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São Paulo, 19 de janeiro de 2017. 

 

 
CHAMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO ANUAL 

Contratação: Carregadores/ Staff / Eventos  esporádicos 
 
 

Período de contratação: 27 de Fevereiro de 2017 à 31 de Dezembro de 2018 
 

� O contrato em questão trata-se do suporte aos músicos dos eventos musicais (e outros  quando 
necessário) do MCB; 

� Remuneração diária, sendo a carga horária em torno de 06h/ dia, podendo ultrapassar de acordo 
com o tamanho do evento; 

� Disponibilidade para trabalhar em períodos diurnos,  principalmente aos finais de semana, e 
eventualmente em períodos noturnos. 

� A demanda de serviços de carregamento/ montagem da platéia e palco e suporte aos músicos 
varia de acordo com a agenda de eventos; 

� Sugere-se a disponibilização de até dois profissionais  para cobertura de grandes eventos; 
� Pagamento mensal através de nota fiscal e/ou recibo (RPA – Recibo de profissional autônomo) 

 com descrição das diárias realizadas no mês vigente; 
� Recebimento em até 10 dias após a emissão da nota fiscal; 

Entrega da cotação: 
� Entregar cotação formalizada com valor unitário da diária por pessoa. 
� Entregar Currículo no caso de pessoas físicas, ou portfólio no caso de pessoas jurídicas. 
� Enviar junto a cotação uma cópia do cartão CNPJ da empresa, constando o objeto social, ou no 

caso de pessoa física: RG/CPF/ Comprovante de endereço 
 
Prazo: enviar até 20/2/2017  para Claudia Ferraresso (eventos@mcb.org..br) com cópia para Ana 
Paula Carmo (analistaventos@mcb.org.br); 
 
Requisitos: 

� Personalidade jurídica com mais de 1 (um) ano de existência / ou pessoa física  com mais de dois 
anos de experiência, comprovado por currículo 

� Experiência comprovada por meio de portfólio ou experiências anteriores 
� Disponibilidade para horários alternativos; 
� Comprometimento com a agenda de eventos do MCB; 
� Pontualidade e pró-atividade; 
� Disponibilidade para treinamento prévio sem remuneração; 

 
Dúvidas: 
Em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato 
Museu da Casa Brasileira 
Contatos: Claudia | Ana Paula  
Telefone: 11 3032 3727 
eventos@mcb.org.br | analistaeventos@mcb.org.br 

 
 
 

 
 


