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CHAMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO ANUAL 

Contratação: Registros fotográficos 

 

Período de contratação: 25 de Janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018 
 

• O contrato em questão tem como objeto a contratação anual de fotógrafo especializado para 

diversas situações que requerem registros fotográficos nas atividades do Museu da Casa Brasileira; 

• Os eventos ocorrerão principalmente nas dependências do Museu, localizado à Av. Brigadeiro Faria 

Lima, 2705, Jd. Paulistano; 

• A remuneração será por trabalho ou evento, sendo a carga horária média de 4h a 6h/dia, podendo 

variar de acordo com a ocasião; 

• Pede-se disponibilidade para trabalhar em períodos diurnos, noturnos, feriados e aos finais de 

semana, incluindo os domingos; 

• A demanda de eventos fotográficos varia de acordo com a agenda de eventos; 

• Faz-se obrigatório no dia seguinte ao evento, até as 10h, o envio digital de 5 (cinco) fotos com 300 

dpi; E 3 dias após a entrega um cd ou arquivo com todas as fotos e informações adjacentes ao 

evento; 

• O pagamento será mensal e faturado ao MCB através de Nota Fiscal com descrição das diárias 

realizadas no mês vigente; 

• O recebimento acontece em 14 dias após a emissão da Nota Fiscal; 

• O profissional contratado será avisado com antecedência sobre a programação cultural do museu e 

deverá estar disponível (ele próprio ou equipe) para todos os eventos que necessitem registro 

fotográfico; 

• Disponibilizar de equipe para atender o evento, caso a agenda do fotógrafo esteja comprometida 

nos dias solicitados, e/ ou o evento seja grande e exija um número maior de profissionais; 

• As fotos oriundas destes contratos passam a ser de direto total de uso do Museu por tempo 

indeterminado e sem ônus adicional ao fotógrafo. 

 

 

Abaixo uma explicação das necessidades técnicas de cada demanda fotográfica: 

 

EVENTO DE ABERTURA DE EXPOSIÇÃO - Consiste na cobertura fotográfica do evento de abertura de 

alguma exposição da programação do MCB. Nestes eventos as fotos são de cunho social, com identificação 

das personalidades presentes. O MCB faz em média 8 a 12 aberturas de exposições por ano.  

 

COBERTURA DE EVENTOS DIVERSOS – Consiste na documentação fotográfica da realização de eventos em 

geral, como por exemplo: Lançamento de livros, palestras, debates, eventos temáticos e etc. O MCB faz em 

media 22 eventos por ano, entretanto, não é regra haver registro fotográfico em todos estes eventos, 

fatores como a planilha orçamentária e centro de custos de cada evento são analisados caso a caso para 

contratação do serviço. 

 

REGISTRO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS – Consiste no registro fotográfico de eventos exclusivamente 

musicais, tanto referentes a apresentações isoladas do projeto Musica no MCB, como também referente a 

apresentações esporádicas realizadas em nossa programação cultural. (Projeto Música no MCB – De março 
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a dezembro, domingos, das 11h às 12h30 – 40 apresentações | Apresentações diversas: Formatos e 

horários variados, com média de 2h de duração). Para esta cotação, pedimos que seja considerada apenas 

o registro eventual de algumas das apresentações pontuais, em média de 5 a 15 apresentações contratadas 

por ano (pois nem todas as apresentações musicais possuem verba para registro fotográfico). 

 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE PEÇAS – Consiste na documentação das peças do acervo técnico do 

MCB para arquivos, laudos e divulgações em geral, ou fotos em still, seja de objetos ou pessoas.  

 

 

Observações gerais: O nº de exposições, eventos e apresentações musicais podem variar substancialmente 

de acordo com a agenda cultural do Museu, ou com a captação de recursos disponíveis para as atividades; 

apontamos aqui a média ocorrida nos anos anteriores, apenas para que haja uma ideia do volume de 

trabalho envolvido do contrato.  

 

 

Entrega da cotação: 
 

Pedimos que seja preenchido o quadro abaixo indicando os valores cobrados por categoria. Caso haja valor 

especial para contratação anual em mais de uma categoria, por favor, informar no quadro 2 o valor com 

desconto, caso contrário, preencher somente o quadro 1. 

 

CATEGORIAS 

 

Quadro 1 Quadro 2 

Valor do serviço (valor por 

chamada) 

Valor do serviço considerando 

contrato abrangendo todas as 

categorias elencadas (valor por 

chamada) 

Cobertura de evento de abertura 

de exposições 

  

Cobertura de eventos diversos   

Cobertura de registros musicais   

Documentação fotográfica de 

peças 

  

 

 

Entregar cotação formalizada com valor unitário por categoria, indicar se necessário informações adicionais 

Enviar junto à cotação uma cópia do cartão de CNPJ da empresa, constado o objeto social 

 

Prazo: 
 

Enviar até 23/01/2017 para Claudia Ferraresso (eventos@mcb.org.br), com cópia para Renata Bombardi 

(projetos@mcb.org.br) 

 

Requisitos: 
 

Personalidade jurídica com mais de 1 (um) ano de existência; 
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Experiência profissional comprovada por meio de portfólio; (enviar link) 

Disponibilidade em horários alternativos; 

Comprometimentos com a agenda de eventos do MCB; 

Pontualidade e prá-atividade; 

Disponibilidade para treinamento prévio sem remuneração; 

 

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 

Claudia Ferraresso | Renata Bombardi 

Telefone: 11 30323727 

eventos@mcb.org.br | projetos@mcb.org.br 

 

 


