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São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.

Cotação Comunicação nº MCB0180118 

Ref: CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA PRODUÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DE VISITA PARA O MUSEU DA 
CASA BRASILEIRA 

Disposições Gerais: o contrato em questão refere-se à prestação de serviços para produção e entrega de 
Cartão de Visita 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. 

Retificação 15/02/2018:
Informamos que a data de publicação inicial desta carta convite é 02 de fevereiro de 2018, e não 02 de fevereiro de 
2017.
Retificação 07/02/2018:
Período de Vigência do Contrato inicial: de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Período de Vigência do Contrato correto: de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

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: 

Quantidade: 200 cartões de visita x nome – sem periodicidade 
Descritivo: 1 lâmina em Triplex 300 g/m²; 1x2 cores (obrigatório seguir as cores: Pantone 7488 C na frente e 
Pantone 7488 C e Pantone Black 6U) 
Laminação: Fosca F/V 
Acabamento: Refile 
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: Suzana Gnipper | (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br 

Desde já agradecemos sua atenção e participação. 
Atenciosamente, 

Suzana Gnipper | Gerente de Comunicação e Captação Institucional 
+55 11 3032 3727 | +55 11 3026 3910 | Av. Brigadeiro Faria Lima 2705 São Paulo SP 01451 000 Brasil




