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EDITAL DE DESFAZIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS Nº 001/2015 

1 - A FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ - CNPJ/MF nº 11.024.200/0001-09, com 

sede administrativa localizada no Edifício Sede do Centro de Eficiência Energética da Amazônia - 

CEAMAZON, na Avenida Perimetral s/nº, Portão 4 do Campus Universitário – UFPA, Guamá, Belém, 

Pará,  TORNA PÚBLICO às instituições filantrópicas e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público, que procederá ao desfazimento de bens inservíveis, conforme deliberação da Resolução nº 

001/2015, da Diretoria Executiva. 

2 - Os órgãos e entidades interessadas deverão encaminhar suas solicitações, no prazo de 10 (dez) 

dias, dirigidas à Coordenação Administrativa e Financeira, da Fundação Guamá, localizada no 

terceiro andar do Edifício Sede do Centro de Eficiência Energética da Amazônia - CEAMAZON, na 

Avenida Perimetral s/nº, Portão 4 do Campus Universitário – UFPA, Guamá, Belém, Pará,  

observando-se o horário de atendimento ao público (segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 

de 14:00 às 17 horas). 

I - A solicitação do órgão ou entidade interessada deverá indicar o material que pretende receber, a 

identificação de pessoa que detenha poderes para a prática do ato e em nome de quem será 

expedido o respectivo Termo de Doação; 

3 - Havendo mais de um órgão/entidade interessado em um mesmo material, o atendimento será 

feito de acordo com a ordem de chegada dos pedidos, na seguinte conformidade de preferência: 

a) Instituições filantrópicas; e 

b) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

4 - As despesas com o carregamento e o transporte correrão por conta do solicitante. 

5 - A retirada dos bens deverá ser efetuada pelo solicitante, em horário a ser previamente agendado 

junto ao Setor de Logística da Fundação Guamá (telefones: (91) 3321-8933 e deverá ser realizada 

impreterivelmente no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do agendamento, sob pena do 

material selecionado ser(em) oferecido(s) a outro(s) órgão(s)/entidade(s) que tenha(m) interesse. 
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6 - Os interessados poderão encaminhar eventuais dúvidas para a Coordenação Administrativa e 

Financeira da Fundação Guamá, pelo seguinte correio eletrônico: 

I – logistica@fundacaoguama.org.br 

II – ou pelos telefones (091) 3321-8933 

7 - Os materiais que não puderem ser aproveitados de alguma forma pelo destinatário, ou 

apresentarem risco ao meio ambiente, deverão ser descartados pelo mesmo com a observância da 

legislação aplicável, a fim de que não haja agressão ao meio ambiente. 

Confira abaixo a relação de bens para doação: 

 1 (um) Armário em aglomerado cinza (defeito: está com a fechadura quebrada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 (um) Bebedouro da marca Belliere branco (defeito: motor queimado) 
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 2 (dois) Nobreak da marca SMS, de 1000VA (defeito de bateria, não está ligando) 
 

 

    
 

 1 (um) Estabilizador da marca SMS, 500VA (defeito desconhecido, não está ligando) 
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