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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Diretoria do Ins�tuto de Artes

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3E - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 
Telefone: (34)3239-4515 - diretoria@iarte.ufu.br 

  

TERMO DE REFERÊNCIA

 
TERMO DE REFERÊNCIA – MOD AGU

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de serviço de produção artística para montagem e apresentação dos espetáculos de dança de
Estágio Supervisionado de Ateliê do Corpo/Atuação II e III do Curso de Dança da UFU, compreendendo
duas etapas do processo de produção, conforme descrito a seguir:

   ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO    VALOR

1

Contratação de serviço de
produção ar�s�ca para montagem
e apresentação de espetáculos de
dança do Estágio Supervisionado
de Ateliê do Corpo/Atuação do

Curso de Dança da UFU.
Atuação se dará em duas etapas

sendo:
Etapa 1 (ao longo do 1º semestre

le�vo de cada ano) - Pré-
produção: realização de a�vidades

de planejamento, logís�ca e
infraestrutura com

acompanhamento e suporte
técnico para futura circulação dos

espetáculos.
Etapa 2 (ao longo do 2º semestre

le�vo de cada ano) - Produção
execu�va: realização de a�vidades
de logís�ca e infraestrutura com

acompanhamento e suporte
técnico para apresentação dos

espetáculos, incluindo assistência
e acompanhamento da equipe e
demais profissionais envolvidos

nas montagens
 

                                                                                                                    
R$ 3.000,00 - Valor Bruto sem descontos

(2 parcelas de R$1.500,00)

 

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. As disciplinas de Estágio Supervisionado de Ateliê do Corpo/Atuação II e III necessitam de um
acompanhamento e suporte de produção para o desenvolvimento e apresentação dos trabalhos finais
elaborados ao longo dos 3 últimos semestres do Curso de Dança da UFU. O penúltimo semestre (Estágio II)
é o momento em que os estudantes estão finalizando seus processos criativos e organizando  a circulação de
seus trabalhos. Já no último semestre (Estágio III), os alunos apresentam os trabalhos realizados para a
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comunidade universitária e a comunidade externa. A circulação do Estágio III se dá por meio do
Cincunlandô, projeto de extensão que constitui atividade regular do curso de dança desde 2014.

2.2 O serviço de produção aqui solicitado inclui: colaborar na elaboração de projeto de produção/circulação
dos trabalhos criados pelos estudantes; planejar o cronograma do período vigente; facilitar a viabilização da
infraestrutura necessária para a finalização dos processos criativos; garantir pauta em espaços de
apresentação; agendar e acompanhar serviços de fotógrafo e programador visual; acompanhar prazo e
serviço da gráfica; realizar divulgação do projeto através da distribuição de materiais gráficos, da produção
de material de divulgação e atualização por meio de redes sociais, matérias em jornal e TV; realizar contato
com técnicos dos locais de apresentação.

2.3. O trabalho de produção cultural de trabalhos de dança demanda um conhecimento específico e
experiência na área. É exigido do profissional que tenha habilidade em negociações com gestores culturais,
em resolução de problemas técnicos diretamente relacionados às apresentações artísticas e em gerenciamento
de projetos específicos de dança. Desse modo os trabalhos coreográficos criados pelos discentes ao final do
Curso poderão alcançar maior público e sua formação e contato com a realidade profissional será mais
completa.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. .Nosso presente objeto enquadra- se na categoria de prestação de serviço de pessoa física.

3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.  Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.1. A(o) contratada(o) terá que acompanhar o processo de desenvolvimento e finalização dos trabalhos
artísticos para então planejar o cronograma do projeto, viabilizar a infraestrutura necessária para a
finalização dos processos criativos, garantir pauta em espaços de apresentação, agendar e acompanhar os
serviços de fotógrafo e programador visual, acompanhar prazo e serviço de gráfica, realizar divulgação do
projeto através da distribuição de materiais gráficos, produção de material de divulgação e atualização por
meio de redes sociais, matérias em jornal e TV, contato com técnicos dos locais de apresentação e garantir
infraestrutura necessária para os trabalhos artísticos apresentados. Trata-se de um trabalho singular, que
exige sensibilidade para com os alunos envolvidos, dedicação e empenho de logística para a viabilização da
produção e circulação dos trabalhos coreográficos dos discentes do Curso de Dança.

4.1.2. O acionamento da(o) profissional será feito com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência ao
início do trabalho. O trabalho presencial junto à turma de Estágio II e III e a(o) docente responsável pelas
disciplinas será previamente combinado com a(o) profissional, devendo a convocação ser efetuada,
exclusivamente, pela Coordenação do Curso de Dança.

4.1.3. Após a prestação dos serviços, devidamente atestado pela(o) docente da disciplina, o pagamento será
autorizado pela autoridade competente, mediante declaração de execução de serviços ou Nota Fiscal.

5. DAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1. Em caso de contratação de Pessoa Física, A CONTRATADA, deverá apresentar número da Agência e
Conta Bancária. O depósito será realizado pela CONTRATANTE, como pagamento pelo serviço prestado,
em duas parcelas, após comprovação da prestação do serviço realizado a cada etapa, como descrito no item
1.1 do presente Anexo.

6. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios a seguir:

a. Eficácia na comunicação com docente responsável e discentes criadores dos trabalhos de dança;
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b. Cumprimento de prazos previamente definidos para cada atividade;
c. Boa relação com gestores e espaços culturais que possam receber os trabalhos de dança para

circulação;
d. Iniciativa na resolução de problemas técnicos;
e. Iniciativa no acompanhamento do trabalho de outros profissionais envolvidos;
f. Eficácia na divulgação das apresentações dos trabalhos coreográficos.

6.2 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.3.1 Verificação quanto a qualidade do serviço prestado e em relação ao tempo de execução do trabalho, da
duração da atividade.

7. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Abaixo, são elencados os requisitos necessários à contratação para a prestação de serviço de produção
cultural:

a) Ser pessoa física;

b) Ser maior de idade, sem limite da mesma;

c) Ter sido classificado no certame;

8. DA SELEÇÃO

8.1. A seleção far-se-á mediante três etapas: análise da documentação entregue no ato da inscrição, análise de
currículo e entrevista.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1. Os serviços serão fiscalizados por uma comissão fiscalizadora a ser definida após a homologação do
resultado.

9.2. A CONTRATANTE usará como meios de comunicação o correio eletrônico (e-mail) e/ou documento
oficial.

9.3. No ato do pagamento, a CREDENCIANTE efetuará todos os descontos e retenções previstas na
legislação vigente, referente ao pagamento de Trabalhador Autônomo.

9.4. O Produtor(a) Cultural contratado(a) deverá comparecer às instalações da CONTRATANTE nos dias e
horários agendados.

9.5. Além do exposto no Artigo 78, Inciso XIV, da Lei 8.666/93, situações de greve do corpo docente,
acidentes imprevistos como falta de energia elétrica, cancelamento de aula, podem interferir no atendimento
das metas, sem causar nenhum ônus ao prestador dos serviços.

9.6. No caso de Contratação de Pessoa física: A cada falta não justificada em atividades previamente
acordadas, a CONTRATADA poderá ser multada em até 10% (dez por cento) do valor global do Contrato
atualizado (período de 12 (doze) meses). Faltas acumuladas poderão acarretar a rescisão de contrato.

9.7. Em virtude do descumprimento contratual o prestador de serviços poderá ser penalizado, ficando
impossibilitado de contratar com a Administração Pública pelo período de 02 (dois) anos.

10. DO DESCREDENCIAMENTO

10.1. Poderá ser DESCREDENCIADA a CONTRATADA que:
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10.1.1.Tiver mais que 02 (duas) ausências seguidas, após confirmação de comparecimento à convocação.

10.1.2.Portar-se de forma desrespeitosa com qualquer membro da CONTRATANTE.

10.2. O Descredenciamento terá validade até a data de término prevista para este Termo, não podendo o
profissional solicitar novo credenciamento até esta data.

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

11.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

11.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;

11.4. Convocar a CONTRATADA com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, antes da data marcada para
o evento.

11.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos;

11.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada,
em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste
Termo de Referência e em sua proposta;

12.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

12.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.4 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

12.5 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à
execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

12.6 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

12.7 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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12.8 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.9 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

12.10 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para
o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º
do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação dos serviços.

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos no Edital e seus anexos.

 

 

Uberlândia 06 de maio de 2020.
 

_________________________________________________________
RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Profa. Dra. Vivian Vieira Peçanha Barbosa

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Alvarenga Ribeiro, Presidente, em 28/06/2021,
às 19:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2609818 e
o código CRC CCEABE94.

Referência: Processo nº 23117.029795/2020-88 SEI nº 2609818

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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