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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE CENÁRIO, FIGURINOS E ADEREÇOS PARA O PROJETO 

NÚCLEO LUZ 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada em produção e confecção de cenário, figurinos e 

adereços para a estreia do espetáculo “Espaços de Ser” do projeto Núcleo Luz. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

Executar e gerenciar a produção e confecção do cenário, figurinos e adereços do espetáculo 

“Espaços de Ser”, com estreia prevista para 25/08/2017. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

“Espaços de Ser” é o espetáculo do Ensaio Coreográfico, resultado do processo de pesquisa e 

criação desenvolvido com os aprendizes do Ciclo II do projeto Núcleo Luz na atividade de 

Análise, Reflexão e Expressão (ARE). O objetivo é proporcionar a esses jovens em formação a 

oportunidade de trabalhar coletivamente na construção e execução de um trabalho de pesquisa 

e criação artística, atuando como intérpretes-criadores. Esse processo contribui com um dos 

propósitos pedagógicos do Ciclo II, que é instrumentalizar os jovens para atuarem como artistas 

independentes no cenário da dança contemporânea. 

A fim de cumprir esses objetivos e garantir a montagem e produção do espetáculo conforme 

sua concepção e direção de arte, bem como realizar as metas de apresentações previstas para 

2017, é necessária a contratação de serviços profissionais especializados em produção, execução 

e confecção de figurino, cenário e adereços. 

 

4. LOCAL DE ENTREGA 

A entrega será feita na sede do projeto Núcleo Luz situada à Rua Talmud Thorá, n° 52, Bom 

Retiro, CEP 01126-020, São Paulo/SP. 

 

5. PRAZO DE ENTREGA (VIGÊNCIA) 

O contrato terá início em 24/07/2017 e encerramento em 10/09/2017. 

 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento total será dividido em 02 (duas) parcelas de mesmo valor, sendo que: 

a) A primeira parcela será paga no início do contrato a fim de haver recursos para a compra 

dos materiais necessários para a confecção do cenário, figurinos e adereços; 

b)  A segunda parcela será paga até 10 (dez) dias após a finalização dos trabalhos;  

c) O pagamento das duas parcelas ocorrerá somente após a emissão das notas fiscais e 

aprovação da Coordenação/Supervisão do projeto Núcleo Luz. 

 

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Da contratada: 

a) Executar a produção do cenário, figurino e adereços, seguindo o conceito definido pela 

diretora artística do Núcleo Luz; 
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b) Participar de reuniões junto à diretora artística durante todo o processo de pré-produção e 

produção; 

c) Respeitar os prazos de pré-produção, produção e entrega do cenário, figurinos e adereços, 

de acordo com o cronograma do ANEXO I.  

d) Comprar e fornecer todos os materiais necessários para a produção e confecção do cenário, 

figurinos e adereços, conforme o desenho das peças; 

e) Produzir e confeccionar aproximadamente 140 peças de figurinos e adereços para 28 

bailarinos, bem como objetos cênicos e cenário, conforme as definições da diretora artística; 

f) Supervisionar os trabalhos dos profissionais contratados para a produção e confecção das 

peças (cenotécnico, costureira, assistentes, etc.); 

g) Submeter todas as peças para aprovação da diretora artística do Núcleo Luz em tempo 

hábil para fazer eventuais alterações e ajustes; 

h) Acompanhar as provas de figurinos e adereços; 

i) Entregar lista de material cênico elaborada pelo cenotécnico com detalhamento das peças e 

estruturas que comporão o cenário, ao final de sua execução; 

j) Realizar, por meio do cenotécnico, o transporte e a coordenação da primeira montagem do 

cenário na ocasião da estreia do espetáculo; 

k) Responsabilizar-se pela administração e prestação de contas dos recursos utilizados. 

 

Da contratante: 

a) Agendar as reuniões de produção com antecedência; 

b) Orientar a empresa quanto à concepção artística do cenário, figurinos e adereços; 

c) Acompanhar a gestão do contrato e a utilização dos recursos; 

d) Realizar o pagamento conforme celebrado em contrato. 

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento das propostas levará em consideração o menor preço global. 

 

9. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

a) A proposta deverá estar datada e assinada em papel timbrado ou com carimbo do 

CNPJ/MF; 

b) Nos preços e tarifas dos serviços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas para a 

prestação de serviços do objeto, inclusive impostos, taxas, tributos, incidências fiscais e 

contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários e quaisquer outras 

despesas necessárias à prestação dos serviços; 

c) Anexar portfólio comprovando experiência compatível às exigências deste “Termo de 

Referência”. 

 

10. DOCUMENTAÇÃO 

a) Contrato social (última alteração contratual ou requerimento de empresário);  

b) Cartão do CNPJ; 

c) RG e CPF do(s) representante(s) legal(is) da empresa; 

d) Comprovante bancário da empresa (dados bancários); 

e) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

f) f) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.



 

 
 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

ETAPA 
JULHO | AGOSTO 2017 

24 a 30/7 31/7 a 06/8 07 a 13/8 14 a 20/8 21 a 27/8 28/8 a 03/9 04/9 a 10/9 

Pré-produção / Briefing para concepção de cenário, figurino e adereços 

junto à diretora de arte 
              

Definição do conceito/desenho de cenário, figurino e adereços pela 

diretora de arte 
              

Compra de peças e materiais pelo produtor executivo               

Confecção de figurino e adereços pela costureira               

Confecção de cenário pelo cenotécnico               

Finalização e entrega de cenário, figurino e adereços               

Estreia / apresentações               

Prestação de Contas / Pós-produção                

 

 

 

 

 

 


