
GOVERNO DO ESTADO PARÁ 

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GUAMÁ 

 

 

 
 

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITITVO AO 
CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O ESTADO DO PARÁ, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA – SECTET E A FUNDAÇÃO DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GUAMÁ – 
FUNDAÇÃO GUAMÁ. 

 
ESTADO DO PARÁ, por intermédio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica, doravante denominada SECTET, integrante 
da administração direta do Governo do Estado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.978.226/0001-73, com sede na Avenida Presidente Vargas nº 1020, Bairro da Campina, 
Belém, Pará, neste ato representado pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica, Prof. Dr. CARLOS EDILSON DE ALMEIDA 
MANESCHY,  

 
, nomeado por Decreto publicado no Diário Oficial nº 33771, de 02 de janeiro 

de 2019, página 05, doravante denominado ÓRGÃO SUPERVISOR, e a FUNDAÇÃO DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GUAMÁ – 
FUNDAÇÃO GUAMÁ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada 
pelo Governo do Estado como Organização Social, por meio de Decreto Estadual nº 1.977, 
de 30 de Novembro de 2009, com sede na Avenida Perimetral da Ciência s/nº, Km 01, 
Bairro do Guamá, Belém, Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.024.200/0001-09, neste 
ato representada por seu Diretor-Presidente, Dr. RODRIGO QUITES REIS,  

 
 com fundamento no 

que dispõe a Lei Complementar nº 101/200, emenda constitucional nº 19, art.37, caput, 
da Constituição Federal de 1988, Lei nº 5.980, de 19 de Julho de 1996, Lei nº 6.773, de 25 
de Agosto de 2005, e alterações posteriores, e, ainda, o Decreto nº 3.876, de 21 de Janeiro 
de 2000 e sua alteração, o Decreto nº 2.160, de 06 de Abril de 2006, 

 
RESOLVEM firmar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato de Gestão nº 

01/2015, conforme as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 



GOVERNO DO ESTADO PARÁ 

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GUAMÁ 

 

 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
O presente TERMO ADITIVO tem por objeto efetuar a inclusão, no Eixo Tecnologias para 
Educação, da ação estratégica denominada “Espaço Amazon Maker”, 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 OBJETIVO ESTRATÉGICO, METAS, INDICADORES E 
IMPACTOS ESPERADOS 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$ 
11.539.595,64 (Onze milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e noventa e cinco 
reais e sessenta e quatro centavos), conforme o Cronograma de Desembolso Financeiro – 
Anexo II e a seguinte classificação orçamentária: 
Funcional Programática: 48101.12.363.1501.7616, Elemento de despesa: 445041, Ação: 
264416, Fonte: 0102 e PI: 101.000.7676E. 
Funcional Programática: 48101.12.363.1501.853,0 Elemento de despesa: 335041, Ação: 
271889, Fonte: 0102 e PI: 101.000.8530C. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA 
Os recursos financeiros ora pactuados serão destinados ao atendimento da ação 
estratégica denominada “Espaço Amazon Maker” (Eixo Tecnologias para Educação). 

 
CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato de Gestão que ora se adita, 
compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICIDADE 



GOVERNO DO ESTADO PARÁ 

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GUAMÁ 

 

 

 

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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ANEXO I 
 

QUADRO DE OBJETIVO ESTRATÉGICO, METAS, INDICADORES E IMPACTOS ESPERADOS PARA 
A CONSOLIDAÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA INCLUSA. 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO METAS INDICADOR IMPACTOS 
ESPERADOS 

 Implantar o Espaço Maker Projeto  
 
 
 
 
 
Difusão da cultura 
da inovação  no 
Estado; 
Reinvenção   do 
contexto   escolar, 
com      maior 
engajamento tanto 
por  parte  dos 
professores 
quanto     dos 
alunos, 
melhorando    a 
relação entre eles; 
Desenvolvimento 
da criatividade, do 
pensamento 
crítico   e   do 
ambiente 
colaborativo; 
Fomento     ao 
empreendedorism 
o   e      à 
sustentabilidade. 

 nas 28 (vinte e oito) implantado. 
Contribuir para a escolas tecnológicas  
inserção do estaduais.  
conhecimento   

científico e Implantar o Espaço Projeto 
tecnológico no Amazon Maker no Parque implantado. 
processo de Ciência e Tecnologia  
educacional, bem Guamá.  

como nos 
processos de 

  

Implantar o Espaço Maker 
nas 10 (dez) unidades do 
projeto Usina da Paz 
(UsiPaz), na Região 
Metropolitana de Belém – 
nos bairros: Cabanagem, 
Benguí, Icuí, Nova União, 
Guamá, Terra Firme e 
Jurunas – e no sudeste do 
Estado, nos municípios de 
Parauapebas, Canaã dos 
Carajás e Marabá. 

Projeto implantado. 
produção de bens e  
serviços, com  
resultados no  
desenvolvimento de  
profissionais  
capacitados,  
conectados às  
inovações digitais e  
tecnológicas, além  
da melhoria da  
produtividade e da  
qualidade dos  

Capacitar os professores 
das 28 (vinte e oito) 
escolas tecnológicas 
estaduais, do Parque de 
Ciência e Tecnologia 
Guamá e das 10 (dez) 
unidades do projeto Usina 
da Paz (UsiPaz) para 
desenvolverem e 
estimularem o 
conhecimento, a prática 
científica,     o     uso     de 

Entrega de, no 
mínimo, 28 (vinte 
e oito) 
certificados de 
capacitação para 
os professores. 

produtos gerados, 
mais sustentáveis, 
beneficiando os 
segmentos 
produtivos e a 
sociedade em 
geral. 
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.

diÁria
.

Portaria Nº 616 de 01 de deZeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1323484.
r E S o l V E:
I – Autorizar os servidores RAI LOBATO CORRÊA, Identidade Funcional nº 
5947212/1, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC 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, que irá condzir o servidor, a viajarem aos municípios de Jacundá – PA, 
Nova Ipixuna – PA e Tucuruí – PA, no período de 07 a 11/12/2021, onde o 
servidor irá fiscalizar os cursos que serão ministrados pelo SENAI.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e 1/2 (quatro e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de Dezembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 736497
Portaria Nº 618 de 01 de deZeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1353119.
r E S o l V E:
i - autorizar os servidores daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade 
funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotado na Secretaria Adjunta – SECAD, JENIFFER WALKIRIAM E SILVA GAL-
VÃo, identidade funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de assessor 
Técnico, lotada no Gabinete do Secretário, e o servidor JoSÉ PErEira E 
SilVa NETo, identidade funcional nº 5905193/2, ocupante do cargo de 
Secretário de Gabinete, lotado na diretoria de Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica – DETEC, a viajarem ao município de Breves - PA, 
nos dias de 30/11/2021 a 01/12/2021, para um evento de inauguração 
da EETEPa de Breves - Pa, bem como reunião com a diretora da mesma.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de Dezembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 736738
Portaria Nº 617 de 01 de deZeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/ 1359590.
r E S o l V E:
I – Autorizar a servidora ANA CÉLIA BARRA ABREU, Identidade Funcional 
nº 5905522/2, ocupante do cargo de coordenadora, a viajar aos municí-
pios de São Sebastião da Boa Vista – PA, Curralinho - PA e Bagre - PA, no 
período de 07 a 11/12/2021, para reunião e visita para definir local para 
realização de cursos da cofic.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e 1/2 (quatro 
e meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de Dezembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 736695

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do dÉciMo PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato de Ges-
tÃo Nº 001/2015 – sectet/FUNdaÇÃo de ciÊNcia, tecNoLoGia, iNo-
VaÇÃo e deseNVoLViMeNto sUsteNtÁVeL GUaMÁ – FUNdaÇÃo GUaMÁ
contrato de Gestão: 001/2015
Termo aditivo: 11
objeto do Termo aditivo: o presente TErMo adiTiVo tem por objeto efe-
tuar a inclusão, no Eixo Tecnologias para Educação, da ação estratégi-
ca denominada “Espaço Amazon Maker”, 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 pactu-
ado no Nono Termo aditivo.
1.  a) 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:

a.1) Anexo I – Quadro de OBJETIVO ESTRATÉGICO, METAS, INDICADORES 
E iMPacToS ESPEradoS referente à ação inclusa;
a.2) Anexo II – Cronograma de Desembolso Financeiro.
11.  b) Valor: r$ 11.539.595,64 (onze milhões quinhentos e trinta e nove 
mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos),
12.  c) Classificação orçamentária:
funcional Programática: 48101.12.363.1501.7616, Elemento de despesa: 
445041, ação:
264416, fonte: 0102 e Pi: 101.000.7676E.
funcional Programática: 48101.12.363.1501.853,0 Elemento de despesa: 
335041, ação:
271889, fonte: 0102 e Pi: 101.000.8530c.
1.  d) Os recursos financeiros ora pactuados serão destinados ao aten-
dimento da ação estratégica denominada “Espaço Amazon Maker” (eixo 
Tecnologias para Educação).
data de assinatura: 01/12/2021
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

Protocolo: 736571

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 239/2021 – GaBiNete, de 01 de dezembro 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 Eletrô-
nico n. 2020/616746;
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor EliSaNdro riBEiro da coSTa, matrícula nº 
5961250/1, ocupante do cargo de Técnico em administração e finanças - 
ciências Econômicas, para, em substituição ao servidor MarcElo SaNToS 
cHaVES, matrícula nº 54186868/3, ocupante do cargo em comissão de 
coordenador de Estudos Econômicos e análise conjuntural, integrar à co-
MISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – CMA, cujo objeto é apoiar 
a construção da PESQUiSa ESTadUal Por aMoSTra dE doMicÍlioS - 
PEad, instituída pela PorTaria n. 106/2021-GaBiNETE, de 10 de Junho de 
2021, publicada no d. o. E. n.34.610, de 14 de Junho de 2021.
II - Dessa forma a Comissão (CMA) fica composta pelos seguintes servidores:
Jacqueline carvalho Nascimento; Maria Gláucia Pacheco Moreira e Elisan-
dro ribeiro da costa.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 01 de dezembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 736608

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N°240/2021 – GaBiNete, de 01 de dezembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2017, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto Estadual nº 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor aldo caSTro coSTa, matricula nº 
5942454/1, para exercer o encargo de fiscal do instrumento substitutivo 
de empenho, firmado pela FAPESPA com a empresa A.L.PAES BOULHOSA 
EPP – ARPINÃ COMERCIAL, CNPJ nº 02.965.642/0001-50, (referente ao 
processo 2019/386478), o presente termo tem por objeto a aquisição de 
bebedouro tipo coluna para o prédio sede da faPESPa.
art. 2º - dESiGNar o servidor alBiNo dE JESUS araGÃo, matrícula nº 
5737885/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outras em contrário.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 01 de dezembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 736559

Carolina Cuimar
Realce

Carolina Cuimar
Realce




