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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

Processo nº 23117.029795/2020-88

 

 

ANEXO III
 

TERMO DE ACEITE DE PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS 

Uberlândia, _____ de __________ de 2020. 

Nome:_________________________________ CPF: ____________________

Endereço:________________________________________________________

Telefone Fixo: _______________________________________________

Telefone Celular: _____________________________________________

Dados Bancários (banco, agência e conta corrente): _______________________

Prezados Senhores,

Informo que concordo com o valor a ser pago para PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO
CULTURAL, a ser pago em duas parcelas de igual valor, conforme abaixo, solicitando credenciamento para
o item abaixo:

 

ITEM

 

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
VALOR

1 Contratação de serviço de produção artística
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 letivo de cada
ano) - Pré-produção: realização de atividades
de planejamento, logística e infraestrutura com
acompanhamento e suporte técnico para futura
circulação dos espetáculos.

R$ 3.000,00 - Valor Bruto

(2 parcelas de R$1.500,00)
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Etapa 2 (ao longo do 2º semestre letivo de cada
ano) - Produção executiva: realização de
atividades de logística e infraestrutura com
acompanhamento e suporte técnico para
apresentação dos espetáculos, incluindo
assistência e acompanhamento da equipe e
demais profissionais envolvidos nas montagens

 

 

Informo que concordo com todos os demais termos e condições deste edital.

Declaro, sob as penas da legislação em vigor, que inexistem, até a presente data, fatos impeditivos para
minha participação no presente procedimento de credenciamento, estando ciente da obrigatoriedade de
informar ocorrências posteriores a esta data.  

Local Data: _______________________________ de ____________________de 2020

 

Nome da Interessada:_________________________________________

 

_______________________________________

 

 

 

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 2609827 e
o código CRC 7B0CC0DC.
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