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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 003/2021-MANAUSMED/SEMAD. 
2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
GESTÃO – SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS – 
MANAUSMED. 
3. CONTRATADO(A): PERFIL SAÚDE ATIVIDADE MÉDICA LTDA – 
PERFIL SAÚDE. 
4. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir a 
especialidade de Cardiologia (consulta eletiva e diagnose) no objeto 
do contrato primitivo, conforme Projeto Básico e Edital de 
Credenciamento nº 001/2021-MANAUSMED/SEMAD, preservando-se as 
demais cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do 
processo nº 2021/4427/4429/00525. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2021NE01934 em 
30/11/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 14702 – Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos 
Servidores Públicos do Munic. de Manaus; Programa de Trabalho: 
10.302.0079.2080.0000 – Assistência à Saúde dos Servidores e seus 
Dependentes; Fonte de Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor 
para o FUNSERV; Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. 
Hospitalar, Odont. e Laboratoriais no valor de R$28.107,17 (vinte e oito 
mil, cento e sete reais e dezessete centavos), referente ao período de 
01/12/2021 a 31/12/2021. Consentâneo com o Principio Orçamentário da 
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício 
subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias 
de 2022. 
6. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem 
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo 
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos 
recíprocos se subordinam as partes. 
 

Manaus, 01 de dezembro de 2021. 

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 

E GESTÃO - SEMAD 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 126/2021 - SEMAD 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o Termo de Ajustamento de Gestão — 

TAG, referente ao Processo Seletivo Público Simplificado para 
Contratação de Estagiário, publicado no Diário oficial do Município – 
DOM, de 17/2/2020, Edição nº 4782; 

 
CONSIDERANDO os trabalhos da Comissão do Processo 

Seletivo Público Simplificado para Contratação de Estagiários – 
PSPSCE, objeto dos Processos Administrativos nº 2020.16330. 
16347.0.000199 – SEMAD e nº 2020.16330.16347.0.000713 – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 001/2020 –

GS/SEMAD, que ESTABELECE orientações sobre o Programa 
Municipal de Estágio Remunerado – PMER, realizado por meio de 
Processo Seletivo Público Simplificado para Contratação de Estagiários 
– PSPSCE, com a finalidade de atender aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal, e dá outras providências, publicado no 
Diário oficial do Município – DOM, em 11/09/2020, Edição nº 4924, 
Caderno II; 

CONSIDERANDO o Edital nº 01/2020 – Processo Seletivo 
Público Simplificado para Contratação de Estagiários de Nível Médio e 
Superior, publicado no Diário oficial do Município – DOM, em 
18/11/2020, Edição nº 4969, Caderno II; 

 
CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo Seletivo 

Público Simplificado para Contratação de Estagiários de Nível Médio e 
Superior, republicado no Diário Oficial do Município – DOM, em 
21/12/2020, Edição 4991, Caderno II, homologado por meio da Portaria 
nº 299/2020-SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, 
em 31/12/2012, Edição nº 4969; 

 
CONSIDERANDO a manifestação constante do Relatório 

Final da Comissão do Processo Seletivo Público Simplificado para 
Contratação de Estagiários, de 22.12.2020; 

 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 

irregularidade, e 
 
CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício 

nº 0624/2021–GAB/CGM, de 09/12/2021, inserida nos autos do 
Documento Siged nº 2021.22000.22008.9.126331, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CONVOCAR o candidato relacionado abaixo, 
aprovado no Processo Seletivo Público Simplificado para Contratação de 
Estagiários Nível Médio e Superior de que trata o Edital nº 01/2020 - 
SEMAD, a partir do dia útil imediatamente subsequente à data de 
publicação do presente Edital, até o dia 06/01/2022, no horário de 8h às 
14h, em dias úteis, na CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 
CGM, situada na Avenida Brasil, Nº 2.971, Compensa, CEP: 69.036-110, 
Manaus/AM, para apresentação da documentação que comprove 
habilitação estipulada como pré-requisito na área de estágio na qual o 
candidato conste como aprovado, conforme item 14.4 do referido Edital: 
 

NÍVEL SUPERIOR 
CURSO: 506. DIREITO 

NOME CLASS. INSCRIÇÃO IDENTIDADE
VIKTOR DE CASTRO PASTOR 195º 434365 2284199

 
Art. 2º Para a assinatura do Termo de Compromisso de 

Estágio – TCE, o candidato deverá: 
 

a) Estar em dia com as obrigações eleitorais e gozo dos 
direitos políticos, se for o caso; 

b) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, 
quando se tratar de candidato do sexo masculino, se for o caso; 

c) Ter aptidão física e mental para o exercício das 
atribuições do estágio para a qual concorreu e se classificou, 
comprovadas junto à perícia médica oficial; 

d) Possuir a escolaridade exigida para o curso em que foi 
aprovado e estar regularmente matriculado em instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. 
 

PARAGRÁFO ÚNICO. A falta de comprovação de 
qualquer um dos requisitos especificados no caput deste artigo, bem 
como deixar de apresentar quaisquer documentos e exames médicos 
constantes no Art. 3º no prazo de até o dia 06/01/2022 impedirá a 
contratação do candidato, implicando sua eliminação definitiva do 
Processo Seletivo. 
 

Art. 3º Todos os candidatos deverão se submeter a  
Exame Médico Pré-Contratual, sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, que 
concluirá quanto a sua aptidão física e mental para o exercício do 
estágio: 
 

§ 1º Para a realização do Exame Médico Pré-Contratual, o 
candidato deverá apresentar os seguintes documentos originais e 1 
(uma cópia): 
 

a) Encaminhamento do setor específico da Prefeitura; 
b) 2 (duas) fotos 3x4 (recente e colorida); 
c) Documento de identidade com fotografia e assinatura; 
d) Comprovante de endereço, expedido nos últimos 2 

meses (conta de água, luz, telefone ou celular); 
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e) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
f) Laudo Médico pré-admissional; 
g) Declaração de matrícula original emitida pela Instituição 

de Ensino, contendo informação sobre a matrícula, a frequência regular 
e ano/período cursado, emitida por no máximo 15 (quinze) dias; 

h) Comprovante de titularidade bancária, contendo o 
número da Agência e da conta corrente no Banco Bradesco S/A, para 
depósito dos valores relativos à bolsa de estágio e ao auxílio-transporte; 

i) Se o candidato for menor de idade: apresentar fotocópia 
do RG e CPF do responsável. 
 

§ 2º O candidato contratado será responsabilizado 
administrativamente por quaisquer informações inverídicas que vier a 
prestar, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
§ 3º Para a realização do Exame Médico Pré-Contratual, o 

candidato deverá apresentar também resultado dos seguintes exames, 
realizados as suas expensas: 

 
a) Hemograma completo; 
b) Raio X do Tórax AP e perfil (com laudo médico); 
c) Atestado de sanidade física e mental. 
 
§ 4º Os exames descritos no § 3º deste artigo poderão ser 

realizados em laboratórios de livre escolha do candidato e somente terão 
validade se realizados dentro de 30 (trinta) dias anteriores à data de 
marcação do Exame Médico Pré-Contratual. 

 
§ 5º Nos resultados dos exames descritos no § 3º deste 

artigo deverão constar o número de identidade do candidato e a 
identificação dos profissionais que os realizaram. 

 
§ 6º Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela 

internet sem assinatura digital ou fotocopiados. 
 

§ 7º No Exame Médico Pré-Contratual todos os candidatos 
deverão responder ao questionário de antecedentes clínicos. 

 
§ 8º O candidato que for considerado INAPTO no Exame 

Médico Pré-Contratual poderá apresentar recurso da decisão, na sede 
da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD, durante horário de funcionamento administrativo, no prazo 
máximo de dois dias úteis, assim considerado o horário de 
funcionamento administrativo da Prefeitura Municipal de Manaus/AM, 
contados da data em que se der ciência do resultado da inaptidão ao 
candidato. 

 
§ 9º Decorrido o prazo para interposição do recurso de que 

trata o § 8º deste Edital, o candidato considerado INAPTO no Exame 
Médico Pré-Contratual estará impedido de ser contratado, podendo a 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – 
SEMAD convocar o próximo candidato. 

 
§ 10 O recurso referido no § 8º deste Edital suspende o 

prazo para a contratação do candidato. 
 
Art. 4º O candidato que não apresentar os documentos e 

exames médicos exigidos no art. 3º, § 3º, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a contar do dia imediatamente subsequente à data de publicação 
deste Edital, não terá o Termo de Compromisso de Estágio – TCE 
assinado e nem iniciará o estágio remunerado. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. Descumprido o prazo de que trata 
o caput deste artigo, o candidato será considerado desistente, para 
todos os efeitos, procedendo-se a chamada do candidato seguinte, 
obedecida a ordem de classificação. 
 

 
Manaus, 15 de dezembro de 2021. 

 

 

RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0032/2021 – 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD 

 
PREGÃO Nº 099/2021 – CML/PM 

 
No dia 14 de dezembro de 2021, junto ao Órgão 

Gerenciador, foi reclassificado o preço registrado dos itens 2, 3, 5, 6 e 7 
da ata supracitada para a empresa VG COMERCIO ATACADISTA DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, cujo objeto é o eventual 
fornecimento de condicionadores de ar, para atender aos órgãos e 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de 
Manaus, participantes do Registro de Preços, resultante do Pregão 
Eletrônico n° 099/2021 - CML/PM, com fundamento no Parecer de 
Análise nº 011/2021 – DJCML/PM. 

 

Levando-se em consideração o exposto acima, o item 
ficará registrado conforme abaixo: 
 
Item Unid Qtd Descrição Marca Valor R$ Fornecedor

2 unidade 1.210 

(ID-514239) APARELHO AR-
CONDICIONADO, Tipo: split, 
Modelo: parede, Potência: 24.000 
BTUs, Tecnologia: convencional, 
Rotação: fixa, Tensão: 220V, 
Ciclo: frio, Eficiência Energética: 
A, Característica(s) Adicional(is): 
acompanha controle remoto, com 
instalação e gás R-410 A, produto 
em conformidade com a legislação 
em vigor e com a garantia 
mencionadas no Projeto 
Básico/Termo de Referência. 

VG 3.363,25 

VG COMERCIO 
ATACADISTA DE 

MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

LTDA 

3 unidade 202 

(ID-514240) APARELHO AR-
CONDICIONADO, Tipo: split, 
Modelo: parede, Potência: 12.000 
BTUs, Tecnologia: convencional, 
Rotação: fixa, Tensão: 220V, 
Ciclo: frio, Eficiência Energética: 
A, Característica(s) Adicional(is): 
acompanha controle remoto, com 
instalação e gás R-410 A, produto 
em conformidade com a legislação 
em vigor e com a garantia 
mencionadas no Projeto 
Básico/Termo de Referência. 

VG 1.780,00 

VG COMERCIO 
ATACADISTA DE 

MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

LTDA 

5 unidade 81 

(ID-514243) APARELHO AR-
CONDICIONADO, Tipo: split, 
Modelo: piso/teto, Potência: 
48.000 BTUs, Tecnologia: 
convencional, Rotação: fixa, 
Tensão: 220V, Ciclo: frio, 
Eficiência Energética: A ou B, 
Característica(s) Adicional(is): 
acompanha controle remoto, com 
instalação e gás R-410 A, produto 
em conformidade com a legislação 
em vigor e com a garantia 
mencionadas no Projeto 
Básico/Termo de Referência. 

VG 8.193,01 

VG COMERCIO 
ATACADISTA DE 

MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

LTDA 

6 unidade 170 

(ID-514259) APARELHO AR-
CONDICIONADO - 36.000 BTUS, 
Tipo: split, Modelo: piso/teto, 
Potência: 36.000 BTUs, 
Tecnologia: convencional, 
Rotação: fixa, Tensão: 220V, 
Ciclo: frio, Eficiência Energética: A 
ou B, Característica(s) 
Adicional(is): acompanha controle 
remoto, com instalação e gás R-
410 A, produto em conformidade 
com a legislação em vigor e com a 
garantia mencionadas no Projeto 
Básico/Termo de Referência. 

VG 6.050,00 

VG COMERCIO 
ATACADISTA DE 

MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

LTDA 

7 unidade 217 

(ID-514354) APARELHO AR-
CONDICIONADO, Tipo: split, 
Modelo: piso/teto, Potência: 
18.000 BTUs, Tecnologia: 
convencional, Rotação: fixa, 
Tensão: 220V, Ciclo: frio, 
Eficiência Energética: A, C ou D, 
Característica(s) Adicional(is): 
acompanha controle remoto, com 
instalação e gás R-410 A, produto 
em conformidade com a legislação 
em vigor e com a garantia 
mencionadas no Projeto 
Básico/Termo de Referência. 

VG 2.564,62 

VG COMERCIO 
ATACADISTA DE 

MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

LTDA 

 
Ficam expressamente ratificados todos os demais termos 

originais da Ata correspondente. 
 

A Ata de Registro de Preço nº 0032/2021 – 
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD manterá vigência até o dia 19/07/2022 
(prazo original). 


