
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 26/10/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

COLISEU ASSESSORIA S.A.
NIRE 32300041477

 CNPJ 33.599.984/0001-28

Torna público que arquivou na JUCEES em 06/02/2020 sob protocolo 192511157 ata de AGE realizada 
em 13/09/2019 para: 1) Deliberar sobre o pedido de renúncia de um dos atuais membros da Diretoria 
da Companhia; 2) Deliberar sobre a nova composição da nova Diretoria, constante no anexo II.

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
São Lucas' mantém certificação de qualidade assistencial da ONA 2

A ONA é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões de qualidade 

e segurança em saúde no País.
A visita de manutenção da ONA é sempre uma oportunidade de aprendizado e 

possibilidades de melhorias na qualidade dos processos de trabalho, com foco 

centrado na qualidade, segurança e humanização da assistência ao paciente.

Mantido pelo Governo do Espírito Santo, o Hospital Estadual de Urgência e 

Emergência “São Lucas” (HEUE) é administrado pela Pró-Saúde desde 2015, 

por meio de um contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde 

(Sesa).

Entre as especialidades, a unidade conta com ortopedia, neurocirurgia, 

neurologia, cirurgia vascular/angiologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, clínica 

médica, anestesiologia e intensivista. O HEUE também dispõe de 

especialidades de apoio, como cirurgia bucomaxilofacial, nefrologia, 

infectologia, cardiologia e hematologia.

Ao todo, são 40 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 14 de Unidade de 

Alta Dependência de Cuidados (UADC) e 121 leitos de enfermaria, além de um 

Pronto-Socorro que funciona 24 horas por dia.

Os pacientes também podem contar com uma equipe multiprofissional com 

enfermeiros, técnicos em Enfermagem, terapeutas ocupacionais, psicólogos 

clínicos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas clínicas, 

fisioterapeutas e fonoaudiólogos, durante o processo de reabilitação.

Sobre a Pró-Saúde
A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de 

saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Com 16 mil 

colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das 

maiores do mercado em que atua no Brasil.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-10-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DIRETORIA DE 

SAÚDE DA PMES

EDITAL N° 001 / 2020 – DS-PMES

NÍVEL SUPERIOR 

O DIRETOR DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais que lhe foram 
conferidas pela Portaria de Designação de Comissão e Delegação 
de Competência Nº 278-S, de 04.06.20 – PMES, faz saber que 
realizará Processo Seletivo Simplificado destinado a atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público no 
âmbito da Diretoria de Saúde da PMES (DS-PMES), de acordo 
com as normas estabelecidas neste Edital, conforme disposto na 
Lei Complementar nº 809/2015 e legislação vigente.

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão 
rea l i zadas exc lus ivamente pe la  Internet ,  no s i te 
www.selecao.es.gov.br, a partir das 10h do dia 
28/10/2020 até às 16h59min do dia 06/11/2020, 
observado o fuso-horário de Brasília/DF.

O Edital está disponível no site: site www.selecao.es.gov.br

Vitória, 23 de outubro de 2020.

CARLOS ALBERTO BARIANI RIBEIRO – CEL QOC PM
Diretor de Saúde da PMES

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020

(Processo nº 83337180)

Em virtude de não acudirem interessados na sessão de 
abertura da licitação ocorrida no dia 15/10/2020, o 
DER-ES, por meio da CPL-Edificações torna público que 
realizará nova sessão de recebimento dos envelopes nº 
01 e 02 da licitação objetivando a contratação de 
empresa para a execução de obras de construção do 
muro do estacionamento da SEDE DO PRODEST, NO 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, na modalidade 
“TOMADA DE PREÇOS”.  
Valor Máximo: R$ 200.441,00 (duzentos mil e 
quarenta e quatro reais).
Prazo de Execução:  120 (cento e vinte) dias corridos. 
Entrega dos envelopes: Até às 14h do dia 11/11/2020 
(quarta-feira).
Abertura/julgamento: às 14h do dia 11/11/2020 
(quarta-feira).
Local: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 
1501, Ilha de Santa Maria – Vitoria/ES (Auditório do 
DER-ES).
Informações: (27) 3636-2070/2009/4507 ou no local 
acima descrito.
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, em dias 
úteis, no horário de 08h30 as 11h00 e 13h00 as 16h00, 
mediante apresentação de DVD-Rom, ou no sítio do 
DER-ES.  

Vitória/ES, 23 de outubro de 2020.

CPL-Edificações/DER-ES

Idaf alerta para 2ª etapa de 
vacinação contra febre a�osa

Te rá  i n í c i o  n o  d i a  1 º  d e 
n o v e m b ro  a  2 ª  e ta p a  d e 
vacinação contra a febre a�osa 
no Espírito Santo
Atenção pecuaristas! Terá início 
no próximo dia 1º de novembro 
a segunda etapa de vacinação 
contra a febre a�osa no Espírito 
Santo. Durante todo o mês, 
devem ser vacinados bois e 
búfalos de todas as idades, 
inclusive os mais jovens.
A imunização do rebanho é 
essencial para manter o status 
de zona livre da doença, além de 
ser um dos principais fatores 
considerados para a proposta de 
re�rada da vacinação, ao fim do 
segundo semestre de 2021.
A  v a c i n a ç ã o  é  d e 
responsabilidade do produtor e 
as vacinas devem ser adquiridas, 
durante o período da etapa, em 
lojas agropecuárias cadastradas 
junto ao Ins�tuto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo (Idaf). Após a 
compra, é importante seguir as 
n o r m a s  d e  t r a n s p o r t e , 
manutenção, higienização e 
a p l i c a ç ã o  p a r a  n ã o 
comprometer a qualidade da 
vacina.

Fonte: Diário Oficial do estado 
do espírito Santo (23-10-2020) - 
D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

OUTUBRO ROSA
SEDH e Sesa realizam ação integrada em 

comunidade cigana

A próxima Ação Integrada do Outubro Rosa irá 

acontecer na terça-feira (27) na comunidade indígena 

Irajá, em Aracruz.
As Secretarias de Direitos Humanos (SEDH) e da Saúde 

(Sesa), em parceria com a Associação Feminina de 

Educação e Combate ao Câncer (Afecc), realizou, na 

manhã da última quarta-feira (21), a Ação Integrada do 

Outubro Rosa em um acampamento cigano em Praia 

Grande, distrito do município de Fundão. Na ocasião, 

também foram distribuídos donativos
doados por meio do programa ES Solidário.
Durante a ação, a médica da Afecc, Natália Grossi, 

realizou uma roda de conversa com as mulheres da 

comunidade sobre os tipos de câncer e as formas de 

prevenção.
A gerente de Promoção da Igualdade Racial, Edineia 

Conceição de Oliveira, que acompanhou a ação, 

destacou que esse momento foi muito importante 

porque as mulheres que
participaram atendem aos requisitos para a realização 

de mamografia. Elas farão o exame, neste sábado (24), 

ainda como parte da ação integrada entre SEDH e Sesa.
O representante da Secretaria da Saúde, Júlio César de 

Moraes, referência técnica da Área de Promoção da 

Equidade da Sesa, falou sobre a atendimento até os 

territórios.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-10-

2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios
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