TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem para o projeto Núcleo Luz
nas cidades de Sorocaba/SP e Campinas/SP.

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para 142 diárias de hospedagem em atendimento da
equipe e aprendizes do projeto Núcleo Luz em função das apresentações do espetáculo
‘Heurói’ que serão realizadas nas cidades de Sorocaba/SP em maio e Campinas/SP em junho
de 2019.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO
2.1. Disponibilizar hospedagem com quartos individuais, duplos e triplos com café da manhã
incluso, para os dias 29 de maio a 01 de junho, a partir das 12h00 check-in no dia 29, e
check-out às 12h00 no dia 01 na cidade de Sorocaba/SP, de preferência num raio de 1 km de
distância do Teatro Municipal Teotônio Vilela, conforme descrição abaixo:
Check in – 29/05 | Check-out – 30/05 (1 diária)
01 quarto individual
Check in - 29/05 | Check-out – 01/06 (3 diárias)
03 quartos individuais
02 quartos duplos
Check in - 30/05 | Check-out – 01/06 (2 diárias)
04 quartos individuais
20 quartos duplos
03 quartos triplos

2.2. Disponibilizar hospedagem com quartos individuais, duplos e triplos com café da manhã
incluso, para os dias 05 a 08 de junho, a partir das 12h00 check-in no dia 05, e check-out à
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12h00 no dia 08 na cidade de Campinas/SP, de preferência num raio de 1 km de distância do
Teatro Municipal José de Castro Mendes, conforme descrição abaixo:
Check in – 05/06 | Check-out – 08/06 (3 diárias)
03 quartos individuais
03 quartos duplos
Check in - 06/06 | Check-out – 08/06 (2 diárias)
04 quartos individuais
20 quartos duplos
03 quartos triplos

3. JUSTIFICATIVA
Justifica-se a presente contratação pela necessidade de fornecer hospedagem para os
aprendizes e equipe do projeto Núcleo Luz em função das apresentações do espetáculo
‘Heurói’ nas cidades de Sorocaba/SP no mês de maio e Campinas/SP no mês de junho.

4. LOCAL DE ENTREGA
4.1. As hospedagens serão fornecidas em Sede própria do estabelecimento que comporte 62
pessoas na cidade de Sorocaba/SP, próximo ao Teatro Municipal Teotônio Vilela - Avenida
Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, s/n - Alto da Boa Vista, Sorocaba - SP, CEP 18013-280.

4.2. As hospedagens serão fornecidas em Sede própria do estabelecimento que comporte 62
pessoas na cidade de Campinas/SP, próximo ao Teatro Municipal José de Castro Mendes - Rua
Conselheiro Gomide, 62 - Vila Industrial, Campinas - SP, CEP 13035-320.

5. PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO
O serviço será executado pelo período do dia 29 de maio a 01 de junho na cidade de
Sorocaba/SP e pelo período do dia 05 a 08 de junho na cidade de Campinas/SP.
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6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento devido à CONTRATADA será realizado da seguinte forma:
a) Até 30% após assinatura do contrato como garantia de reserva, por meio de
transferência bancária;
b) 70% após a execução do serviço, através de faturamento, com prazo mínimo de 10
dias úteis após o envio da nota fiscal.

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor valor global dentre as propostas recebidas.

8. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
A proposta deverá conter Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Contato e Endereço
Eletrônico, podendo ser apresentada parcialmente por cidade ou contemplando as duas.

9.

DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

A empresa para fins de habilitação e posterior emissão de contrato deverá apresentar os
seguintes documentos após solicitado pela POIESIS.
· 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.
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