
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

I.         OBJETO 

Aquisição de hospedagem para a curadoria do Programa de Qualificação em Dança 
em Hotel de porte internacional em São Paulo, preferencialmente na região da av. 
Paulista.  
Apartamento Premium, Incluso na diária, sem cobrança adicional: 

1. Buffet de café da manhã 

2. Internet sem fio 

3. Maleiro para o Senhor Ismael Ivo – Curador Artístico do Projeto de qualificação 
em Dança.  

 
II.         JUSTIFICATIVA 

O Projeto de Qualificação em Dança realizará nos meses de Agosto e Setembro uma 
série de atividades: planejamento final de 2016, reuniões de curadoria com equipe do 
Projeto, reuniões de curadoria com os artistas-orientadores, reunião de curadoria com 
os líderes de grupos, reuniões com parceiros, Secretaria de Estado, mostra final do 
Programa de Qualificação em Artes e Poiesis  além da visita do curador artístico aos 
grupos parceiros da edição 2016. 
Tendo em vista que Ismael Ivo é o curador artístico do Projeto, é imprescindível sua 
presença nesta etapa.  
A necessidade de hotel de porte internacional se justifica tendo em vista o porte e 
renome do profissional, contratado pela Poiesis  para exercer as funções de curador 
artístico, quantidade de dias que estará conosco, sendo assim é necessário 
dar condições adequadas para sua hospedagem. A escolha da região da Av. Paulista se 
deve em função da proximidade com a Poiesis, próxima da maioria dos parceiros, bem 
como a facilidade de acesso ao aeroporto. 
  
III.         DESCRIÇÃO DAS DATAS E HORÁRIOS:  

 
Hospede fará o Check-in no dia 19/08/2016 a partir das 17h00. 
Check-out dia 27/08/2016 às 07h00 
DIÁRIAS: 08 
  
Check-in dia 28/08 a partir das 19h00 
Check-out dia 14/09/2016 às 07h00 
DIÁRIAS: 17 
 
Check-in dia 18/09/2016 – a partir das 18h00  
Check-out dia 20/09/2016 - a partir das 15h00. 
DIÁRIAS: 02 
 

TOTAL DE DIÁRIAS: 27 



 

 
 
 
IV.         OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR. 

A empresa interessada deverá enviar proposta de prestação de serviço para a estadia, 
atendendo as necessidades acima relacionadas, pelo site da POIESIS.  
  
Emissão da confirmação da reserva de hospedagem dentro das datas estipuladas após 
a confirmação da Ordem de Compra.  
 
Solicitamos a empresa interessada que, nas datas que o hospede não estiver no hotel, 
às bagagens sejam guardadas em maleiros/bagageiros com segurança (cadeados ou 
cofres) dentro das dependências do hotel. 
Esta informação se dá pelo fato de que o hospede fará viagens pelo estado de São 
Paulo, não tendo disponibilidade para levar todas as bagagens e, pelo fato de que 
haverá o seu retorno ao mesmo hotel em datas próximas e, não finalizando a 
hospedagem. 
  
V.         PAGAMENTO 

O pagamento será feito no prazo mínimo de 10 (dez) ddl, mediante apresentação da 
Nota Fiscal e atestado de recebimento, emitido pelos responsáveis do Programa de 
Qualificação em Artes. 
  
VI.         DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

  
O fornecedor, para fins de formalização da compra, deverá apresentar à área de 
Suprimentos da Poiesis os seguintes documentos: 
-Contrato Social registrado; 
-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; 
- Copia do RG e CPF dos representantes legais; 
- Inscrição Estadual ou Municipal; 
- Dados Bancários da empresa; 

 
 
 
 
 
 

Thiago Saraiva 

Gerente do Programa de Qualificação em Artes 

Oficinas Culturais do Estado de São Paulo 

 


