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Leandro Costa Bandeira

De: Leandro Costa Bandeira
Enviado em: terça-feira, 17 de janeiro de 2023 14:03
Assunto:  RC 10090420 - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

  

Bom dia! 

 Solicitamos o envio de proposta comercial anexa atualizada, em nome da FIOTEC e de acordo com os
materiais e informações abaixo. 

 ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
UNID/ 

MEDIDA 

% 
ALÍQUOTA 

ICMS 

VALOR 
UNITÁRIO 

C/IMPOSTOS 
e FRETE R$ 

VALOR 
TOTAL 

C/IMPOSTOS 
e FRETE R$ 

001 

Contratação de 
motoristas 
profissionais 
MEI com 
carro,incluindo 
todos os custos 
de combustível 
e manutenção.  
  

1 

UND 
    

  

  
Dados da entrega: 
 
Responsável: Ailson Dias Castilho 
E-mail: ailson.dias@bio.fiocruz.br - Telefone: (21) 994818342 
Avenida Brasil, 4365 - CEP: 21040-900 
Bio-Manguinhos/Fiocruz 
CNPJ: 33.781.055/0015-30 
Manguinhos - Rio de Janeiro/RJ 

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 material.  

O material 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 

 A proposta deve estar em nome da Fiotec e nela OBRIGATORIAMENTE constar:  

1. Validade da proposta; 

2. Alíquota de ICMS; 
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3. Se é optante pelo simples nacional; 

4. Se a operação obriga a emissão de nota fiscal de remessa; 

5. Marca, fabricante e modelo; 

6. Condição de Pagamento; 

7. Todas as despesas com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS; 

8. Dados cadastrais de faturamento da empresa; 

9. Dados bancários para depósito; 

10. Valor unitário e total do material; 

11. Papel timbrado e assinatura  

Serão desclassificadas as propostas que omitirem as informações acima solicitadas. 

 Envio das propostas: 

Prazo final:  Encaminhar para: 

16/02/2023 leandrobandeira@fiotec.fiocruz.br 

  

  
  

 
  

"Esta mensagem contém informações confidenciais. Se você não se encontra na lista de destinatários ou 
tenha recebido por engano, não a copie, imprima, envie ou utilize, de qualquer forma, seu conteúdo. 
Neste caso, destrua a mensagem e, por favor, notifique o remetente." 

"Esta mensagem contém informações confidenciais. Se você não se encontra na lista de destinatários ou 
tenha recebido por engano, não a copie, imprima, envie ou utilize, de qualquer forma, seu conteúdo. 
Neste caso, destrua a mensagem e, por favor, notifique o remetente." 

"Esta mensagem contém informações confidenciais. Se você não se encontra na lista de destinatários ou 
tenha recebido por engano, não a copie, imprima, envie ou utilize, de qualquer forma, seu conteúdo. 
Neste caso, destrua a mensagem e, por favor, notifique o remetente." 
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