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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Contratação de serviços profissionais de confecção de figurinos e 

fornecimento do material necessário para confeccioná-los. Os figurinos serão 

usados no espetáculo de dança Okinosmóv - Um balé nada russo do Projeto 

Núcleo Luz / Programa Fábricas de Cultura.  

 

1.1 A empresa contratada deverá acompanhar o processo de criação 

dos figurinos para conhecer a identidade visual criada pelo 

figurinista e manter a sua originalidade; 

1.2 A empresa contratada deverá fornecer todo o material necessário 

para a confecção dos figurinos (Tecidos, adereços, aviamentos, 

tintas, etc.) respeitando as necessidades do espetáculo e 

exigências do figurinista; 

1.3 A empresa contratada, através do profissional responsável, deverá 

ficar à disposição do figurinista e acompanha-lo no momento da 

compra dos materiais, a fim de manter a qualidade das peças e a 

originalidade do desenho artístico; 

1.4 Será de responsabilidade da empresa a contratação de assistentes, 

bem como outros profissionais, caso seja necessário; 

1.5 A empresa contratada deverá confeccionar peças piloto e 

apresenta-las ao figurinista, para aprovação; 

1.6 A empresa contratada deverá disponibilizar todas as peças para 

prova e fazer os devidos ajustes;  

1.7 A empresa contratada deverá seguir um cronograma previamente 

acordado entre as partes, com todas as etapas do processo de 

confecção e entrega final das peças.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

Esta contratação é necessária tendo em vista a estreia do espetáculo de dança 

Okinosmóv – um balé nada russo onde os novos figurinos serão usados.  
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3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

O profissional contratado poderá confeccionar as peças em sua própria 

oficina/ateliê, no entanto, a entrega será na sede da POIESIS localizada na Rua 

Lubavitch, n° 64, Bom Retiro, São Paulo/SP.   

 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 Acompanhar o processo de criação dos figurinos junto ao figurinista; 

 Fornecer todo o material necessário para a confecção de cada peça 

(tecidos, adereços, aviamentos, etc.); 

 Confeccionar 150 peças a serem definidas durante o processo de criação; 

 As peças deverão ser provadas e ajustadas conforme as necessidades dos 

aprendizes (ajuste de comprimento e largura) e solicitações do figurinista 

(alteração de cores, alterações no acabamento, etc.). 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.1. Arcar com todas as despesas decorrentes de tributos e quaisquer outros 

encargos de ordem fiscal, trabalhista, secundária, enfim todos os tributos e 

encargos decorrentes da prestação dos serviços. 

 
5.2. Ressarcir os danos e prejuízos comprovadamente ocasionados, pelos seus 

funcionários ou por terceiros contratados, aos materiais entregues para a 

confecção, sob responsabilidade da Contratante, e/ou pertencente a terceiros, 

após terem sido apurado os valores.  

 

6. PAGAMENTO  

O pagamento será feito em duas parcelas de mesmo valor, sendo a primeira 

após a assinatura do contrato, em caráter de adiantamento para a compra dos 

materiais necessários e a segunda parcela até 10 (dez) dias após o término do serviço 

prestado. Cada parcela será paga somente mediante apresentação da nota fiscal 

emitida pela empresa contratada e atestado de conclusão de serviço emitido pela 

responsável Lígia Labate Frugis, supervisora de articulação sociocultural do Projeto 

Núcleo Luz. 
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7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O início da contratação esta previsto para o dia 02/03/2015 e a entrega final 

dos figurinos até o dia 04/05/2015.  

 

8. DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

O CONTRATADO, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Contrato social e alterações; 

 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso 

de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

 Comprovante de endereço da empresa 

 Comprovante de conta bancária em nome da empresa 

 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo à 

sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto de cotação; 

 Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(is) da pessoa jurídica; 

 

 

 

 

Lígia Labate Frugis 

Supervisora de Articulação Sociocultural 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2015. 


