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Edson Ferreira de Souza Filho

De: Edson Ferreira de Souza Filho
Enviado em: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 10:30
Para: Edson Ferreira de Souza Filho
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE PORPOSTA RCC 10090642 - PROJETO: ENSP-005-FIO-22-2-1

 
Bom dia, 

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

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
UNID/ 

MEDIDA 

001 

Os serviços considerados nesta contratação, destinam-se à elaboração de Projetos de Arquitetura e  
Engenharias completos, desde o levantamento físico e das instalações incluindo equipamentos 

existentes, a revisão/consolidação do programa de necessidades e da elaboração de estudo preliminar e 
dos projetos executivos para os setores solicitados (apoio ao diagnóstico e farmácia), dentro das 

normas vigentes, totalizando 256,40m². 
A CONTRATADA deverá considerar durante a elaboração do projeto executivo, a execução da obra de 

forma independente das 4 (quatro) fases, conforme apresentado no Estudo conceitual em anexo. Dessa 
forma, os produtos a serem entregues (projeto executivo, termo de referência, memoriais e lista de 

materiais e orçamento para contratação da obra pública) deverão estar separados por fase. 

1 UN 

*FAVOR RESPONDER O E-MAIL COM O NÚMERO DA RCC E COM A NUMERAÇÃO DOS ITENS EM SEQUÊNCIA 
CONFORME ACIMA* 

 

Local de entrega: 

Local de entrega: 
 
CRPHF - Centro de Referência Professor Hélio Fraga - Fiocruz Campus - Jacarepaguá 
Nome: Allan Cabral - CPF/CNPJ: 056.019.627-07 
Telefone: 21979579596 - Email: allan.cabral@fiocruz.br 
 
Endereço: Estr. de Curicica, número: 2000 - Complemento: 
Bairro: Jacarepaguá 
Cidade: RIO DE JANEIRO - Estado: RJ 
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CEP: 22780195 
 
ENCAMINHAR CERTIDÕES:  
- Certidão de regularidade fiscal municipal (CND municipal)  
- Certidão de regularidade fiscal estadual (CND estadual)  
- Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)  
- Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)  
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

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 

 

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. 

 

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; 

 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; 
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 Valor unitário e total do material; 

 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 nesse pedido e os da nota fiscal, implicará no atraso de pagamento. 

 

Envio das propostas: 

Prazo final:  Encaminhar para: 

05/02/2023 edsonfilho@fiotec.fiocruz.br 

 

ATENCIOSAMENTE, 

 

 

 


