
Você utiliza Intermediação de 

Vendas da AGIS?



Nos próximos slides nós lhe apresentaremos uma grande modalidade para incrementar suas vendas.

Para começar, vamos mostrar as principais vantagens:

Intermediação de Vendas

Logística
Não se preocupe com o 
estoque e a entrega do 
pedido ao seu cliente

Tributação
Diminuição na carga 
tributária, pois o pedido sai 
direto do estoque da AGIS 
para o cliente final. Não 
gera faturamento para a 
revenda, com isso esta não 
corre o risco de exceder 
seu limite de tributação.

Capital de Giro
Não é necessário que a 
revenda utilize seu capital 
de giro (compra e venda), 
além da não utilização do 
crédito disponibilizado pela 
AGIS para a revenda.



Veja como é rápido e fácil utilizar esta ferramenta que oferecemos especialmente para nossas revendas:

O que é Intermediação de Vendas?
É uma modalidade de faturamento em que a AGIS processa o pedido para atender aos usuários 

finais das revendas. As revendas lucram com as comissões de produtos e evitam etapas 

desnecessárias.

Como efetuar vendas através dessa modalidade?
Entre em contato com o seu vendedor AGIS e fala o seu pedido. Neste momento, você poderá 

tirar suas dúvidas sobre produtos e ele lhe informará sobre os preços da nossa tabela. Você 

passará o seu valor de vendas, assim, você já saberá o valor da comissão com os descontos de 

impostos.

Quais descontos a minha comissão pode sofrer?
- 2,5% referente à taxa administrativa (não será mais descontada a taxa de 2,5% sobre os pedidos feitos a partir de 23/09/2016); 

- 9,25% PIS e COFINS;

- % da alíquota de ICMS, se incidir sobre o produto;

- % da alíquota de IPI, se incidir sobre o produto;

- % da DIFAL/ST proporcional ao faturamento, se incidir sobre o produto;

- % de ISS, se incidir sobre o serviço;

- Frete, dependendo da negociação.

Lembrando que os descontos serão feitos sobre o valor da comissão e não do total da venda. TODOS os impostos que 

incidirem sobre a venda serão descontados da comissão.



Como faço para receber minha comissão?
Após o valor ter sido liberado, é preciso emitir uma nota fiscal de serviço com o valor da 

intermediação. O valor será depositado/transferido para a conta corrente informada na nota fiscal.

Quais são os dados necessários para emissão da nota fiscal?
• Dados do tomador de serviços:

AGIS Equipamentos e Serviços de Informática LTDA.

CNPJ: 68.993.641/0001-28

IE: 244.467.909.117 – IM: 21396-9

Rua James Clerk Maxwell, 480 – Techno Park – CEP 13069-380 – Campinas/SP

• Descrição de serviços: Intermediação de Vendas sobre os pedidos números.

• Código da atividade: 10.09 - Representação Comercial

• Informar os dados da conta bancária: banco, agência e conta corrente PJ (Pessoa Jurídica).

• Em caso de NF de talonário: as notas devem ser previamente autorizadas por email e 

enviadas para o seguinte endereço:

AGIS Equipamentos e Serviços de Informática LTDA.

Rua Alfredo da Costa Figo, 614 – Jardim Sta. Cândida – CEP 13087-534

Campinas/SP



Quais descontos poderão ocorrer sobre a nota fiscal de serviço?
• 1,5% do IR (Imposto de Renda) para valores acima de R$ 666,67, exceto se a empresa for 

Simples Nacional, conforme Art. 647 do RIR/99

• 5% de ISS se o município da revenda for diferente de Campinas, exceto se a empresa for MEI. 

Para não correr o risco do desconto, a revenda deve fazer o Cadastro de Empresas Não 

Estabelecidas no Município de Campinas – CENE Campinas, conforme IN DRM/GP nº 001, de 

02/07/2012.

Simples Nacional: para o prestador de serviços optante do Simples Nacional de fora de Campinas, deve ser 

usada a alíquota na qual o optante está enquadrado no Simples Nacional, desde que informada. Caso o prestador 

de serviços optante do Simples Nacional não tenha informado a alíquota na qual está enquadrado, deve ser usada 

a alíquota vigente no município de Campinas para o tipo de serviço prestado.

Como fazer esse cadastro?
A solicitação de inscrição será efetuada exclusivamente pela página da Prefeitura Municipal de 

Campinas na internet, no endereço http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/ pelo 

prestador de serviço (revenda).

Para cada comissão, é preciso emitir nota fiscal de serviço?
Não é preciso. É possível acumular vários pedidos. Depende apenas da revenda

solicitar o pagamento da comissão.

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/financas/


Depois da emissão da nota fiscal de serviço, quanto tempo é necessário para 

receber a comissão?
Pagamento será efetuado no 3º dia útil, a contar o 1º dia após a emissão da nota fiscal.

PRONTO!

Você já viu os detalhes e as vantagens da 
Intermediação de Vendas que a AGIS oferece.
Que tal um rápido passo-a-passo para aprender como 
visualizar e acompanhar suas comissões?

Veja nos próximos slides

Em caso de NF- eletrônica enviar para: comissao@agis.com.br

























A Intermediação de Vendas facilita as operações de venda, 

diminui a carga tributária e deixa as revendas mais 

competitivas, pois não é preciso estar com os produtos em 

estoque. Também oferece um maior portfólio de produtos e 

reduz custos operacionais.

Comece já a usar e bons negócios.


