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São Paulo, 09 de Agosto de 2016 
 
 

CHAMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO PONTUAL 
 
 
Contratação: DESIGNER PARA EVENTO “3ª MOSTRA DE MUSEUS” 
 
 
Período de contratação: 17 de agosto de 2016 a 17 de setembro de 2016. 
 

� O contrato em questão trata-se de contratação temporária para a 3ª Mostra de Museus; 
� Produção de toda a sinalizaçãos do local do evento. 
� Produção de todo material de divulgação e comunicação do evento. 

 
 
Entrega da cotação: 
 

� Entregar cotação formalizada com valor para prestação do serviço. 
� Enviar junto a cotação uma cópia do cartão CNPJ da empresa, constando o objeto social; 

 
Prazo: enviar até 15/08/2016 para Renata Bombardi (projetos@mcb.org.br), Daniele Paparoto 
(assisteventosjr@mcb.org.br) e Claudia Ferraresso (eventos@mcb.org.br); 
 
 
Requisitos: 
 

� Personalidade jurídica com mais de 1 (um) ano de existência; 
� Comprometimento com a produção dos materiais para o evento no calendário a ser acordado; 
� Pontualidade e pró-atividade; 
� Possibilidade de início imediato (após formalização de contrato) 

   
 
Descrição e estimativa de peças desta chamada: 
 

� Elaborar e encaminhar à produção as placas de sinalização do evento no parque (aprox. 12 peças 
de formatos variados, em gáfica a ser definida pelo contratante) 

� Elaborar testeira de sinalização padronizada dos stands (aprox.  18 placas) 
� Adaptar e fechar arquivo do passaportes de museus (livretos a ser distribuído no dia do evento) 
� Elaborar um convite eletrônico e um flyer e cartaz impressos para divulgação do evento 
� Elaborar outras possíveis peças de divulgação, adaptando a arte padrão (ex. Mídia Metrô) 
� Aplicar arte padrão em camisetas e outros materiais que venham a ser solicitados 

 
 
Dúvidas: 
 
Em caso de dúvidas ou necessidade de reunião/ visita-técnica ao espaço para detalhes da contratação, 
favor entrar em contato: 
 
Museu da Casa Brasileira 
Contatos: Renata | Daniele | Claudia 
Telefone: 11 3032 3727 
projetos@mcb.org.br | assisteventosjr@mcb.org.br | eventos@mcb.org.br 
 

 


