
1

Viviane Marques da Silva

De: Viviane Marques da Silva
Enviado em: domingo, 25 de setembro de 2022 21:59
Para: Viviane Marques da Silva
Assunto: **URGENTE* - Solicitação de PROPOSTA_RC 10087650

Boa noite! 
 
Solicito documentação abaixo para prestação de serviços e aquisição de material: 

 Proposta em nome da Fiotec;  
 Certidões de regularidade fiscal atualizadas (CND, INSS, FGTS e CND ESTADUAL E MUNICIPAL);

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
UNID/ 

MEDIDA 

% 
ALÍQUOTA 

ICMS 

VALOR 
UNITÁRIO 

C/IMPOSTOS 
e FRETE R$ 

VALOR 
TOTAL 

C/IMPOSTOS 
e FRETE R$ 
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Desenvolvimento e 
Designer de software de 
um jogo educativo no 
campo da saúde, que 
tem por objetivo a 
educação em saúde com 
o tema da vacinação com 
12 minijogos e trilhas de 
interação. O jogo será 
voltado para o mercado 
mobile, mais 
especificamente para as 
plataformas Android e 
iOS, e também versão 
web. A 
arquitetura do software 
da API e do jogo, será 
baseado no padrão 
Model View Presenter 
MVP. O jogo será 
implementado com a 
engine Unity3d, 
utilizando a linguagem de 
programação orientada a 
objetos C#. 

01 SERV 

  

 

 

 

Local de entrega: Av. Professor Moraes Rego, s/n - Instituto Aggeu Magalhães-FIOCRUZ, 
Cidade Universitária, Recife - PE 
 

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.  
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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:  

 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; 

 Valor unitário e total do material; 

 Papel timbrado e assinatura  

Serão desclassificadas as propostas que omitirem as informações acima solicitadas. 

 

Envio das propostas: 

Prazo final:  Encaminhar para: 

 vivianesilva@fiotec.fiocruz.br 

 

 
Atenciosamente 
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