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Circular nº 005/2021 – CAF/NAD 
 

Osasco, 12 de janeiro de 2021. 
 

Senhores(as) Diretores(as) de Escola, 

 
 

Assunto: Reforma Mobiliário – Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel – FUNAP 

 
 

Tendo em vista o contido no e-mail da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 

Escolar / Departamento de Gestão de Infraestrutura, por meio do Centro de Equipamentos 

e Materiais CISE/DGINF/CEQUI, o Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura 

juntamente com o Núcleo de Administração CAF/NAD informa aos Gestores das 

Unidades Escolares que se encontra aditado o Contrato de Prestação de Serviços de 

recuperação de mobiliário escolar, carteiras e cadeiras das Escolas da Rede Estadual de 

Ensino junto à “Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – FUNAP”. 

Cumpre esclarecer que o referido contrato tem por objetivo otimizar gastos 

públicos, diminuindo descarte desnecessário, gerando trabalho, em fim protegendo o 

Erário Público, com a utilização do contrato para reformas nas Unidades Prisionais de 

Recuperação. 

Solicitamos a todas as escolas que informem a quantidade de mobiliário (cadeiras 

e carteiras) a serem reformado deve ser enviada a essa DE, através do  São Paulo Sem Papel, 

utilizando o modelo ofício para o NAD OSC, impreterívelmente até o dia 18/01/2021, 

seguindo o modelo da planilha abaixo, modelo também disponível em formato word para 

download (clique aqui): 

mailto:deoscnad@educacao.sp.gov.br
https://seesp-my.sharepoint.com/personal/deoscnad_educacao_sp_gov_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=09d1c7448e4e743e2996566ab9016d027&authkey=ASGUeaFrrtrD3cofSI2UMMg&e=VS1wFJ
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CÓDIGO DO BEM 

(MCF (antigas ou CJA-05 

ou 06) 

QUANTIDADES 

CARTEIRAS CADEIRAS 

   

 

 

O mobiliário deve apresentar condições de serem restaurados, portanto a ferragem 

das carteiras e/ou cadeiras não podem estar entortadas, quebradas, enferrujadas e com 

qualquer outro tipo de situação que impeçam os trabalhos de reforma. Segue modelo dos 

mobiliários para referência. 

 

Modelo Foto 

 

 

 

 
MCF – antigas 
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CJA 05 

(modelo verde) 

 

 

 

 

 

 

 

 
CJA 06 

(modelo azul) 

 
 

 

Após esse procedimento, aguardem outras informações. Lembrando ainda que, os 

modelos a serem recuperados devem ser devidamente identificados e a quantidade 

conferidas, para evitar problemas com o transporte e a reforma, tendo em vista que em 

situações anteriores tivemos algumas divergências de dados. 

Qualquer dúvida ou outras informações, entrar em contato com Nicoly (2284-8328), 

através do e-mail ou TEAMS nicoly.barbosa@educacao.sp.gov.br ou com a Senhora Maria 

Cristina Diretora do CAF. 

Contando com a atenção de todos, antecipadamente agradece e se coloca à disposição. 

 

 

Nicoly Santana de Amorim Barbosa 
Diretor I – Em exercício 

Maria Cristina da Encarnação 
   Diretor Técnico II – CAF  

 

De acordo, 

William Ruotti 

Dirigente Regional de Ensino 
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