siMPLi-
Ficado de credeNciaMeNto - Pssc. Processo nº 2021/1250496.
a SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo 
SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica - SEcTET, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com a lei nº 9.104 de 14 de julho de 
2020, TORNA PÚBLICA a realização do credenciamento de profissionais em 
diversas áreas para atuar nos cursos de formação inicial e continuada – 
fic e de formação Técnica do MEdioTEc, ofertado pelo Programa Nacional 
de acesso ao Ensino Técnico e Emprego – ProNaTEc nas Escolas da rede 
de Ensino Técnico do Estado do Pará, sob a gestão desta SEcTET, nos 
termos disciplinados pela lei federal n.º 12.513, de 26 de outubro de 
2011, pela PorTaria nº 817, de 13 de agosto de 2015, bem como, no que 
couber, regulamentado em sua oferta pela Secretaria de Estado de ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET, em 
conformidade com as condições fixadas no Edital e seus anexos.
Este Processo Seletivo Simplificado de Credenciamento - PSSC, será regulado 
e regido pelas normas e procedimentos contidas no presente Edital e seus 
anexos, eventuais retificações e/ou aditamentos, e será executado pela 
SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPErior, 
ProfiSSioNal E TEcNolÓGica - SEcTET/Pa, através da comissão do 
Processo Seletivo Simplificado de Credenciamento - PSSC, instituída pela 
PorTaria nº 518 de 05 de novembro de 2021 SEcTET (d.o.E. nº 34.761 
de 10/11/2021), a qual caberá o acompanhamento, execução e a supervisão 
de todo o processo, bem como as deliberações que se fizerem necessárias 
objetivando o regular desenvolvimento do Processo.
as inscrições estarão abertas a partir das 00:00h do dia 29 de novembro 
até às 23:59h do dia 29 de novembro de 2021, e deverão ser efetuadas 
exclusivamente no endereço eletrônico: http://www.sectet.pa.gov.br, atra-
vés do link: www.psstec.net.br.
a versão na íntegra do Edital nº 011/2021, assim como todos os seus ane-
xos e instruções pertinentes, estarão disponíveis para acesso e consulta no 
sítio da SEcTET: http://www.sectet.pa.gov.br.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado da SEcTET

Protocolo: 733828
Portaria Nº 568 de 25 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2021/1337884.
rESolVE:
i – dESiGNar para compor a comissão de inventário do Estoque de Mate-
rial do almoxarifado da SEcTET.

idENTidadE 
fUNcioNal SErVidor carGo SiTUaÇÃo

2051818/4 Maria angélica Mileo Paternostro 
correa Técnico em Gestão Pública Presidente

5892346/1 andré castro cordeiro auxiliar de Serviços opera-
cionais Membro

5134110/1 Paulo fernando campos Maciel agente administrativo Membro

ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em re-
gistro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes, devendo 
tomar providências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 734030

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

Portaria

 Portaria N° 234/2021 – GaBiNete, de 25 de Novembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos constante no Processo administrativo Eletrôni-
co n.2021/1290948;

Carolina Cuimar
Realce




