
**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS** EQUIP. T.I. -RCC 10088165 - PROJETO VPGDI-008-FIO-18-2-9-52

Elaine Lopes <elainelopes@fiotec.fiocruz.br>
Qui, 29/09/2022 15:35
Para: Elaine Lopes <elainelopes@fiotec.fiocruz.br>

     (      )Alíquota de ICMS:  
(      ) Se é optante pelo simples nacional: 
(       ) FIOTEC é contribuinte de ICMS. Haverá necessidade de emissão de Nota Fiscal de Remessa por parte da FIOTEC para realização

da entrega?
(          ) As certidões listadas abaixo
(     ) Caso necessário emite NF de venda Futura???

  
  
Prezados,   
  
Solicito envio de proposta para fornecimento do (s) produto(s) abaixo:    
 
Atenção as informações solicitadas sinalizadas em amarelo. 
 
Por gentileza, responder mesmo que NEGATIVA  
 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
INFORMAR MARCA E GARANTIA QUANTIDADE 

UNID/ 
MEDIDA 

% ALÍQUOTA
ICMS 

VALOR UNITÁRIO
C/IMPOSTOS e

FRETE R$ 
VAL
C/IM

F

006 Nobreak 1200Va 120V 4 Tomadas Bateria Embu�da Jbr 1200 M1 
INFORMAR MARCA E GARANTIA 10   

LOCAL DE ENTREGA:
Avenida Brasil, 4036, Manguinhos

RIO DE JANEIRO - RJ

21040361 

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: 

·         A FIOTEC é contribuinte de ICMS. Haverá necessidade de emissão de Nota Fiscal de Remessa por parte da FIOTEC para realização
da entrega? 

·         Marca, fabricante e modelo:  

·         Condição de Pagamento:  

·         Prazo de entrega: 

·         Quantidade mínima para faturamento: 

·         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   

 



Favor anexar junto a Proposta as seguintes certidões:   
·         CNPJ: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp   

·         CND FEDERAL: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CertidaoInternet/PJ/Consultar/ 
  

·         FGTS:  https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf   

·         CERTIDÃO TRABALHISTA:  https://www.tst.jus.br/certidao1  

 
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: 

03/10/2022               elainelopes@fiotec.fiocruz.br           
    

 21-99436-9423 
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