COGER
Fls. nº

SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Assinatura

PROCESSO n.º 0200.001810/2016-01
Brasília, 22 de janeiro de 2016.
A SAFIN,
Encaminho faturas abaixo relacionadas, emitida pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos - ECT, Contrato nº 0139/2015-(9912270380-DR/BSB) relativa aos Serviços Postais e
Telemáticos, devidamente atestadas.
RELAÇÃO DAS FATURAS
Fatura (nº)

120567

Valor da Despesa
93.318,27

Glosa
R$ 0,00

Valor a pagar
93.318,27

Informo que:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

As despesas efetuadas foram objeto do Contrato nº 0142/2010-(9912270380-ECT), de
acordo com o Terceiro Termo Aditivo;
A nota de empenho para a despesa referente à fatura recebeu o nº 2016ne0004571005;
Os valores cobrados estão corretos;
Os serviços foram executados dentro do prazo pactuado, e as guias de encaminhamento de
correspondências, foram devidamente conferidas, e encontram-se arquivadas na
Coordenação de Serviços Gerais – COGER;
Não há, neste momento, crédito a favor do Senado a ser compensado;
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida
Ativa da União, válida até 05/04/2016, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, válida
até 19/03/2016, e Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas válida até 19/08/2016;
Todas as exigências legais e regulamentares foram atendidas;
Obs: A fim de evitar o encaminhamento da fatura em data muito próxima ao
vencimento, com riscos de não se efetuar o pagamento em tempo hábil, considerando
ocorrências anteriores, até a data do presente encaminhamento, a conferência dos
lançamentos na fatura ainda não foram concluídas. Caso seja verificada alguma
inconformidade, solicitaremos a glosa em encaminhamentos futuros, com o devido
registro no processo.
Dessa forma solicito os procedimentos regulamentares para liquidação das referidas

faturas.
Atenciosamente,

Giovani Pereira do Amaral
Gestor do CT nº 0139/2015
Ao Senhor
OLIVAN DUARTE DE ALMEIDA
Diretor da Secretaria de Finanças Orçamento e Contabilidade – SAFIN
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