Comunicado PRA - Covid19 – São Paulo, 20 de março de 2020

Nota 2 PRA - Covid19 – 20/03/2020

Em virtude do agravamento e a extensão dos efeitos decorrentes da pandemia de
COVID-19, e considerando: A) aprovação pela Câmara dos Deputados no pedido de
reconhecimento do estado calamidade púbica solicitado pelo Governo Federal; B) As
declarações de estado de emergência decretados pelos Governo do Estado e Município
de São Paulo; C) o compromisso do Instituto Federal de São Paulo com a saúde dos seus
alunos, servidores e das suas comunidades, a Pró-Reitoria de Administração (PRA), vem
informar que:
A partir desta data, as áreas da PRA operarão, remotamente, em regime de plantão,
suspendendo a prestação de atendimento presencial até o dia 03/04/2020.
Desta forma, neste momento de máxima cautela, o qual, se deve restringir a circulação
e o contato físico com outras pessoas, ficarão suspensas as atividades que envolvam o
recebimento de material e etc..
As atividades em andamento, no que concerne a obras, poderão sofrer alguma
intervenção, devido a possíveis orientações das autoridades, no caso do agravamento
da pandemia. Por isso, visando evitar prejuízos futuros em relação a alocação de
máquinas, alocação de colaboradores e compra de materiais de construção perecíveis,
as empresas serão contatadas para alinhar planos de contingência.
No caso de situações emergenciais, por exemplo, utilização de veículos e demais tarefas
que necessitem de atendimento presencial, contactar a área responsável conforme
dados abaixo:

Contato dos responsáveis das áreas.
Silmário Batista dos Santos / Pró-Reitor de Administração

(17) 98118-8249

José Roberto da Silva / Assessoria de Administração e Finanças

(11) 99280-0312

Carlos Roberto Cavalcante / Diretoria de Orçamento e Finanças

(11) 98391-9205

Sergio Hissashi Umeda / Diretoria Adjunto de Contabilidade

(11) 99390-6858

Cynthia de Oliveira / Diretoria Adjunta de Finanças

(11) 96671-5470

Fernando Cesar Pereira Gomes / Diretoria de Infra. e Expansão

(17) 98166-3825

Rodrigo Shiniti Hanayama / Diretoria Adjunta de Proj. Hidraulicos

(11) 94640-2000

Edmur F. Tonon / Diretoria Adjunta de Materiais e Serviços

(11) 94728-1308

Fernanda Amorim Rocha / Diretoria de Logística e Aquisições

(11) 98019-3851

Nelson Lisboa / Diretoria Adjunta de Licitações e Contratos

(11) 99957-9525

