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AVISO DE EDITAL 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO torna pública a abertura do prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis  (contados a partir do dia seguinte da publicação 
do Edital de Credenciamento nº 001/2020-SEMAD no Diário Oficial do 
Município e do seu Aviso no jornal de grande circulação local), para a 
apresentação da documentação visando ao Credenciamento de 
instituições sem fins lucrativos, especializadas em recrutamento e 
seleção de estagiários de nível médio e superior para atender às 
necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura de Manaus. O Edital 
na íntegra estará disponível no DOM n.º 4789, de 02/03/2020, na sede 
do DOM - Diário Oficial do Município -, Av. Brasil, n.º 2971 – Compensa 
ou na sede da SEMAD, Rua São Luiz, n.º 416 – Bairro Adrianópolis, 
CEP 69.057-001 – Manaus/AM, no Protocolo Geral, 1.º andar, nos dias 
úteis de expediente, das 08h às 16h30, de segunda a quinta-feira e das 
08h às 13h30 na sexta-feira, munidos com dispositivo de 
armazenamento (exemplos: pen drive, CD, DVD) para devida aquisição; 
ou ainda mediante solicitação por e-mail por meio do endereço 
eletrônico:sge.semad@pmm.am.gov.br. 

Manaus, 02 de março de  2020. 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020 – SEMAD 

A PREFEITURA DE MANAUS, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD torna pública a abertura de CREDENCIAMENTO de instituições 
especializadas em recrutamento e seleção de estagiários para os órgãos 
e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal, tendo como finalidade promover a integração 
escola-empresa-governo, em complementação ao ensino e para 
preparação ao trabalho produtivo, nos termos do art. 25 caput da Lei 
Federal n.º 8.666/1993 (Institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências), Lei nº 11.788/2008 
(Dispõe sobre o estágio de estudantes), e, no TAG – Termo de 
Ajustamento de Gestão, referente ao Processo Seletivo Público 
Simplificado para a Contratação de Estagiários, publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Amazonas – TCE/AM, 
veiculado em 03/02/2020, Edição nº 2226 págs. 23 a 28) e Diário Oficial 
do Município, Edição nº 4782, veiculado em 17/2/2020 (págs. 12 e 13). 

1. DO OBJETO

1.1. O presente CREDENCIAMENTO tem por objeto a contratação de 
instituições, sem fins lucrativos, especializadas em recrutamento e 
seleção de estagiários de nível médio e superior para atender as 
necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal, na forma do presente Edital e 
Projeto Básico. 
1.2. Os interessados poderão retirar cópia deste Edital e Projeto Básico 
diretamente na sede da Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão – SEMAD, Rua São Luiz, n.º 416 – Bairro 
Adrianópolis, CEP 69.057–001 – Manaus/AM, no Protocolo Geral, 1º 
andar, no dias úteis e de expediente, das 08h às 16h30, de segunda a 
quinta-feira e das 08h às 13h30 na sexta-feira, munidos com dispositivo 
de armazenamento (exemplos: pen drive, CD, DVD) para devida 
aquisição; ou, ainda mediante solicitação por email por meio do 
endereço eletrônico: sge.semad@pmm.am.gov.br. 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. As instituições credenciadas recrutarão estagiários de nível médio e 
superior, nas quantidades necessárias para atendimento dos órgãos e 
ou entidades municipais. 
2.2. O estagiário cumprirá jornada de estágio, abaixo fixada, no horário 
normal de funcionamento dos órgãos ou entidades municipais, sem 
prejuízo de suas atividades discentes: 
a) Estagiário de nível superior: segunda a sexta, 4 (quatro) horas
diárias; Quantidade total: 2.033 (dois mil e trinta e três) estagiários.
b) Estagiário de nível médio: segunda a sexta, 4 (quatro) horas diárias;
Quantidade total: 630 (seiscentos e trinta) estagiários.
2.3. Fica assegurada a percepção de bolsa-estágio como forma de 
contribuição parcial das despesas decorrentes do estágio, 
proporcionalmente aos dias trabalhados, na forma abaixo: 
a) Nível Superior (4 horas diárias e 20 horas semanais), R$ 600,00
(seiscentos reais); Quantidade total: 2.033 (dois mil e trinta e três) 
estagiários;
b) Nível Médio (4 horas diárias e 20 horas semanais), R$ 300,00
(trezentos reais); Quantidade total: 630 (seiscentos e trinta) estagiários.
2.4. Também fica assegurado o pagamento, proporcional aos dias 
estagiados, do auxílio-transporte no valor fixado de R$ 132,00 (cento e 
trinta e dois reais) por mês. 
2.5. O valor do Auxílio-Transporte será proporcional aos dias 
correspondentes à frequência do estagiário referente aos dias de 
afastamento, dias de recesso remunerado e de faltas justificadas ou não. 
2.6. As bolsas-estágio e os auxílios-transporte serão pagos aos 
estagiários, até o 5.º (quinto) dia útil do mês subseqüente em que 
desenvolveu suas atividades, por intermédio da instituição contratada. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Poderá apresentar proposta toda e qualquer instituição sem fins 
lucrativos especializada em recrutamento e seleção de estagiários. 
3.2. A proposta de credenciamento deverá ser entregue, em conjunto 
com os demais documentos previstos no item 4, em 1 (uma) via, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis (a partir do dia seguinte da 
publicação do Edital no Diário Oficial do Município e do seu Aviso no 
jornal de grande circulação local), diretamente na sede da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, Rua São 
Luiz, n.º 416 – Bairro Adrianópolis, CEP 69.057–001 – Manaus/AM, no 
Protocolo Geral, 1º andar, no dias úteis e de expediente, das 08h às 
16h30, de segunda a quinta-feira e das 08h às 13h30 na sexta-feira, 
Telefone (92) 3215-4008, em envelope lacrado, contendo em sua parte 
externa frontal os seguintes subscritos: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
GESTÃO – SEMAD 
CREDENCIAMENTO nº 001/2020 - SEMAD 
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 
Razão Social e CNPJ 

3.3. Não poderá participar deste credenciamento instituição que possua 
em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público vinculado aos 
órgãos participantes. 
3.4. As instituições que preencherem os requisitos do presente edital 
poderão ser credenciadas e contratadas por meio de instrumento 
contratual, para a realização de recrutamento e seleção dos estagiários. 

4. DOS DOCUMENTOS: As instituições especializadas em recrutamento
e seleção de estagiário para se credenciarem, deverão apresentar os
documentos abaixo, na disposição a seguir indicada.

4.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

4.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, para as sociedades empresárias, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de 
seus administradores. 
4.1.2. Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado no cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício, para as sociedades simples e demais entidades. 
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4.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
4.1.4. Os documentos indicados nos itens 4.1.1. a 4.1.3. deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

4.2. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

4.2.1. Serão desclassificadas as propostas que não apresentarem 
habilitação técnica na forma e conteúdo exigidos neste Edital e da 
legislação vigente, destacando-se que: 
4.2.1.1. A proponente deverá comprovar que possui Convênios firmados 
com Instituições de Ensino públicas e privados, cujos cursos sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação. Para comprovação serão 
aceitas Declarações assinadas e carimbadas pelo representante legal ou 
minutas contratuais firmadas com as Instituições de Ensino. 
4.2.1.2. A proponente deverá apresentar pelo menos 2 (dois) Atestados 
de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, em papel timbrado do emitente, contendo informações que 
comprovem a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes em 
características com o objeto do Credenciamento, onde figure o nome e a 
função ou atividade de quem os emitiu, claramente identificados. 
4.2.1.3.  A proponente deverá possuir e manter unidade de atendimento 
em Manaus/AM para administrar o Programa de Estágio. Caso a 
instituição/empresa vencedora (Agente de Integração) preste seus 
serviços de administração à distância, virtual, via internet, deverá manter 
na cidade de Manaus/AM um representante legal e/ou preposto 
devidamente habilitado. 

4.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 
CNPJ. 
4.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede da proponente, em validade. 
4.3.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na 
forma da lei, com prazo de validade em vigor. 
4.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
4.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho. 

4.4. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

4.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE – 
Demonstração do Resultado do Exercício ou outras) do último exercício 
social (devidamente autenticados por meio do selo do Contador 
competente – Declaração de Habilitação Profissional – DHP, conforme 
disposto na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n.º 
1.402, de 27/07/2012), já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
estando devidamente autenticados, conforme Instrução Normativa n.º 55 
de 6 de março de 1996 na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
participante, que comprovem a boa situação financeira da empresa 
(Índice de Liquidez Positivo) ou no Cartório, acompanhado da ata de 
aprovação, devidamente arquivada no registro competente, na hipótese 
de sociedade anônima, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. Os índices de liquidez e solvência, cujos resultados 
deverão ser maior ou igual a 1 (um), serão calculados por meio das 
seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = --------------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
SG = -------------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante 
LC = ----------------------------------- 

Passivo Circulante 

a) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis apresentados em uma das seguintes formas:
a.1) Publicados em Diário Oficial;
a.2) Publicados em Jornal;
a.3) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da proponente; e
a.4)  Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão 
equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.
b) A Proponente com menos de um ano de existência, que ainda não
tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo
seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua
existência, avaliados através da obtenção de Índice de Solvência maior
ou igual a um (> ou = a 1), conforme fórmula abaixo:

Ativo Total 
S = ---------------------------------- 

Passivo Exigível Total 

c) Na hipótese de inexistência ou de inexigibilidade da Declaração de
Habilitação Profissional – DHP no Estado em que o Balanço Patrimonial
e as demais demonstrações contábeis foram emitidas, a proponente
deverá apresentar documento hábil emitido pelo Conselho Regional de
Contabilidade respectivo, para comprovar tal fato.
d) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pela
distribuidora da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física.

5. DAS PROPOSTAS 

5.1. As propostas de credenciamento deverão ser apresentadas 
obedecendo aos dias e horários estabelecidos no item 3.2. 
5.2. O valor da taxa de administração é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 
por estagiário, que inclui valor referente ao seguro do mesmo. 
5.3. Nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas 
incidentes, materiais, serviços, transportes e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital. 
5.4. O valor da taxa de administração poderá ser reajustado anualmente 
por índice adotado na lei, ou na falta de previsão específica pelo IGPM - 
Índice Geral de Preços do Mercado. 
5.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos da 
proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos 
nos preços, não sendo considerado pleito de acréscimo, a esse ou a 
qualquer título. 

6. DO EXAME DOS DOCUMENTOS E DO CRITÉRIO DE 
CREDENCIAMENTO 

6.1. A documentação de cada instituição será analisada pela Comissão 
de Credenciamento especialmente constituída pela Secretaria Municipal 
de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, no prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis; 
6.2. Serão credenciadas as interessadas que atenderem a to- das às 
exigências contidas neste Edital. 

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste 
credenciamento correrão à conta dos recursos orçamentários da 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD, UG 140103, Recursos Supervisionados pela SEMAD. 

8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (DO SORTEIO DOS LOTES) 

8.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será firmado um 
Termo de Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços 
Especializados em Recrutamento e Seleção de Estagiários de Nível 
Médio e Superior para atender as necessidades da Administração 
Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, de acordo com o 
disposto neste Edital, bem como observando o sistema de rodízio ou 
sorteio entre os CREDENCIADOS. 
8.2. Publicado o resultado da primeira etapa do credenciamento, os 
órgãos serão reunidos em lotes e será realizado um sorteio pela 
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Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão para 
definir em quais órgãos os CREDENCIADOS prestarão os serviços. 
8.3. Os lotes serão estabelecidos de acordo com as demandas 
estimadas de cada órgão participante do credenciamento, de modo que 
cada lote receba quantidade igual de estagiários, ou de forma mais 
equânime possível. 
8.4. Após o sorteio previsto no item 8.2., o resultado final da segunda 
etapa será publicado no Diário Oficial do Município e no portal 
www.manaus.am.gov.br. 
8.5. O credenciamento será amplamente divulgado e estará 
permanentemente aberto aos interessados. Havendo novos interessados 
credenciados, estes participarão igualmente com aqueles, de novo 
sorteio para distribuição de lotes a ser realizado pela Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. 

9. DOS RECURSOS

9.1. Será considerada não credenciada, para os efeitos deste 
Regulamento, a instituição que deixar de apresentar a documentação 
solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou contrariando qualquer 
exigência contida neste instrumento. 
9.2. Caso todas as participantes forem inabilitadas, a SEMAD poderá 
fixar às mesmas, o prazo de até 3 (três) dias úteis para apresentação de 
nova documentação escoimada das causas referidas neste subitem. 
9.3. Das decisões proferidas, cabem recursos, nos termos do art. 109, I, 
“a”, da Lei n.º 8.666/1993. 
9.4. Os recursos serão processados e julgados na forma do art. 109 da 
Lei n.º 8.666/1993. 
9.5. Os recursos serão interpostos perante a Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, até o prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis a contar do deferimento/indeferimento do pedido 
de credenciamento (resultado dos pedidos de credenciamento), 
publicado no Diário Oficial do Município - DOM, e serão dirigidos à 
Comissão de Credenciamento. 

10. DO DESCREDENCIAMENTO

10.1. O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer 
momento o CREDENCIADO poderá solicitar o descredenciamento, caso 
não tenha mais interesse. Ademais, o CREDENCIADO ou a 
ADMINISTRAÇÃO podem denunciar o credenciamento, caso seja 
constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das 
normas fixadas neste Edital ou na legislação pertinente. 
10.2. O CREDENCIADO que desejar iniciar o procedimento de 
descredenciamento deverá solicitá-lo mediante aviso escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis. 

11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1. Publicado o resultado dos pedidos de credenciamento, os órgãos e 
as entidades serão reunidos em lotes, em número equivalente ao de 
instituições credenciadas, para realização do sorteio. 
11.1.1. Os lotes serão estabelecidos de acordo com as demandas 
estimadas de cada órgão e entidade da Prefeitura de Manaus, de modo 
que cada lote receba quantidade igual de estagiários ou de forma mais 
equânime possível. 
11.1.2. Estabelecidos os lotes, estes serão sorteados pela Secretaria 
Municipal de Administração Planejamento e Gestão, em sessão pública, 
cujo dia, hora e local de sua realização serão definidos no momento da 
publicação do resultado dos pedidos de credenciamento. 
11.2. A instituição credenciada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da convocação, para comparecer à sede da SEMAD, com 
vistas à assinatura do respectivo contrato. 
11.2.1. A avença com cada credenciada será formalizada perante a 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD por meio da assinatura de Contrato Administrativo de Prestação 
de Serviços, na forma da minuta aprovada pela Procuradoria 
Geral do Município - PGM -, em conformidade com o Provimento 
n.º 01/07-PGM, publicado no DOM n.º 1691, de 30 de março de 2007.
11.2.2. A Contratada deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias úteis 
contados da assinatura do contrato, documentos que comprovem a 

existência de 1 (um) escritório de representação em Município de 
Manaus, sob pena de rescisão contratual nos termos da Lei n.º 8.666/93; 
11.2.3. De acordo com a Lei n.º 11.788/08, 10% (dez por cento) das 
vagas de estágio de cada órgão ou entidade serão destinadas aos 
estudantes com deficiência. 
11.2.4. O quantitativo total de participantes no Programa Municipal de 
Estágio Remunerado é de 2.672 (dois mil seiscentos e setenta e dois) 
estagiários, conforme Projeto Básico, constante do processo 
administrativo sob o n.º 2019/16330/16341/00045-SEMAD. 
11.3. No caso da credenciada recusar-se a assinar o respectivo contrato 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da sua efetiva e 
documentalmente comprovada convocação, ficará automaticamente 
afastada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, na 
forma da legislação vigente. 
11.3.1. Ocorrendo o afastamento de uma das credenciadas, o seu lote 
será dividido entre as demais remanescentes, na mesma proporção em 
número de estagiários. 
11.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado mediante termo aditivo. 
11.5. A Contratada não poderá ceder, parcial ou totalmente, o objeto do 
contrato. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. Advertência; 
12.2. Multa, na forma abaixo: 
12.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do instrumento 
de contrato a ser firmado, pela recusa injustificada em retirar este 
instrumento, bem como no caso de inexecução total ou parcial do 
instrumento de contrato. 
12.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do instrumento 
de contrato a ser firmado, por dia útil de atraso injustificado no 
cumprimento dos prazos pactuados. 
12.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos. 
12.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Esta seleção poderá ser revogada por interesse da Administração 
Pública Municipal, ou anulada, em caso de ilegalidade, de ofício ou 
mediante provocação de terceiros interessados. 
13.2. É vedado o cometimento a terceiros (subcontratação) da execução 
dos serviços objeto do credenciamento. 
13.3. A participação nesta seleção implica aceitação integral e 
irretratável das normas deste Edital, bem como observância dos 
preceitos legais e regulamentares que a regem. 
13.4. Demais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD. 
13.5. Este credenciamento tem prazo de validade por um período de 7 
(sete) meses, sendo permitido o credenciamento, a qualquer momento, 
de qualquer interessado que atenda aos requisitos fixados nesta Edital. 
13.6. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições 
constantes da Lei n.º 8.666/1993, nos princípios de Direito Público e 
subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir 
eventuais lacunas. 

Manaus, 02 de março de  2020. 


