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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIADEMA

O�cio nº 64/2019/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIADEMA

Diadema, 10 de outubro de 2019.

A

Pró- Reitoria de Administração

Adm. Tania Mara Francisco

Pró-Reitora de Administração

 

C/C: Departamento de Gestão Financeira

Sra. Marta Cybele

Diretora do Departamento

  

Assunto: Solicitação de pagamento de despesas fora da ordem cronológica do Campus Diadema. 

  

Prezada Senhora,

 

Vimos mui respeitosamente por meio deste documento encaminhar a solicitação de alteração na planilha de prioridade de pagamento para que sejam efetuados os
pagamentos das notas cujos vencimentos estão mais antigos.

 

Relacionamos abaixo as notas que não deverão ser pagas neste momento para que possamos efetuar os pagamentos que estão fora da ordem cronológica, de acordo
com a justificativa. Este procedimento é necessário diante  do total de recursos financeiros disponíveis para as notas liquidadas do Campus Diadema serem
insuficientes, deste modo consideramos inverter as ordens de prioridade de pagamentos estabelecidas pela Instrução Normativa MPOG 02/2016 pelas normativas
internas referente ao tema.

 

Solicitamos que não sejam efetuados os pagamentos abaixo relacionados:

 

RAZÃO SOCIAL OBJETO/ NOTA VALOR NP DATA DE EMISSÃO JUSTIFICATIVA

Equisystem
Mão de Obra
com dedicação
exclusiva

R$ 37.341,56 1161 16/04/2019

A empresa não comprovou o
pagamento das indenizações
aos trabalhadores. Processo em
análise na Procuradoria para
autorização de pagamento das
indenizações com o valor que
a empresa tem a receber da
Unifesp.

 

Solicitamos que sejam efetuados também os pagamentos abaixo relacionados, além dos já indicados na planilha de prioridades de pagamentos 0189379.

 

RAZÃO SOCIAL OBJETO/ NOTA VALOR NP DATA DE EMISSÃO JUSTIFICATIVA

Euro Hospitalar Outro Serviço R$ 18.174,80 2059 21/08/2019 Nota com data de emissão
mais antiga

Intersept
Mão de Obra

com dedicação
exclusiva

R$ 11.802,90 2060 22/08/2019
Nota com data de emissão

mais antiga e envolve mão de
obra com dedicação exclusiva
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Liderança Mão de Obra
com dedicação

exclusiva

R$ 7.363,86 2034 01/08/2019 Considerando que o valor
recebido pelo Campus não é
suficiente para quitação do

valor total da nota.

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

JOÃO CARLOS ALVES DUARTE

Diretor Administrativo

Campus Diadema

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Joao Carlos Alves Duarte, Diretor(a) de Departamento, em 10/10/2019, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0189359 e o código CRC FE96C8CC.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.100606/2019-35 SEI nº 0189359
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http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

