Nossa Senhora do Socorro – SE, 03 de Dezembro de 2012.

Prezado (a) Senhor (a),

Listamos

a

seguir

as

informações

para

concretizar

a

parceria

desta

GBarbosa Comercial Ltda, com Empresas, Condomínios, Sindicatos, Associações, etc:
1. Concordando com as condições do contrato, solicitamos as seguintes ações:
1.1. Leitura do contrato em anexo* confirmando sua intenção.
2. Na seqüência, o Sr (a) deverá imprimir 2 (duas) vias (em papel A4) do contrato, assinar
e anexar 1 (uma) via desta carta. É necessário que todas as páginas sejam rubricadas.
2.1 Após assinadas, encaminhar as 2 (duas) vias do contrato e carta via Correios
ou pessoalmente para o endereço a seguir:
ROD BR 235 – KM 04 – S/N – Bairro Sobrado
Nossa Senhora do Socorro – Sergipe – CEP 49.160-000
A/C Departamento Financeito – Contas a Receber.
3. Para realização do seu pedido, necessário que o contrato esteja validado pelos
Departamentos Jurídico e Financeiro desta Cencosud Brasil Comercial Ltda.
4.

De

posse

da

confirmação

da

parceria

para

credenciamento,

acessar

www.gbarbosa.com.br e cadastrar o(s) seu(s) funcionário(s) através do link:
http://cupomeletronico.gbarbosa.com.br/Formularios/CupomEletronico/.
5. Sempre que necessário cadastrar novos funcionários autorizados para compras nos
estabelecimentos GBarbosa acesse o link acima, assim como também novos valores;

6. Realizar depósito correspondente ao valor total de cupons cadastrados:
6.1. Beneficiário: Cencosud Brasil Comercial Ltda;
6.2 Banco Bradesco S.A.;
6.3 Agência 3203-4;
6.4 Conta corrente nº 14.386-3;

7. Se utilizar a opção de pagamento via depósito para fins de liberação do crédito final
da empresa relativo aos cupons, encaminhar o comprovante digitalizado para o
endereço: cupomeletronico@cencosud.com.br.
8. A entrega dos cupons deixa de corresponder ao “cupom papel”, passando a admitir
o caráter eletrônico de transação que estará disponível em qualquer Caixa/PDV das
nossas filiais.
9. Uma vez liberado o crédito, o seu funcionário poderá se dirigir a qualquer uma das
nossas filiais, apresentando documento de identificação (Identidade e C.P.F.) para
consulta ao saldo disponível para compras. G.Barbosa Comercial Ltda. Rodovia BR
235, Km 04, Nsª. Srª. Do Socorro – SE – Brasil Fone: (xx79) 216.5200 Fax (xx79) 2412760 CNPJ: 39.346.861/0001-61 – Insc. Est. 27.105.210-4 www.gbarbosa.com.br.
9.1. No Caixa/PDV o cliente tomará conhecimento do saldo disponível para compras,
quando deverá cadastrar a sua senha.

9.2.

Se

preferir,

pode

acessar

pela

internet,

através

do

nosso

http://cupomeletronico.gbarbosa.com.br/Formularios/CupomEletronico/

portal
para

consulta do saldo disponível, utilizando o nº do CPF na opçãoi cliente e senha de 6
(seis) dígitos.

Agradecemos a oportunidade de nos relacionarmos com a sua empresa. Faremos o
possível para mantê-lo (a) satisfeito (a) com os produtos e serviços desta Gbarbosa.
Qualquer dúvida, favor entrar em contato pelos telefones: (79) 3216 5395; (79) 3216
5311 ou 0800-979 3290.
*Contrato de adesão ao cupom GBarbosa.

Atenciosamente,
Cencosud Brasil Comercial Ltda.
Gerência Financeira Corporativa

