_______________________________________________________________________
São Paulo, 19 de março de 2018.

Ref: COTAÇÃO PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS

A cotação em referência trata do fornecimento de cadeiras giratórias novas e manutenção de cadeiras giratórias usadas
conforme especificação e quantidades abaixo, para a A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros (Museu da Casa
Brasileira), localizado na Av. Brigadeiro faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano - CEP 01451-000 – São Paulo / SP,
inscrita no CNPJ 03.031.145/0002-29.
1 – Fornecimento de 14 cadeiras novas
2 – Manutenção e reforma de 08 cadeiras existente
Modelo Cadeira Nova: Cadeira Executiva Ergonômica NR-17 Couro Ecológico Preto

Peso Real Suportado (kg): 110kg
Regulagem de altura dos braços: Sim
Estrutura - Retrátil: Não
Estrutura - Reclinável: Sim
Estrutura - Giratória: Sim
Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim
Estrutura - Base Cromada: Não
Material Assento/Encosto: Couro Ecológico
Altura (cm): 101cm
Largura (cm): 61cm
Profundidade (cm): 52cm
Altura encosto (cm): 40cm
Largura Encosto (cm): 43cm
Largura assento (cm): 50cm
Profundidade assento (cm): 47cm

A Proposta Comercial deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:









Logo do fornecedor;
Data do dia do envio do orçamento;
Data de validade do orçamento: validade mínima de 30 dias;
Forma de pagamento: (escolher depósito bancário* ou boleto);
Condições de pagamento;
Prazo de pagamento: 10 dias após o envio da NF;
Valor do frete (se houver);
Prazo de entrega no local (endereço acima);

*Em caso de opção por depósito bancário, apresentar junto ao orçamento: cabeçalho do extrato bancário ou cópia de
cheque ou cópia do cartão. Os dados do favorecido devem ser os mesmos da razão social.

Solicitamos que seja realizada visita técnica ao local para avaliação de todas as 22 cadeiras afim de verificar se
há cadeiras passíveis de recuperação e não troca.

Desde já agradecemos sua atenção e participação.

Atenciosamente,
Museu da Casa Brasileira – Gerência de Manutenção
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