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Solicitamos cotação como segue:                            Carta cotação n°9838/2022 

 

ITEM UN QDE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / EQUIPAMENTO / SERVIÇO 

01 UND 01 Contratação de empresa especializada em serviço de importação/exportação 
(Acessória na administração de circuito logístico integrado), pelo período de 24 
meses contemplando os seguintes requisitos para importação: 
 
• Análise das faturas proformas; 
 
• Determinação do enquadramento fiscal tributário; 
 
• Cotação e contratação de frete internacional, de acordo com o INCOTERM de 
venda; 
 
• Cotação e contratação de seguro internacional; 
 
• Acompanhamento dos embarques; 
 
• Análise dos documentos de instrução ao processo (Fatura Comercial, AWB, 
Contrato de Câmbio, etc.) 
 
• Instruções quanto a correções eventuais dos documentos do processo. 
 
• Elaboração de planilha de custo de nacionalização; 
 
• Estudo da legislação aduaneiro-tributária, visando o enquadramento legal e 
isenções, suspensões ou deferimentos dos impostos inerentes ao processo de 
importação; 
 
• Assessoria na contratação de câmbio; 
 
• Assessoria na solicitação de Ofício de Isenção nos casos de medicamentos não 
registrados na ANVISA ; 
 
• Elaboração do registro da L.I. no SISCOMEX perante aos órgãos governamentais 
; 
• Acompanhamento dos pleitos junto aos órgãos anuentes (ANVISA E CNEN ); 
 
• Elaboração da Declaração de Importação (D.I.) no SISCOMEX; 
 
• Execução do processo exoneração ICMS junto a SEFAZ -GOIAS ; 
 
• Registro da Declaração de Importação, junto a Secretaria da Receita Federal; 
 
• Elaboração de relatório conclusivo da operação. 
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• No caso das fontes da Varian em específico o embarque internacional até o 
BRASIL é feito pela própria Varian através do agente de carga oficial da Varian. 
 
 
 

 
DA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

A proposta deverá ter validade mínima de 30 dias, sendo que poderão ser desconsideradas as propostas 

com prazo inferior. 

 

As empresas deverão orçar os produtos de acordo com o solicitado/especificado. As exceções deverão ser 

informadas pela empresa. As propostas encaminhadas que divergirem em qualquer ponto do solicitado 

nesta carta cotação poderão ser desconsideradas. 

 

Os produtos descritos acima são destinados à: 

 

 Associação de Combate ao Câncer em Goiás – ACCG, inscrito no CNPJ: 01.585.595/0001-57, 

localizado à Rua 239 N. 181 Setor Universitário, CEP: 74.605-070 Goiânia – Goiás. 

Fones de contato: (62) 3243-7006 / 7069 / 7163 / 7286 

 

DO PAGAMENTO:  

 

Através de boleto bancário: 30 dias após a emissão da nota fiscal, ou condição mais benéfica. O pagamento 

será efetuado somente para o emissor da Nota Fiscal. 

 

 

DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:  

 

De segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:30 h. 

 

Telefone para contato: (62) 3243-7390 E-mail: manutencao_compras@accg.org.br  

 

Goiânia, 23 de Dezembro de 2022. 

 

Matheus Goncalves da Silva 

Serviço de Compras 


