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Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIP

OFÍCIO CIPA 07/2022

São Paulo, 20 de abril de 2022.

Ao llmo. Sr.
Prof. Dr. Humberto Gomes Ferraz
Diretor desta Faculdade
Assunto: Ações para o mês do trabalho
ete a essa Comissão estud ar medi das de
Com base nas atribuições da CIPA, comp
à
e FCF em temas relacionados à segurança e
preve nção de acide ntes e inform ar a comunidad
nte
funcionários e docentes ao trabalho integralme
saúd e do traba lhado r. Assim, após retorno dos
ersar sobre a prevenção de acidentes, apres entar
presencial, a CIPA enten de ser importante conv
s para
dos nossos colegas. Para tal, propomos açõe
a nova gestã o da CIPA e ouvir as sugestões
o mês do trabalho, confo rme se segue:
no verso do painel próximo à calçada;
Dia 29/04/2022: afixação de faixas na frente e
de acidentes da CIPA;
Dia 02/05/2022: afixação de placa de estatística
e docentes, pela manhã, com lanche
Dia 31/05/2022: recepção dos funcionários
nistrativa), brinde (copo reutilizável
(conf orme suge stões da assistência admi
no gramado, orientadas por Carolina
perso naliz ado com cordão) e atividades
custos, mediante convite institucional).
Maga lhães , educ adora física do CEPEUSP (sem
encontram-se anexos, confo rme sumá rio de
Os orçam entos para apreciação e aprovação
custo s apre senta do abaix o:

Valor (R$)

Item cotado

Empresa

Faixa come mora tiva:
2 unida des
(fren te e verso do painel)

Pro Art
Copv -set
OmeQa Graphics
Meu Copo Eco
Redd Promocional
Criative Brindes
IPlacàs
Rei das placas
Encartarte
Lami x (alternativa)

Brind e:
copo perso naliz ado
Placa de estat ística de
acide ntes CIPA em metal
com jogo de núme ros.
Alter nativ a : painel digital.

,,

: ,.·,.

1'130,00
'
2 X 711,00 = 1422,00
2 X 872,00 = 1744,00
7,,37 (unidade com cordão)
12,64 (unidade, sem cordão)
14,29 (unidade, sem cordão)
390,00
500,00
550,00
1350,00

, e desd e já agradecemos.
Cont inuam os à disposição, abertos a sugestões
Cordialmente,
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