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Período do contrato: janeiro / dezembro 2019

O contrato em questão tem como objeto a contratação anual de fotógrafo, especializado em fotografia de 
arquitetura e de trabalhos museográficos para registros fotográficos no 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 em torno de 3h/ dia (ou o tempo necessário 
para fotografar a exposição), podendo variar de acordo com a ocasião

A demanda de registros fotográficos varia de acordo com a agenda de exposições. 

1. ESCOPO
1.1 As exposições no Museu da Casa Brasileira ocorrem nos seguintes espaços:
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CHAMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO ANUAL 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

A exposições podem acontecer apenas no hal;  hall + salas 1, 2 e 3; antessala + salas 4 e 5; ou 
em todas as salas ao mesmo tempo
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Ou no espaço do jardim: 

1.2 As fotos deverão ser realizadas na segunda-feira seguinte da abertura da mostra, quando o museu está 
fechado para visitação. A entrega final deverá consistir de tantas fotos quanto necessárias para documentação 
completa da exposição, contendo a seleção de imagens feitas pelo fotógrafo com tratamento adequado tal 
como: correção de distorções de lente, equalização de luz e cor etc. Os arquivos deverão ser entregues em alta 
(formato jpg, RGB, 40x30 cm, 300 dpi) e em baixa (formato jpg, RGB, 15x10cm, 72dpi). Eventualmente, caso 
não se considere a entrega final satisfatória, pode ser necessária uma diária para complementação do registro, 
que não será remunerada. As fotos deverão ser entregues num prazo de 04 dias úteis após a realização do 
registro ou em prazo anteriormente definido entre as partes.

1.3 O pagamento será mensal e faturado ao MCB através de nota fiscal com descrição das diárias realizadas no 
mês vigente;

1.4 O recebimento acontece em até 15 dias após a emissão da nota fiscal;

1.5 O profissional contratado será avisado com antecedência sobre a programação cultural do museu. O MCB 
faz em média de 8 a 12 exposições por ano, sendo necessário o registro expográfico de todas elas. O número 
de exposições pode 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.

Enviar, junto à cotação, uma cópia do cartão CNPJ da empresa, constando o objeto social;

2. PRAZO
2.1. Enviar até 03/12/2018 para Ana Heloisa Santiago (mostras@mcb.org.br)  com cópia para Luís Souza
(auxmostras@mcb.org.br) orçamento contendo valor unitário para registro de exposições (valor por diária, com 
tratamento e entrega completa, conforme especificado acima).

3. REQUISITOS
3.1 Pessoa jurídica com mais de 1 (um) ano de existência;
3.2 Experiência comprovada por meio de portfólio;
3.3 Disponibilidade para horários alternativos;
3.4 Comprometimento com a agenda de exposições do MCB;
3.5 Pontualidade e pró-atividade;

4. CONTATO
Em caso de dúvidas ou necessidade de reunião/ visita-técnica ao espaço para detalhes da contratação, favor
entrar em contato:
Museu da Casa Brasileira
Luís Souza - auxmostras@mcb.org.br
Assistente de Núcleo Técnico
11 3026 3900




