
Prezado(a),     
    
   Solicito o envio de proposta comercial em nome da FIOTEC  para aquisição na 
modalidade de  Compra Direta, conforme especificações abaixo.   
  
   Os itens devem atender 100% das especificações solicitadas e descritos de maneira 
clara na proposta, com o envio das imagens do material, caso se aplique.    
  
   É obrigatório enviar todas as certidões de regularidade fiscal relacionadas abaixo:  
  
Certidão de Nada Consta (Municipal, Estadual e Federal ), Cnpj, Fgts e Trabalhista.  
  
   Em caso de certidões expiradas, favor justificar e anexar documento comprobatório de 
renovação das mesmas ou mesmo com pendências. Em caso de filial, as certidões 
poderão ser emitidas em nome da matriz para os documentos que informarem que o 
documento também é válido para as filiais.  
  
 A proposta deve estar em nome da Fiotec e nela OBRIGATORIAMENTE constar:    

         Validade da proposta;  
         Alíquota de ICMS;    
         Se é optante pelo simples nacional;    
         Se a operação obriga a emissão de nota fiscal de remessa por parte da FIOTEC.  
         Marca, fabricante e modelo;    
         Condição de Pagamento;    
         Todas as despesas com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS;    
         Dados cadastrais de faturamento da empresa;    
         Dados bancários para depósito;    
         Valor unitário e total do material;    
         Papel timbrado e assinatura   

  Prazo para entrega do material  

     
Serão desclassificadas as propostas que omitirem as informações acima solicitadas.    

   

 IMPORTANTE:  

  
ANEXAR CARTA DE EXCLUSIVIDADE, CASO SE APLIQUE.   

    
ITEM  DESCRIÇÃO  QTD  UNID/  

MED    
% 
ALÍQ. 
ICMS    

 001  RODO PARA PIA, EM PLASTICO.  
  
Rodo para pia - Unidade, Rodo para pia; 
confeccionado em material plástico  

2 UNID    

  



   
  
LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL :   
  
WMP São Francisco  
Nome: Carolina Camillo - CPF/CNPJ: 089.095.926-99  
  
Endereço: Rua Aveiro, número: 191 - Complemento: WMP São Francisco  
Bairro: São Francisco  
Cidade: BELO HORIZONTE - Estado: MG  
CEP: 31255060  
  
   O material será FATURADO em nome da FIOTEC :    
  
*** Informamos que a FIOTEC é Contribuinte do ICMS.   
FIOTEC - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
Saúde    
CNPJ FATURAMENTO: 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 material.    
Conforme exigência do Sped Fiscal, as compras de medicamentos com os códigos NCM 
3002, 3003, 3004 e 3006.60, deverão conter as seguintes informações nas Notas Fiscais: 
Número do Lote de fabricação do medicamento, Qtde de Item por lote, 
Data de Fabricação e Data de Validade.      
  
    "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 de faturamento informados na proposta e os da 
nota fiscal, implicará no atraso de pagamento, ficando esse suspenso até que o 
fornecedor regularize a situação."   
   
Envio das propostas:  
    

Prazo 
final:     

Encaminhar para:    

03/02/2023    flaviosilva@fiotec.fiocruz.br    

    
Qualquer dúvida estou à disposição.  
  
  



   
Atenciosamente, 
 
 

 
(31)99862-6625 

 


