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Fabiana Ferreira

Assunto: Solicitação de Proposta para Fiotec - Projeto: IPEC-010-PPE-13-2-1-39_RCC 
10067930 - Serviço Pontual de Motoboy por 12 meses

Bom dia. 
 
Solicito, por gentileza, o envio de proposta comercial em nome da Fiotec, para prestação de serviços 
conforme especificações abaixo, favor atentar para as informações no corpo do e-mail:  
 
Favor responder mesmo que NEGATIVA. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 
UNID/ 

MEDIDA 

% 
ALÍQUOTA 

ICMS  

VALOR 
MENSAL 

C/IMPOSTOS
R$ 

VALOR 
TOTAL 

C/IMPOSTOS 
R$ 

001 

 
Serviço de 
empresa de 
motoboy 
que faça 
entrega e 
coleta de 
volumes 
diversos / 
entrega e 
coleta de 
documentos 
/ serviço em 
cartório / 
pagamento 
em banco / 
despachos 
em correios.  
A empresa 
precisa ter 
opção de 
caminhonete 
caso haja 
necessidade 
de 
transporte 
de volume 
maior. 
 
VIGÊNCIA 
DO 
CONTRATO: 
12 (DOZE) 
MESES 
 

1 SERVIÇO  

 

 

 
  
Local de Coleta:  
 

Av. Brasil 4365, Manguinhos - CEP 21040-360 - Rio de Janeiro/RJ 



2

CNPJ LOCAL DE ENTREGA: 33.781.055/0010-26 

  

O serviço será faturado em nome da Fiotec:  
 
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 

CNPJ da Fiotec: 02.385.669/0001-74 

Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ 

Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228 

 

Condição de pagamento: Faturamento, após o atesto da Nota Fiscal pelo requisitante, 
via depósito/transferência. A Fiotec não trabalha com boleto bancário.  
É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica de serviços 
 
A proposta deve estar em nome da Fiotec. É OBRIGATÓRIO constar:  

 

 Validade da proposta 

 Informar se é optante pelo simples nacional 

 Condição de Pagamento  

 Todas as despesas com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS. 

 Dados cadastrais de faturamento da empresa 

 Dados bancários para depósito 

 Papel timbrado e assinatura 

 

Serão desclassificadas as propostas que omitirem as informações acima solicitadas. 

 

Solicitamos sempre manter seus dados cadastrais atualizados em nosso sistema, em caso de alteração, 

enviar ficha cadastral para o e-mail: logisticacadastro@fiotec.fiocruz.br. 

Qualquer divergência entre os dados constantes nesta solicitação e os da nota fiscal, implicará no 

atraso de pagamento. 

 

Envio das propostas: 

Prazo 
final:  

Encaminhar para: 

04/02/2023 fabianaferreira@fiotec.fiocruz.br 

 
 
Desde já agradeço, 
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