UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
Tel.: (OW27)335-7201;7214 Fax: (0x,27)335-7270

sgcbmirripd. ufes.br

Memorando n°

/2002-CBM
Vitória(ES), 15 de abril de 2002.

Ao: Chefes de Departamento do Centro Biomédico

Senhor Chefe,
Conforme Memo.Circular n° 001/2002-DPG/PRPPG, em anexo, solicitamos
de Vossa Senhoria a indicação de um representante desse Departamento para
compor a Câmara de Pós-Graduação "latu sensu".
Solicitamos ainda, que essa indicação seja feita na reunião ordinária do
Conselho Departamental que se realizará no dia 18/04/2002.

Atenciosamente,

Prof. Wití6 Mário Zanotti
Diretor do CBM

Universidade Federal do Espírito Santo
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Departamento de Pós-Graduação

PRO - REITORIA
DE PESQUISA E
PÓS - GRADUAÇÃO

Av. Fernando Ferrari, s/n - Goiabeiras - 29.060-900 - Vitória. ES, Brasil
Tel: (27) 3352439 - Fax: (27) 3352438
http://www.prppg.utes.br - dpg@npd.ufes.br

Vitória, 04 de abril de 2002
Memo.circular n° 001/2002-DPG/PRPPG
A(o) Diretor(a) de Centro
Caro(a) Direto(a)
Reitero neste memorando a solicitação de indicação dos representantes do Centro na
Câmara de Pós-graduação "lato sensu", conforme memo. Circular 010/2001PRPPG/UFES.
A Câmara de Pós-graduação lato sensu, criada pela Portaria n° 01/2001PRPPG/UFES, visa fornecer subsídios para as decisões dos Conselhos Superiores quanto à
criação dos cursos de Pós-graduação lato sensu oferecidos pela Universidade Federal do
Espirito Santo e aprovação dos respectivos relatórios.
É urgente a constituição dessa Câmara que tem como objetivo discutir e formular
políticas para a pós-graduação lato sensu; auxiliar os coordenadores de curso nos
procedimentos burocráticos no sentido de melhorar o desenvolvimento dos cursos desde a
concepção do projeto e agilizar análise do montante de processos acumulados no
Departamento de Pós-graduação.
Para a composição da câmara de pós-graduação lato sensu, falta a indicação dos
representes dos centros especificados abaixo:
CCHN-02 representantes
CCJE -02 representantes
CBM -01 representante
CEFD- 01 representante
Necessitamos completar essa lista, impreterivelmente, até o dia 12/04/2002, para
que possamos divulgar a data da la reunião da câmara de pós-graduação lato sensu da
UFES.
Contando com sua participação agradeço desde já.
Atenciosamente

C

r

4o C r464""c_ rte-s"..-otro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
O xx-27)335-720117214 Fax: (0n-27)335-7270

sgcbm(iinpd.ules.br

Memorando n°6 q/2002-CBM
Vitória(ES), 15 de abril de 2002.

Ao: Sr. Nilson Roberto Bride
Prefeito Universitário - UFES

Senhor Prefeito,
Conforme entendimentos mantidos com Vossa Senhoria, estamos
encaminhando orçamentos nos valores e especificações abaixo, de Indústria de
Móveis Brazolino - Athayde Brazolino - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
27.349.885/0001-95, referente a reforma, recuperação e adaptação de diversos
armários, mesas e bancadas pertencentes a este Centro. Outrossim, com base no
exposto, solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto a autorização de
emissão de empenho, para que possamos realizar a despesa em tópico.
Protocolo
Secretaria do Departamento de Enfermagem
Sala da Chefe do Departamento de Enfermagem

Atenciosamente,

Prof. WilsonlVIkio Zanott
Diretor do CBM

Valor: R$ 1.850,00
Valor: R$ 2.538,00
Valor: R$ 2.989,00

9adáshia de Któtzeio
etLettile
Projelo e Fabricação Insfalações Comerciais e Residenciais de Amários em Geral
CNP]: 27.349.885/0001-95

L

-

INSC. EST.: 080.661.09-2
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A Empresa Athayde Brazolino - ME, localizada à R. Álvaro P. Miranda. 08 -

Campo Grande -- Cariaciea - ES, vem através desta apresentar o seguinte
orçamento:

Confecçflo e instalação de balcão medindo 0,65 x 3,85 x 107 x 0,80 In, com
base em meiamina branca e topos em madeira peroba mica. com 03 portas e
04 gavetas revestidas em ibrinica azul mineral L150 texturizado, local para
CPU e estabilizador com rodâneas, suporte para teclado e gaveteiro acoplado
com 04 gavetas revestidas em fórmica azul mineral L150 texturizado.
conforme projeto apresentado.

Valor

R$ 1.850.0

(Um mil, oitocentos e ciricriierita reais)

Prazo de entrega
: 30 dias
Forma de pap.,.amento : C. apresentação de N. Fiscal
Validade da proposta 30 dias

Rua Álvaro P. Miranda, 08 - CEP 29146-350 - Campo Grande - Cariacica - Espirito Santo
Telefax: (27) 3343-0750 - 3216-8072 - Cel.: 9973-8407
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Projeto e fabricação Instalações Comerciais e Residenciais de binários em Geral

INSC. EST.: 080.661.09-2

CNP]: 27.349.885/0001-95
Cariaci,...a. 10 de abril de

ITVES — Iiidversidade Fedor
Secretaria de Enfermagem

i.spierito SiBrrio

,nrazoline
Cariacica — ES, vem atraves
.1_,
1-7111preS1,1 .Astbay.de

4

si á R. Álvaro P. -Miranda, 0'2
seuldine oreamento:

(.;:::nde

Confecção e instalação de escaninho com 30 divisórias, medindo 1.54 x 0,32 mi em MDF
branco com base em, Renica azul mineral. cc,ntbrme VISTA 1 de predeto apresentado.
Confecção é instalação de bancada em madeira e NIDE, medindo 1,74 x 0:35 i;
gaveteiro (03 gavetas) com revestimento em i.;".irmica azul mineral e branco, detalhe ra o• Mira
marfim, confirme VISTA 2 do projeto apresentado.
Confeecão e instalação de balcão dc atendin-dinto esn suadeira e MI)E branco cum íz:V;.;
f5rmica azul mineral e brarco. 02 duas) gavetas para pasta suspensa com chaves,
1.74 x 0.35. conforme V1ST:k 3 do projeto apresentado.
Confeccão e instalação de ai-mário pedin do 1_70 x ftSE m. cou!
CJTt nlade;ra e NIDE: branco
tlrn I as, coniOrme. N.T1STA. 4 do projeto apresentado.

LL.LL

portas ,:orn citors-s
Tinerisl e --riptio eoiri

Confecção e instalação de 02 gaveteiros em madeira e MIJE branco cnin
tOrinsca azul mineral e branco, medindo 0,98 x 0.45 x 1.35 m. com 08 (oito)
pastas sidspusiis. confcrme VISTA 5 d.: projeto apresentado.
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Z'è
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Frazo de entrega

tetrok,a

offtet po.tia:

:30

\ andadeda oro T
j .ostii : 30 d;‘,.

Rua Álvaro P. Miranda, 08 - CEP 29146-350 - Campo Grande - Cariacica - Espirito Santo
Telefax: (27) 3343-0750 - 3216-8072 - CeL: 9973-8407
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IÍLI: LÁ: [tile
Projeto e fabricação Instalações Comerciais e Resicknciais de kmários em Cerol
CNP): 21349.885/0001-95

•

INSC. EST.: 080.661.09-2

Carjaeleit 09 de ahrij

ersidadert
Chefe de Enfermagem

UF VS —
Si

A Empresa Atnavde Pra-7ohno — ME, localizada à R. Álvaro P. Miranda, 06 -- ramr,)
Grande — Cariacica — ES. vent através desta apresentar o seguinte orçamento:
Confee,:,
, 'I" em madeira e Mai?, medindo 1,60 x 1,50 x
:Veic0,75 m.
tas), suporte para teclado, revestimento em Vil-rnica
pérola e
t em marlini, corrediças metálicas, puxadores brancos.
resiDeitando os (i 'Ines e padrão mais simples.
.Cr,. instalação de armário ern MDF branco e externamente revesti'do em
Coecç
fórmica pérola_ com 03 (três) portas, medindo 2,10 x 1,42 x 0,40 m, com prateleiras,
puxadores. respeitando os detalhes e padrão mais simples.
V Confecção e instalação de Lati para fax, medindo 040 x 0,75 x 0,60 tn„ com 4
gavetas com revestimento em tOrmica pérola_ com vão vazado e roi:larica&
respeitando todos os detalhes e padrão mais simples.
V Reforma de 01 (uma) mesa já existente, medindo 1,20 m de diâmetro, com
revestimento no tampo em P.',:anica pérola.

Valor total
RS 2,989,00
novecentos r;+-rta
Ja4
e nove reais)
Ja.

: 30 dias
Prazo de entrega
Forma de pagamento C. apresentação de N. Fiscal
Validade da proposta : 30 dias

Rua Álvaro P. Miranda, 08 - CEP 29146-350 - Campo Grande - Cariacica - Espirito Santo
Telefax: (27) 3343-0750 - 3216-8072 - Cel.: 9973-8407

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
'LÁ (0xx27)335-7201/7214 Fax: (0,2(27)335-7270
sgcbmnixtufes.br

Memorando n°

6q /2002-CBM
Vitória(ES), 15 de abril de 2002.

Ao: Sr. Nilson Roberto Bride
Prefeito Universitário - UFES

Senhor Prefeito,
Conforme entendimentos mantidos com Vossa Senhoria, estamos
encaminhando orçamentos nos valores e especificações abaixo, de Indústria de
Móveis Brazolino - Athayde Brazolino - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
27.349.885/0001-95, referente a reforma, recuperação e adaptação de diversos
armários, mesas e bancadas pertencentes a este Centro. Outrossim, com base no
exposto, solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto a autorização de
emissão de empenho, para que possamos realizar a despesa em tópico.
Sala do Colegiado de Odontologia
Departamento de Clinica Odontológica

Valor R$ 4.835,00
Valor: R$ 2.000,00

Atenciosamente,

Prof. Wilso5Mário Zanotti
Diretor do CBM

anittliskia

de

vaisieefiõ

ote Libre
(Likl
Projeto e Fabricação insfoloçoes Comerciais e Residenciais de Rimarias em Geral
CNP]: 27.349.885/0001-95
Cnriacka. 12

-

INSC. EST.: 080.661.09-2
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Der:art.:mento enrice c.e. C
O,. 'Wilson l,lootti
locaflzada à R. AI,
- ES, vem através desta

T'2

1

rtterilarr.:erire e
LiOrTaS COO1

alor
,

e11

'4

alto- toátário

madeira e MDF com revesilmeido
üi avetast local para Ciïf:J.
sala.

XILLO

Valor das 02 'unidades

RS 1.30100

Total Geral ,t- . ............
(Dois Inflii reais)

RS 2.000,00

Prazo dc critr
Forma de pagamento : C. apresenaleao de N. Fiscal
Validade da proposLa : 30 dias

Ateii.samente.

Rua Álvaro P. Miranda, 08 - CEP 29146-3 - Campo Grande - Cariacica - Espirito Santo
Telefax: (27) 3343-0750 - 3216-8072 - Cet: 9973-8407
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Projefo e Fabricação Instalações Comerciais e Residenciais de Armários em Geral
CNP]: 27.349.885/0001-95

-

INSC. EST.: 080.661.09-2

Llacitut 04 i,..;;;; abril ac 22
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AC: Maria iCúseaa

ge

A Empresa •Ailiavde Brazolino - ME, localizada á R Alvaro P. Miranda. 08 C.,mpo Grande
Cariacica - ES, vem através desta apresentiir o segulnte
orçamento:
Coniècção e instaiação de bancada em "4.- em madeira e MU* branco, medindo

1,57 x 1,50 x 0,57 tn, com ga‘ cieiro', suporte para teclado, local para cPu e
estabilriador, revesilmento em fórmica pérola e branco, moldura em peroba
mica, seguindo os detalhes e padrão mais simples.
Confecção e instalação de armário com
(quatro) portas em madeira e Mll.l:
brarico com revestimertto etzterno
_ :• oia medindo 1,90 x T7,10 0,35
IR puxadores brancoa, dobradiças
a eF»
Jras internas.
ve Confecção e instalação de gaveteiro de 1,50 x 1,05 x 0„50 m, para pasta suspensa
com 9 gavetas, acoplado com ;pesa de ,20 x 0,50 x 0,75 in COM 02 gaveias,
revestimento em llSrmica pérola, puxadores de ferro, corrediças metálicas,
acabamento em moldura peroba mica.
Confecção e Mstalação de armário com 2 portas em madeira e NEM branco com
as seguintes medidas: 1,12 x 0.35 x 2,10, revestimento em fórmica pérola.
puxadores de ferro. dobradiças italianas e prateleiras internas.
Confecção de lc,krt rara telefone com 04 gavetas e vão vazado com as seguintes
medidas: 0,40 x 0,75 x 0.60 m, com rodaneas, corrediças metálicas, puxadores e
moldura em peroba mica.
Valor total

R$ 4.835,00
( Quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais )
Prazo de entrega
30 dias
Forma de pagamento : C. apresentação de N. Fiscal
Validade da proposta : 30 dias

zolmo
:1
Rua Álvaro R Miranda, 08 - CEP 29146- •J- Campo Grande - Cariacica - Espírito Santo
Telefax: (27) 3343-0750 - 3216-8072 - Cel.: 9973-8407
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
id.: (0k-5127)335-7201/7214 Fax: (0n27)335-7270

sgcbm enpdufes.br

Memorando n°

/2002-COM
Vitória(ES), 15 de abril de 2002.

Ao: Sr. Nilson Roberto Bride
Prefeito Universitário - UFES

Senhor Prefeito,
Conforme entendimentos mantidos com Vossa Senhoria, estamos
encaminhando orçamentos nos valores e especificações abaixo, de Indústria de
Móveis Brazolino - Athayde Brazolino - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
27.349.885/0001-95, referente a reforma, recuperação e adaptação de diversos
armários, mesas e bancadas pertencentes a este Centro. Outrossim, com base no
exposto, solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto a autorização de
emissão de empenho, para que possamos realizar a despesa em tópico.
Departamento de Medicina Especializada
Departamento de Ginecologia (complementação)
Departamento de Prótese Dentária
Atenciosamente,

Prof.
Diretor do CBM

Valor: R$ 2.930,00
Valor: R$ 1.750,00
Valor: R$ 2.170,00

9adthtnia de ifféveio
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Projeto e Fabricação Insfalações Comerciab e Residendail de Amidos en Geral
CNP]: 27349.885/0001-95

INSC. 01.: 080.661.09-2
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UFFS— 4i1J rsidraté
Cl:Pd
Medicina Especializada
Ai(.: Wilson•Zanotti
A Empresa Athavde Brrolino — ME, localizada à R. Alvaro P. Miranda — 03
— Campo Grande -- Cariacica — ES, vem através desta apresentar o settuáne
orçamento:
Confeccao e instaiacao de balcão em madeira 1 melamina branca e tbrmica
azul mineral Tu 150 teyturizado com prarciLt corn base em melamina branca e
topo em peroba mica, 04 portas, sapatas aniquiladas, 2aveteiro com 04 -.aveias
e O! porta. rodáneas, conforme projeto apresentado,
Vat'..or
Comécção e instatação de armara: em madeira emn revestimento em fórmica
mitteral 1_,150 texturizaclo, com 02 portas e medi] do 1,S0 0.S0 x_ 0,40 m.
conforme Vista 06 do projeto apresentado.
Valor.

Vo1or total

RS 5,80,00

R$ 2930,00

(Dois mil novecentos e trinta reais)

Prazo de entreca
: 30 dias
Forma de pagamento : C. apresentação de N. Fiscal
Validade da proposta : 30 dias
K-lOSamOfl

3razc.

Rua Álvaro P. Miranda, 08 - CEP 29146-350 - Campo Grande - Cariacica - Espírito Santo
Telefax: (27) 3343-0750 - 3216-8072 - CeL: 9973-8407
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Projeto e fabricação Instalações Comerciais e Residenciais de drmários em Geral
-

CNP): 27.349.885/0001-95

INSC. [SI.: 080.661.09-2

Ui, ES
int.%
4
4.-1,3-4•1
Departamento de Cllinerolo2.,- i9

vitnpresn Athavde Bra7olino - ME. localizada à R. Alvar-- P. Mir
Campo Grande — Cariaciea — ES, vem através desta apresentar o sestie
,Jrçainento:

outro lado de 1
t.a vetas para

elo "L". sendo 'ara lado com 1,00 x 1,35
1,35 x 050 m, utilizando uma porta e are
siispensa.
te e tiooio para teclado. cem 1.72
da Saia_ acompanhando rodos

Confecção de bane "•
m.. completneh,...i,
.
Os deianies jos

Vaakif

al;litit 10 e a

V ator na balleaila

RS 650,00

R$ 1.750,(i(
Valor Total
......
(Uni mil, setecentos e cinquenta reais)

: n). dias
ciig,
razu
r t.:
Forma de pactamen to (2. A presentniii va:.iciace da pitiposla .31 c
1

- ML

Rua Álvaro P. Miranda, 08 - CEP 29146-350 - Campo Grande - Cariacica - Espírito Santo
9973-8407
Telefax: (27) 3343-0750 - 3216-8072 -

9aditotkia de. listávelis

1
Projeto e fabricação Inslalacões Comerciais e Residenciais de Armários em Geral
CNN: 27.349.885/0001-95

Cariacica 10 dc abi

-

INSC. EST.: 080.661.09-2

cte

Ti FES — Universidade FcC:
Deoartaniento de Prótese
A Empresa Auhavde. Brazolino -- ME. loc.. 7
Campo Grande -- Cariacica - c.S._ veu, ..,
orçamento:
c naswaçau ÜOS se.)

5 ..

..

i -) P. ivilrancia, ug _
sentar o seguinte

D3ObiliáriCPS:

,7

Armário de arquivos com 04 gaveta.s para pasta suspensa. corrediças
metálicas, em madeira e MDF com revestimento externo era fórmica azul
minero! e branco.
5/:" Bancada para computador em madeira e MDF branco com revestimento
externo em rói:mica azul mineral e branco, com local para CPU. suporte
pan teclado e gaveteiro, com corrediças metálicas.
v. Mesa para servidor com 02 çarvetas, em madeira e MDF branco com
„.
revestimeuto em llSrinica azul mineral e branco, corrediças incivnicas_
puxa.dores de ferro branco.

Valor total dos serviços
(Dois miL cento e setents.

RS 2170,00

Prazo de entreoa
:3
- 0 dias
Forma de pagamento : C. apresentação de N. rszal
Validade da proposta : 30 dias

Alone:tosa ente.

Rua Álvaro R Miranda, 08 - CEP 29146-350 - Campo Grande - Cariacica - Espírito Santo

Telefax: (27) 3343-0750 - 3216-8072 - Cel.: 9973-8407

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO BIOMÉDICO
Tel (0t27)335-7201/7214 Fax: (0xx27)335-7270

sgcbm@npclufes.br

Memorando n° 0 6 5 /2002-CBM
Vitária(ES), 11 de abril de 2002.

Ao:

che,les4Q -Die.`raitioLy-i-Fenk).

Senhor Chefe,
Estamos encaminhando para conhecimento e cumprimento, a Portaria n°
027/02, que determina a suspensão das atividades didáticas do Curso de
Medicina nos dias 04 e 05/07/2002.

Atenciosamente,

--a
‘ notti
Prof. WilsLa—M;io Z
Diretor do CBM

