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São Paulo, 27 de novembro de 2019. 
Cotação Eventos 
 
Ref: CHAMADA DE PREÇOS - EMPRESA DE CATERING PARA EVENTOS DE MÚSICA AOS DOMINGOS 
 
Disposições Gerais: o contrato em questão refere-se ao serviço de catering para eventos de música aos 
domingos 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 01/01/2020 a 31/12/2021, sendo que após 12 meses o valor será 
reajustado através do IGPM-FGV. 
 
Sobre os Pagamentos: Serão efetuados pagamentos mensais, mediante a apresentação de NF 10 no primeiro 
dia do mês subsequente a prestação de serviços com vencimento todo dia 10(dez) de cada mês. 
 
Descrição do Serviço: serão 30 eventos anuais, aos domingos, com duração média de 4h30 de serviço. Horário 
de prestação de serviço: das 8h às 12h30. As datas dos eventos serão informadas com antecedência. 
Excepcionalmente podem ocorrer apresentações em horários alternativos, o MCB compromete-se a informar as 
datas e horários com antecedência. 

Enviar valores para as quantidades de pessoas abaixo, incluindo sugestão de cardápio: 

- 12 a 15 pessoas 
- 16 a 25 pessoas 
- 26 a 50 pessoas 
- 51 a 70 pessoas 
- 71 a 100 pessoas 
 
- Incluir: Toalha para mesa, Copo descartável, Prato descartável, Guardanapo, Utensílios. 
- Profissionais necessários para atender o evento: 02 (duas) camareiras. 

   
Obrigatório constar no orçamento: 

- Logo do fornecedor; 
- Data do dia do envio do orçamento; 
- Data de validade do orçamento: “válido por 30 dias”; 
- Forma de pagamento: (escolher depósito bancário* ou boleto). 
 
*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. 
 
Prazo para Envio da Proposta Comercial: 13 de dezembro de 2019. 
 
Envio de Propostas / Informações 
Jacqueline Franceira | (11) 3026-3908 |assisteventos@mcb.org.br 


