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MAPEMI BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

01 Unidade 20 508675 

BOMBA DE INFUSÃO bomba de 
infusão tipo: volumétrica linear 
aplicação: uso em infusão de 
soluções por via enteral ou 
parenteral, com controle 
eletrônico programável 
material(is): utiliza descartável 
dedicado com trecho de silicone 
cor(es) e personalização: a ser 
definido dimensão(ões): 
aproximadas 21 cm x 16 cm x 23 
cm (h / l / p) característica(s) 
adicional(is): com controle 
eletrônico programável. Sistema 
de propulsão peristáltico linear. 
Desvio da vazão com equipo 
padrão ± 5% da vazão 
programada (típico). Possui três 
tipos de programação de infusão: 
ml/h x volume limite, tempo x 
volume limite e peso x 
concentração x dose. Vazão de 
0,1 a 999,9 ml/h e controle de 
volume a infundir de 0,1 a 9999,9 
ml. Peso corpóreo máximo de 
500,0 kg ou 9999,9 g. Limite de 
concentração de droga: 0,01 a 
99,99 mg/ml ou 0,01 a 99,99 
mg/ml. Limite de dose de 
manutenção: 0,01 a 999,99 
mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 
mg/kg/min. Limite de dose inicial: 
0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 
a 999,99 mg/kg/min. Taxa de kvo 
ajustável de 0,1 a 3,0 ml/h. Bolus 
ajustável até 0,1 a 999,9 ml/h; 
possui as seguintes funções 
durante a infusão: titulação, 
balanço hídrico, zerar volume, 
ajuste de kvo, ajuste de bolus, 
ajuste de oclusão, ajuste do 
volume do alarme, biblioteca de 
drogas (9 drogas fixas e 1 droga 
customizada), bloqueio de 
teclado, controle pcd ( exibe o 
peso e a concentração em 
infusões no protocolo peso x 
concentração x dose) e memória 
da última infusão. Display com 
apresentação constante da 
vazão, volume programado, 
volume infundido, tempo total e 
tempo restante da infusão ou 
apresenta a vazão, a dose o 
volume infundido e o tempo de 
infusão quando programado em 
peso x concentração x dose. 
Possui detector de ar ultra-sônico 
e sensor de pressão regulável de 
20 a 120 kpa. Pré-alarmes: fim da 
bateria e fim da infusão. Alarmes 
visuais e sonoros: alarme de 
espera, vazão livre, 
funcionamento em kvo, oclusão, 
ar-na-linha, porta aberta, frasco 
vazio, infusão completa, infusão 
interrompida, bateria baixa, 
bateria crítica e erro de 
programação. A bomba vem com 
bateria recarregável de níquel-
metal hidreto de longa vida com 
autonomia de 6 horas, cordão de 
alimentação e manual do usuário 
no idioma português. Opere em 
110 a 230 v e frequência de 
alimentação de 50/60 hz. 
Proteção contra choques 
elétricos: equipamento de classe i 
e parte aplicada de tipo cf. Peso 
máximo do equipamento 2,5 kg. 
Deverá acompanhar cada 
equipamento: kit com 100 (cem) 
equipos, procedência nacional 
unidade de fornecimento : unidade 

LIFE MED 
MODE LO 

SMART 
PLUS 
MONO 

7.747,90 

 
 

K.E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$ 

03 Unidade 50 509218 

ASPIRADOR CIRÚRGICO , tipo: 
2 frascos com mínimo 1,5 litros / 
cada; aplicação: aspirar líquidos 
e secreções; material(is): a ser 
definido; cor(es) e 
personalização: a serem 
definidas; dimensão(ões): a 
serem definidas; característica(s) 
adicional(is): com caixa de 
proteção do conunto do motor, 
em plástico resistente, frascos 
em plástico autolavável, 
transparente, com suporte para 
os dois frascos, com baixo ruído 
(menor que 60 dba). Garantia 
mínima de 12 meses. 

ASPIRAT
EX 1.799,99 

Manaus, 26 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 106/CME/2021 
APROVADA EM 22.07.2021 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais conferidas 
pela Lei nº 377 de 18.12.1996, alterada pelas Leis nº 528 de 07.04.2000 
e nº 1.107 de 30.03.2007, 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 106/CME/2021, 

que trata da solicitação de Credenciamento e Autorização de 
Funcionamento do Ensino Fundamental, Anos Finais (6º ao 9º ano) da 
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 106/CME/2021 da lavra do 

Conselheiro Tiago Lima e Silva e a Decisão Plenária aprovada em 
Sessão Ordinária do dia 22/07/2021; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CREDENCIAR E AUTORIZAR o Funcionamento de 
Curso da ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON – 
localizada na Estrada do Tarumã, km 04, s/n, bairro Tarumã - 
Manaus/AM, para funcionamento do Ensino Fundamental, Anos Finais 
(6º ao 9º ano), por 6 (seis) anos (de 01.01.2020 a 31.12.2025). 

 
Art. 2º CONSIGNAR a adoção do Regimento Geral das 

Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus (Resolução 
nº 038/CME/2015), como o Regimento da Escola, conforme Declaração 
firmada pela Direção da unidade de ensino. 

 
Art. 3º REAFIRMAR a autonomia da escola para 

elaboração e operacionalização do Projeto Político Pedagógico, bem 
como da Proposta Curricular. 

 
Art. 4º RECOMENDAR à Secretaria Municipal de 

Educação de Manaus (SEMED), que em até 90 (noventa) dias antes de 



 

Manaus, terça-feira, 31 de agosto de 2021 
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expirar a Autorização de Funcionamento de Curso ora concedida, 
encaminhe a este órgão colegiado solicitação de Renovação de 
Autorização de Funcionamento do Curso. 

 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM), retroagindo 
seus efeitos a 01.01.2020. 

 
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 22 de julho de 2021. 
 

 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 109/CME/2021 
APROVADA EM 22.07.2021 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais conferidas 
pela Lei nº 377 de 18.12.1996, alterada pelas Leis nº 528 de 07.04.2000 
e nº 1.107 de 30.03.2007, 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 109/CME/2021, 

que trata da solicitação de Credenciamento e Autorização de 
Funcionamento do Ensino Fundamental, Anos Finais (6º ao 9º ano) da 
ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 109/CME/2021 da lavra do 

Conselheiro Tiago Lima e Silva e a Decisão Plenária aprovada em 
Sessão Ordinária do dia 22/07/2021; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CREDENCIAR E AUTORIZAR o Funcionamento de 
Curso da ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU – localizada na 
Rodovia BR 174 - Manaus-Caracaraí, Km 30, para funcionamento do 
Ensino Fundamental, Anos Finais (6º ao 9º ano), por 6 (seis) anos (de 
01.01.2020 a 31.12.2025). 

 
Art. 2º CONSIGNAR a adoção do Regimento Geral das 

Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus (Resolução 
nº 038/CME/2015), como o Regimento da Escola, conforme Declaração 
firmada pela Direção da unidade de ensino. 

 
Art. 3º REAFIRMAR a autonomia da escola para 

elaboração e operacionalização do Projeto Político Pedagógico, bem 
como da Proposta Curricular. 

 
Art. 4º RECOMENDAR à Secretaria Municipal de 

Educação de Manaus (SEMED), que em até 90 (noventa) dias antes de 
expirar a Autorização de Funcionamento de Curso ora concedida, 
encaminhe a este órgão colegiado solicitação de Renovação de 
Autorização de Funcionamento do Curso. 

 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM), retroagindo 
seus efeitos a 01.01.2020. 

 
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 22 de julho de 2021. 

 

RESOLUÇÃO Nº 114/CME/2021 
APROVADA EM 22.07.2021 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais conferidas 
pela Lei nº 377 de 18.12.1996, alterada pelas Leis nº 528 de 07.04.2000 
e nº 1.107 de 30.03.2007, 

 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 114/CME/2021, 

que trata da solicitação de Credenciamento e Autorização de 
Funcionamento do Ensino Fundamental, Anos Finais (6º ao 9º ano) e 
Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º segmentos) da ESCOLA 
MUNICIPAL ELVIRA BORGES; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 114/CME/2021 da lavra do 

Conselheiro Tiago Lima e Silva e a Decisão Plenária aprovada em 
Sessão Ordinária do dia 22/07/2021; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º CREDENCIAR E AUTORIZAR o Funcionamento de 
Curso da ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA BORGES – localizada na rua 
Teotônio Vilela, s/n., bairro Compensa II - Manaus/AM, para 
funcionamento do Ensino Fundamental, Anos Finais (6º ao 9º ano) e 
Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º segmentos), por 6 (seis) anos (de 
01.01.2020 a 31.12.2025). 

 
Art. 2º CONSIGNAR a adoção do Regimento Geral das 

Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus (Resolução 
nº 038/CME/2015), como o Regimento da Escola, conforme Declaração 
firmada pela Direção da unidade de ensino. 

 
Art. 3º REAFIRMAR a autonomia da escola para 

elaboração e operacionalização do Projeto Político Pedagógico, bem 
como da Proposta Curricular. 

 
Art. 4º RECOMENDAR à Secretaria Municipal de 

Educação de Manaus (SEMED), que em até 90 (noventa) dias antes de 
expirar a Autorização de Funcionamento de Curso ora concedida, 
encaminhe a este órgão colegiado solicitação de Renovação de 
Autorização de Funcionamento do Curso. 

 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM), retroagindo 
seus efeitos a 01.01.2020. 

 
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 22 de julho de 2021. 

 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 025/2017, 
celebrado em 30/08/2021. 
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, por meio 
do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e a empresa ORSEL – 
ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA – EPP. 
3.OBJETO: Prorrogação ao contrato de prestação de serviço de 01 (um) 
motoboy em veículo, 365 (trezentos e sessenta e cinco) diárias, tipo 
motocicleta baú, com condutor, no mínimo 125 cc e capacidade de carga 
para materiais de pequeno e médio porte de, no mínimo, 47 litros, 
fabricada a partir de 2014, movida a gasolina, para uso em perímetro 
urbano e rural, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo 


