
 
 

 

 

 

 

Termo de Referência 

 

1. Objeto 

1.1 O objeto deste Termo é a contratação de maestro para serviço musical especializado em 

Regência de Coral, treinamento musical e prática de gravação para confecção e edição de 
vídeo para apresentação e ilustração do trabalho desenvolvido em comemoração ao Dia 

do Defensor Público.  

2. Justificativa 

 

2.1  Todos os anos a Defensoria realiza eventos comemorativos pelo dia do Defensor Público. 
Neste ano, em virtude da Pandemia pelo coronavirus os eventos serão virtuais. Nesse sentido, 

foi idealizado a preparação de um coral como forma de festejar essa data e homenagear o 

estado do Piauí. 
2.2 Esse projeto visa seleção de servidores da DPE para formação do coral, onde o repertório 

será o hino do estado do Piauí. Por isso, a necessidade de se contratar um maestro, este que 
irá realizar execução desse trabalho, através da junção das vozes em um vídeo, incluindo 

arranjos musicais, orientações e produção.  
 2.3 A escolha do maestro Aurélio Melo ocorreu por ser um maestro renomado no Estado, pelo 

seu profissionalismo, pelos vários trabalhos já realizados, inclusive por possuir contratos com 

outros órgãos públicos (Ministério Público do Piauí e Tribunal de Contas do Estado do Pauí) 
para execução dos referidos serviços, conforme biografia anexada ao processo. 

 
3. Especificações 

 
  3.1 Prestação de serviço de técnica vocal (exercício respiratório, técnicas de canto e rendimento técnico vocal) 
com regência/treinamento musical, com uso de teclado/violão/piano, práticas de gravação de vozes e realização 
de ensaios semanais com aproximadamente 2(duas) horas de duração a ser realizado por plataforma de 
videoconferência, em razão da Pandemia do Coronavírus, com confecção de vídeo com execução do Hino do Piauí 
incluindo arranjos musicais, orientações e produção. 

3.2 DIAS E HORÁRIO DOS ENSAIOS: Os ensaios ocorrerão às quartas-feiras, a partir das 16h, salvo qualquer 
superveniência cuja resolução poderá ser acordada com o Maestro. 

4. Recebimento do Objeto 

 
4.1 Uma vez finalizado o serviço, será dada a conformidade e atestado por escrito o seu 

recebimento, provisoriamente. 

 

   

 



 
 

 

 
 

 
4.2 Definitivamente, no prazo de 05(cinco) dias úteis, após a verificação da qualidade do video 

consequente aceitação da DPE/PI; 
 

5. Prazo de Entrega 

5.1 O prazo da entrega do objeto será conforme a execução das aulas, devendo ser concluído 
o video no mês de maio, mês que se comemora o dia do defensor público. A data de entrega 

deverá ser acordada com o fiscal do contrato, conforme programação das comemorações. 
5.2 Poderá ser entregue por meio digital, através de e-mail (informado posteriormente), 

pendrive, dvd ou outro meio digital. 

 
6. Fiscalização do Contrato 

6.1 Caberá ao Fiscal do contrato as seguintes providências: 

6.2 Emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 
6.3 Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 

6.4 Encaminhar as notas fiscais ao Gestor do Contrato, dando-lhe os subsídios necessários para 
o atesto da nota fiscal; 

6.5 Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando 

as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
6.6 Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e 

ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão 
contratual; 

6.7 Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do 
contrato. 

6.8 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 

solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar 
necessárias. 

6.9 A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, 

não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao 

Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em 
desacordo com os termos do edital. 

 
7. Obrigações da Contratante 

7.1 A Administração obriga-se a: 

7.1.1 Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 
inclusive permitir o livre acesso do responsável CONTRATADO às dependências do 

CONTRATANTE, desde que devidamente identificados; 
7.1.2 Testar a execução do objeto do presente ajuste por meio do gestor de contrato; 

7.1.3 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com as condições de preço e prazos 

estabelecidos neste termo de referência; 
7.1.4 Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato; 

7.1.5 Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 



 
 

 

 
 

 

8. Obrigações da Contratada 
 

8.1 Executar os serviços em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso tal 
execução não seja efetuada dentro do prazo, o contratado ficará sujeita à multa estabelecida 

neste termo de referência, obedecendo, ainda, aos subitens seguintes: 
8.3 Refazer o video utilizado que não esteja de acordo com a proposta e com as especificações 

do objeto desta demanda, ou que porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições; 

8.4 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 
empregatício com o contratante. 

8.5 A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

 

9. Das Condições de Pagamento 
 

9.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis, 
contados do recebimento definitivo do objeto da presente licitação, mediante apresentação 

dos seguintes documentos: 

9.2 Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente   atestada 
pelo gestor do Contrato; 

9.3 Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - 
1NSS/Receita Federal; 

9.4 Certidão de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 
9.5 Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

9.6 Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST -Tribunal Superior do Trabalho 
e; 

9.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
contratado; 

9.8 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 

9.9 A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhas da 
documentação requerida a cima, implicará na sua devolução ao CONTRATADO para 

regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

 
10. Sanções Administrativas 

 

10.1.  Pela mora na execução, a inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de 
Referência, a contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora 

penalidades previstas na legislação pertinente; 
10.2.  Serão aplicadas penalidades no caso de prestação e serviços em desacordo com as 

especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas  
 

 

 



 
 

 

 
 

 

as condições de garantia contra falhas e ou defeitos. 
 

11. Da Vigência e do Reajuste 

 
11.1 O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

podendo este prazo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante Termos 

Aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após verificação de sua real necessidade e 
vantajosidade para a Administração na sua continuidade, nos termos da Lei 14.133/2021. 

11.2 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

11.3 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice do 

IPCA exclusivamente para as Obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 
11.4 Os reajustes serão concedidos com efeitos financeiros a contar a partir da data do 

requerimento da empresa. 
11.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais  ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 
11.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

Teresina, 14 de Abril de 2021. 
 
 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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