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E-mail de Universidade Federal do Ceara - URGENTE: Impossibilidade de pagamento

Ana Graziela Alves <ana.graziela@ufc.br>

URGENTE: Impossibilidade de pagamento
Maria De Campos Moreira Menezes <maria.menezes@somoseducacao.com.br>
Para: Ana Graziela Alves <ana.graziela@ufc.br>
Cc: Biblioteca Universitária UFC <bu@ufc.br>

21 de agosto de 2020 16:23

Prezada Ana Graziela,

Informo que demos entrada na solicitação do cadastro do CPOM de Fortaleza essa semana, conforme documento
em anexo. Estamos acompanhando de perto para garantir que o processo ocorra o mais breve possível.

Caso a UFC tenha preferência, podemos realizar um abatimento do valor do ISS internamente, de forma que a UFC
nos transfira apenas o valor líquido e faça a devida retenção do ISS para a Prefeitura. Caso prefiram aguardar o
cadastro no CPOM, assim que eu tiver atualizações sobre a conclusão do mesmo, volto a lhe informar, ok?

Atenciosamente,

Maria Menezes
Coordenadora de Vendas Internas
(31) 98444-6911
www.saraivaeducacao.com.br
Av. Doutora Ruth Cardoso, 7221 1º Andar
Pinheiros, São Paulo - SP | 05425-902

De: Ana Graziela Alves <ana.graziela@ufc.br>
Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 15:37
Para: Maria De Campos Moreira Menezes <maria.menezes@somoseducacao.com.br>
Cc: Biblioteca Universitária UFC <bu@ufc.br>
Assunto: URGENTE: Impossibilidade de pagamento

Prezados,

Estou entrando em contato, tendo em vista o contrato de prestação de serviços entre a SARAIVA e a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (Processo: 23067.068708/2019-15 - CONTRATO N ° 23/2020) valor total da
contratação é de R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais), referente aos serviços da Biblioteca Saraiva
Digital:

Ocorre que estamos tendo dificuldades em efetivar o pagamento das notas fiscais, pois o setor de pagamento
responsável tem acusado a seguinte pendência:
https://mail.google.com/mail/u/1?ik=7cd67f68f6&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1675664084212064897&dsqt=1&simpl=msg-f%3A167566408…
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1. Não consta a inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios (CPOM) da
Prefeitura de Fortaleza-CE.

Assim, gostaria de saber se a SARAIVA tem esse cadastro no CPOM, e em caso positivo poderia me enviar?
Caso contrário, solicitamos que seja providenciado, e que nos seja enviado o mais urgente possível, para que não
ocorram impedimentos de pagamento.

Aguardo retorno,

Atenciosamente,

--

Graziela Pinheiro
Administradora
Sistema de Bibliotecas

Universidade Federal do Ceará
"Esta mensagem é reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida e
depende de prévia autorização desta instituição. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho
ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu
esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente." "This message is reserved and its disclosure,
distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization.
The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution accepts no
liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately."
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