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Memorando n° n° 130/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 25 de julho de 2017. 

Ao 
Laboratório Multiusuário de Análises Biomoleculares 

Prezado (a) Chefe, 

Considerando o segundo momento para aquisição de material de consumo, 
solicitamos que este setor faça nova solicitação, somente do material que não foi 
adquirido, ou seja, com status (item não adquirido vide no Comprasnet), 
considerando a escassez de recursos para compras de material. Aguardamos o 
retomo para a Assessoria de Gestão do CCS até o dia 28/07/2017 (sexta-feira) às 
17h, pelo e-mail: gestao.ccs@ufes.br  

Solicitamos por gentileza, colocar no assunto do e-mail: compras de 
material de consumo 2017/2. 

Atenciosamente, 

c-,/-v-votcre 
Prof'. Dia. Gláucia Rodrigues de Abreu 

Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Marulpe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

cesufes.br  



Centro de 
Ciências da Saúde 

;1\e cit G I aer)a--(66  

UFES 

 

Memorando n° 129/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 25 de julho de 2017. 

Ao 
Laboratório Multiusuário de Histologia e Imunohistoquimica 

Prezado (a) Chefe, 

Considerando o segundo momento para aquisição de material de consumo, 
solicitamos que este setor faça nova solicitação, somente do material que não foi 
adquirido, ou seja, com status (item não adquirido vide no Comprasnet), 
considerando a escassez de recursos para compras de material. Aguardamos o 
retorno para a Assessoria de Gestão do CCS até o dia 28/07/2017 (sexta-feira) às 
17h, pelo e-mail: gestao.ccs@ufes.br  

Solicitamos por gentileza, colocar no assunto do e-mail: compras de 
material de consumo 2017/2. 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Gláucia Rodri ues de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040.090- Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 
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Memorando n° 128/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 25 de julho de 2017. 

Ao 
Departamento de Clinica Cirúrgica, 

Prezado (a) Chefe, 

Considerando o segundo momento para aquisição de material de consumo, 
solicitamos que este setor faça nova solicitação, somente do material que não foi 
adquirido, ou seja, com status (item não adquirido vide no Comprasnet), 
considerando a escassez de recursos para compras de material. Aguardamos o 
retorno para a Assessoria de Gestão do CCS até o dia 28/07/2017 (sexta-feira) às 
17h, pelo e-mail: gestao.ccs@ufes.br  

Solicitamos por gentileza, colocar no assunto do e-mail: compras de 
material de consumo 2017/2. 

Atenciosamente, 

er06-ip 
Proe. Dra. Gláucia Rodrigues de Abreu 

Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maredpe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

eesgufes.br  
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Memorando n° 127/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 25 de julho de 2017. 

Ao 
Departamento de Enfermagem, 

Prezado (a) Chefe, 

Considerando o segundo momento para aquisição de material de consumo, 
solicitamos que este setor faça nova solicitação, somente do material que não foi 
adquirido, ou seja, com status (item não adquirido vide no Comprasnet), 
considerando a escassez de recursos para compras de material. Aguardamos o 
retorno para a Assessoria de Gestão do CCS até o dia 28/07/2017 (sexta-feira) às 
17h, pelo e-mail: gestao.ccs@ufes.br  

Solicitamos por gentileza, colocar no assunto do e-mail: compras de 
material de consumo 2017/2. 

Atenciosamente, 

ProP. Dra. Gláucia Rodrigues de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040.090- Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ces(Wufes.br 
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Memorando n° 126/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 25 de julho de 2017. 

Ao 
Colegiado de Enfermagem, 

Prezado (a) Coordenadora, 

Considerando o segundo momento para aquisição de material de consumo, 
solicitamos que este setor faça nova solicitação, somente do material que não foi 
adquirido, ou seja, com status (item não adquirido vide no Comprasnet), 
considerando a escassez de recursos para compras de material. Aguardamos o 
retorno para a Assessoria de Gestão do CCS até o dia 28/07/2017 (sexta-feira) às 
17h, pelo e-mail: gestao.ccs@ufes.br  

Solicitamos por gentileza, colocar no assunto do e-mail: compras de 
material de consumo 2017/2. 

Atenciosamente, 

Prof'. Dra. Gláucia Rodr gues de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ces(Mufes.br 
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Memorando n° 125/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 25 de julho de 2017. 

Ao 
Colegiado de Terapia Ocupacional, 

Prezado (a) Coordenadora, 

Considerando o segundo momento para aquisição de material de consumo, 
solicitamos que este setor faça nova solicitação, somente do material que não foi 
adquirido, ou seja, com status (item não adquirido vide no Comprasnet), 
considerando a escassez de recursos para compras de material. Aguardamos o 
retorno para a Assessoria de Gestão do CCS até o dia 28/07/2017 (sexta-feira) às 
17h, pelo e-mail.  gestao.ccs@ufes.br  

Solicitamos por gentileza, colocar no assunto do e-mail: compras de 
material de consumo 2017/2. 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Gláucia'Rodrigbes de Abreu 
Diretora do Centro de Ciê cias da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ccsQufes.br  
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Memorando n° 124/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 25 de julho de 2017. 

Ao 
Departamento de Morfologia, 

Prezado (a) Chefe, 

Considerando o segundo momento para aquisição de material de consumo, 
solicitamos que este setor faça nova solicitação, somente do material que não foi 
adquirido, ou seja, com status (item não adquirido vide no Comprasnet), 
considerando a escassez de recursos para compras de material. Aguardamos o 
retorno para a Assessoria de Gestão do CCS até o dia 28/07/2017 (sexta-feira) às 
17h, pelo e-mail: gestao.ccs@ufes.br  

Solicitamos por gentileza, colocar no assunto do e-mail: compras de 
material de consumo 2017/2. 

Atenciosamente, 

Profa. De. Gláucih Rodrig es de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, MaruMe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ccsufes.br  
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Memorando n° 123/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 25 de julho de 2017. 

Ao 
Departamento de Medicina Especializada, 

Prezado (a) Chefe, 

Considerando o segundo momento para aquisição de material de consumo, 
solicitamos que este setor faça nova solicitação, somente do material que não foi 
adquirido, ou seja, com status (item não adquirido vide no Comprasnet), 
considerando a escassez de recursos para compras de material. Aguardamos o 
retorno para a Assessoria de Gestão do CCS até o dia 28/07/2017 (sexta-feira) às 
17h, pelo e-mail: gestao.ccs@ufes.br  

Solicitamos por gentileza, colocar no assunto do e-mail: compras de 
material de consumo 2017/2. 

Atenciosamente, 

Prof'. De. Gláucia Rodrigu s de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Marufpe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 —3335-7200 — Fax: 3335-7270 

ecsOufes.br  
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Memorando n° 122/2017 - CCS. 

Vitória (ES), 25 de julho de 2017. 

Ao 
Departamento de Terapia Ocupacional, 

Prezado (a) Chefe, 

Considerando o segundo momento para aquisição de material de consumo, 
solicitamos que este setor faça nova solicitação, somente do material que não foi 
adquirido, ou seja, com status (item não adquirido vide no Comprasnet), 
considerando a escassez de recursos para compras de material. Aguardamos o 
retorno para a Assessoria de Gestão do CCS até o dia 28/07/2017 (sexta-feira) às 
17h, pelo e-mail: gestao.ccs@ufes.br  

Solicitamos por gentileza, colocar no assunto do e-mail: compras de 
material de consumo 2017/2. 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Gláucia Rodri es de Abreu 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Marufpe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

cesWures.br  
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