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São Paulo, 28 de novembro de 2019.

Ref: COTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO ANUAL: GRÁFICA PARA PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROGRAMAS DE 
MÚSICA 

Disposições Gerais: o contrato em questão refere-se à prestação de serviços para produção e entrega do 
Programa de Música para A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros - Organização Social gestora do Museu 
da Casa Brasileira, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jd. Paulistano - CEP 01451-000 - São Paulo/SP, 
inscrita no CNPJ 03.031.145/0002-29. 

Período de Vigência do Contrato: de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Sobre os Pagamentos: serão efetuados pagamentos conforme estipulado na proposta de orçamento, mediante 
a apresentação de NF, com vencimento mínimo de 10 dias úteis. 

Descrição do Serviço: 

Impressão 1x0 cor (preto apenas frente) Papel couche 115g formato A4 . Acabamento: corte e dobra- A4 
dobrada ao meio na horizontal, em seguida dobrada ao meio na vertical duas vezes e um corte no centro 
(retirar mostra se necessário). Quantidades: 900/1000/1200/1400 x mês. 

Obrigatório constar no orçamento: 

Logo do fornecedor 
Data do dia do envio do orçamento 
Data de validade do orçamento: válido por 30 dias. 
Valor do frete: (se houver) 
Prazo de entrega 
Forma de pagamento: (escolher depósito bancário* ou boleto) 
Prazo de pagamento: 15 dias após entrega do material. 

*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.
**Encaminhar com Orçamento: cópia do cartão CNPJ da empresa, constando o objeto social.

*Obrigatório envio de prova para validação do orçamento.

Informações: Carolina Martins| (11) 3026-3900 | 
auxmostras@mcb.org.br

Desde já agradecemos sua atenção e participação. Atenciosamente, 

Carolina Martins| Assistente de Núcleo Técnico
+55 11 3032 3727 | +55 11 3026 3910 | Av. Brigadeiro Faria Lima 2705 São Paulo SP 01451 000 Brasil




