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São Paulo, 15 de janeiro de 2017.
Cotação Eventos e Projetos nº MCB0010118
Ref: CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTA PARA O MUSEU DA CASA BRASILEIRA
Disposições Gerais: tem como objeto a contratação anual de Eletricista, especializado, para diversas situações
que requerem conhecimentos específicos de elétrica e manutenção para as atividades 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 janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Sobre os Pagamentos: O pagamento será mensal e faturado ao MCB através de nota fiscal com descrição das
diárias realizadas no mês vigente. O recebimento acontece em até 14 dias após a emissão da nota fiscal. A
remuneração será por trabalho ou evento, sendo que a carga horária pode variar de acordo com a ocasião.
Descrição do Serviço:
- Pede-se disponibilidade para trabalhar em períodos diurnos, noturnos, feriados e aos finais de semana,
especialmente aos domingos;
- A demanda para solicitações de serviços de eletricista varia de acordo com a agenda de eventos;
- Faz-se obrigatória a presença em todos os eventos solicitados para acompanhamento da instalação de
cabeamento, equipamentos de sonorização, iluminação, projetos e afins, bem como zelar pelo matrimônio e as
instalações do MCB;
- O profissional contratado será avisado com antecedência sobre a programação dos eventos do museu.
Categorias dos Eventos:
EVENTOS PÚBLICOS – Consiste no acompanhamento e orientação na instalação de todos os equipamentos de
sonorização, iluminação, projeção e afins, que serão necessários para a realização do evento, bem como o
acompanhamento da desmontagem dos respectivos equipamentos. O MCB faz em média de 30 a 40* eventos
públicos por ano, sendo abertura de exposições, feiras, lançamento de livros, palestras e etc.
EVENTOS PRIVADOS – Consiste no acompanhamento e orientação na instalação de todos os equipamentos de
sonorização, iluminação, projeção e afins, que serão necessários para a realização do evento. O responsável
deverá seguir as regras do MCB, quanto aos locais que são permitidos a montagem dos respectivos
equipamentos, bem como o acompanhamento da desmontagem dos mesmos. O MCB faz em média de 35 a 65*
eventos privados por ano, esse número pode variar conforme agenda do MCB.
APRESENTAÇÕES MUSICAIS – Consiste no acompanhamento e orientação na instalação de todos os
equipamentos de sonorização e iluminação, para as apresentações de orquestras, bandas e grupos musicais,
tanto referentes a apresentações isoladas do projeto Musica no MCB, como também referente às apresentações
esporádicas realizadas em nossa programação cultural. (Projeto Musica no MCB – de março a dezembro,
domingo, das 11h às 12h). O responsável deverá seguir as regras do MCB, quanto aos locais que são permitidos
a montagem dos respectivos equipamentos, bem como o acompanhamento da desmontagem dos mesmos. O
MCB faz em média de 30* apresentações musicais por ano, esse número pode variar conforme agenda do MCB.
(*) O nº de eventos e apresentações musicais pode variar substancialmente de acordo com a agenda de eventos
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.
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Requisitos:
- Personalidade jurídica com mais de 1 (um) ano de existência;
- Experiência comprovada por carta de referência;
- Disponibilidade para horários alternativos;
- Comprometimento com a agenda de eventos do MCB;
- Pontualidade e pró-atividade;
- Disponibilidade para treinamento prévio sem remuneração.
Documentos necessários:
- Treinamento NR10 (Reciclagem);
- Treinamento NR10 (Complementar) - SEP - Segurança no Sistema Elétrico de Potência e em suas Proximidades;
- Treinamento NR35;
- Treinamento NR06;
- PSMO.
Relação EPI’s:
- Capacete com Protetor Facial e auricular - Arco Elétrico Risco 2 NR10 para Eletricista
- Uniforme Eletricista NR10 Risco 1 e 2
- Óculos de Segurança
- Capuz Balaclava
- Cinto de segurança tipo paraquedista
- Calçado de Segurança SEM biqueira de aço
- Luvas de alta tensão
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)
- Prazo de pagamento:
*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.

Informações: em caso de dúvidas ou necessidade de reunião/ visita-técnica ao espaço para detalhes da
contratação, favor entrar em contato: 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
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Entrega da cotação:
Pedimos que preencha o quadro abaixo, indicando os valores cobrados em eventos avulsos ou periódicos,
somente nas categorias desejadas:
Valor do serviço (por chamada)
Categorias
Valor único da categoria

Valor considerando contrato anual +
todas as categorias de eventos

Eventos Públicos (12h/dia)
Eventos Públicos – hora extra
Eventos Privados (12h/dia)
Eventos Privados – hora extra
Apresentações Musicais (8h/dia)
Apresentações Musicais – hora extra
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