
Ofício no    
 

2021. 

Rio de janeiro, de de 

 

 

De:   

Para:   

A/C: Danielle Serieiro 

Assunto: Solicitação de Doação de Computadores 
 

 
Solicitamos à Petrobras a doação de computadores para as instituições educacionais listadas nesse 

ofício, vinculadas à Carla Natália Gomes Marinho Trambaioli, cujos dados seguem abaixo, no 

intuito de serem utilizados em seus laboratórios de informática para o atendimento das demandas 

educacionais de seus alunos. 

 

 
- Dados da Secretaria de Educação: 

- Nome Completo da Secretaria de Educação: Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Armação dos Búzios. 

- CNPJ: 01.616.171/0001-02 

- Endereço: 
 

 
- Dados de quem assinará os termos de doação como representante da Secretaria de Educação: 

- Nome Completo: 

- Cargo que ocupa: 

- RG: 

- CPF: 

- Telefone Celular: 

- E-mail: 

- Termo de Nomeação do Signatário (com cópia em PDF): 
 

 
- Dados de quem assinará os termos de doação como testemunha da Secretaria de Educação: 

- Nome Completo: 

- Cargo que ocupa: 

- RG: 

- CPF: 

- Telefone Celular: 



- E-mail: 
 
 
 
 

- Dados das escolas contempladas que deverão constar nos Termos de Doação: 
 

 
ESCOLA 1: CRECHE MUNICIPAL ERNESTINA SANT' ANNA QUINTANILHA 

- Nome completo da Escola: 

- Etapas escolares atendidas: 

- Endereço: 

- CNPJ: 

- Diretor(a) ou pessoa de contato para que seja acordada a data da entrega: 

- Telefone de contato para combinar a data da entrega: 
 

 
ESCOLA 2: E. M. VER. ANTÔNIO ALÍPIO DA SILVA 

- Nome completo da Escola: 

- Etapas escolares atendidas: 

- Endereço: 

- CNPJ: 

- Diretor(a) ou pessoa de contato para que seja acordada a data da entrega: 

- Telefone de contato para combinar a data da entrega: 
 

 
ESCOLA 3: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA NEVES JÚNIOR 

- Nome completo da Escola: 

- Etapas escolares atendidas: 

- Endereço: 

- CNPJ: 

- Diretor(a) ou pessoa de contato para que seja acordada a data da entrega: 

- Telefone de contato para combinar a data da entrega: 
 

 
ESCOLA 4: ESCOLA MUNICIPAL PROF DARCY RIBEIRO 

- Nome completo da Escola: 

- Etapas escolares atendidas: 



- Endereço: 

- CNPJ: 

- Diretor(a) ou pessoa de contato para que seja acordada a data da entrega: 

- Telefone de contato para combinar a data da entrega: 
 

 
ESCOLA 5: ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS 

- Nome completo da Escola: 

- Etapas escolares atendidas: 

- Endereço: 

- CNPJ: 

- Diretor(a) ou pessoa de contato para que seja acordada a data da entrega: 

- Telefone de contato para combinar a data da entrega: 
 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 

(Nome completo do Representante da Secretaria de Educação) 

(Número do documento de identificação: matrícula, CPF, etc.) 

 
 
 
 
 

 
Rodapé com dados da Secretaria de Educação (endereço, telefone e e-mail) 


