27/01/2021

E-mail de Universidade Federal do Ceara - Fwd: Empenho

Biotério Porangabussu UFC <bioterioporangabussu@ufc.br>

Fwd: Empenho
1 mensagem
Richard David <rdavid@ufc.br>
Para: Biotério Porangabussu UFC <bioterioporangabussu@ufc.br>

26 de janeiro de 2021 18:47

---------- Forwarded message --------De: Cristiano Matiello <cristiano.matiello@quimtia.com>
Date: seg., 14 de dez. de 2020 às 16:25
Subject: Re: Empenho
To: Richard David <rdavid@ufc.br>
Cc: UFC/COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PATRIMONIO <cap@proplad.ufc.br>, <almoxarifado@proplad.ufc.br>
Prezados, boa tarde.
Venho novamente comunicá-los através deste email sobre a entrega do material (ração).
Devido ao encerramento do ano, muitas universidades aumentaram seus pedidos para este mês de dezembro, sobrecarregando nossa
produção.
Diante disso, peço a prorrogação da primeira entrega que estava agendada para o dia 20/12. Para nova data solicito o agendamento
para o dia 30/01/2021.
Desde já agradeço a compreensão.
Atenciosamente,

Cristiano Matiello

Analista de Vendas | QUIMTIA Brasil
Tel: (+55) 41 2169-3100 Ramal: 3131
Cel: (+55) 41 99838-2555
cristiano.matiello@quimtia.com | www.quimtia.com

“Acesse a nossa política de privacidade. Acceda a nuestra política de privacidad. Learn about our privacy policy."
Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

Em qui., 5 de nov. de 2020 às 16:40, Richard David <rdavid@ufc.br> escreveu:
Prezados, boa tarde.
Confirmo o recebimento desta mensagem e aproveito para informar o setor administrativo da UFC que a alteração da data de
entrega, proposta para uma fração do material solicitado, não trará prejuízos ao funcionamento do biotério.
Atenciosamente,
Coordenação do Biotério Setorial do Porangabuçu "Prof. Eduardo Augusto Torres da Silva"
Em qui., 5 de nov. de 2020 às 15:57, Cristiano Matiello <cristiano.matiello@quimtia.com> escreveu:
Prezados.
Como este empenho é de uma grande quantidade de ração (450 sacos) e devido a pandemia no momento nosso estoque está
baixo, informo que faremos a entrega parcelada em duas vezes.
A primeira remessa de 225 entregaremos até o dia 20/12 e o saldo 225 sacos até o dia 20/02/2021.
https://mail.google.com/mail/u/1?ik=9bc3fe140d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682550558249761699%7Cmsg-f%3A16899874932030…
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Desde já agradeço a compreensão.
Att,

Cristiano Matiello

Analista de Vendas | QUIMTIA Brasil
Tel: (+55) 41 2169-3100 Ramal: 3131
Cel: (+55) 41 99838-2555
cristiano.matiello@quimtia.com | www.quimtia.com

“Acesse a nossa política de privacidade. Acceda a nuestra política de privacidad. Learn about our privacy policy."
Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

Em qui., 5 de nov. de 2020 às 15:09, Cristiano Matiello <cristiano.matiello@quimtia.com> escreveu:
Boa tarde,
Confirmo o recebimento.
Att,

Cristiano Matiello

Analista de Vendas | QUIMTIA Brasil
Tel: (+55) 41 2169-3100 Ramal: 3131
Cel: (+55) 41 99838-2555
cristiano.matiello@quimtia.com | www.quimtia.com

“Acesse a nossa política de privacidade. Acceda a nuestra política de privacidad. Learn about our privacy policy."
Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

Em qua., 4 de nov. de 2020 às 11:38, UFC/COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E PATRIMONIO <admin@sei.ufc.br>
escreveu:
Bom dia,
Segue anexo empenho 2020NE
O prazo de entrega do(s) bem (ns) é de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
O material deverá ser entregue no seguinte endereço: Departamento de Fisiologia e Farmacologia da FAMED, Rua Coronel
Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, CEP 60430-270, Fortaleza/CE, em dias úteis, no horário de 8h30 às 11h30 e das
14h30 às 16h30 devendo a entrega ser agendada previamente por meio do telefone: (85) 3366-8350.
Att,
Divisão de Material

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=9bc3fe140d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682550558249761699%7Cmsg-f%3A16899874932030…
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-Prof. Richard Boarato David
Departamento de Fisiologia e Farmacologia
Faculdade de Medicina
Universidade Federal do Ceará
+55 (85) 3366-8079
-Prof. Richard Boarato David
Departamento de Fisiologia e Farmacologia
Faculdade de Medicina
Universidade Federal do Ceará
+55 (85) 3366-8079
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