
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

I.         OBJETO 
 

Contratação de transporte para as Cias de Dança, participantes do Programa de 
Qualificação em Dança, referente ao encontro final, que será realizada na cidade de 
Caraguatatuba, nos dias 25, 26 e 27 de setembro. 
O trajeto será dividido em três rotas, visando otimização logística para os transportes. 
As rotas estão divididas em: 
 

1. Presidente Prudente (Cia InPrudente e Cia Em Movimento) – Tatuí (Cia Rit’s) - 
Caraguatatuba 

2. Birigui (Grupo Em Movimento) – Piracicaba (Cia Rogéria Zago) - Caraguatatuba 
3. São José do Rio Preto (Balé de Rio Preto) – Catanduva (Grupo UP) – Ribeirão 

Preto (Cia Dança Vida) - Caraguatatuba 
 
 
II.         JUSTIFICATIVA 
 

O Programa de Qualificação em Dança realizará, em Caraguatatuba, nos dias 25, 26 e 
27 de setembro, o encontro final do Projeto. Para tal, é necessário o deslocamento 
de todos os integrantes dos grupos pertencentes a esse Projeto. Visando unificar a 
logística, serão contratados ônibus que recolherão os grupos ao longo do trajeto até 
Caraguatatuba. Portanto, faz-se necessário contratar empresa especializada em 
serviços de transporte de pessoas entre os dias 25 e 27 de setembro, período no qual 
ocorrerão as apresentações e as atividades do Encontro Final. 
 
  



 

III.         DESCRIÇÃO DAS DATAS E HORÁRIOS:  
 
Ida: 24 de 
setembro de 
2015 
23h (horário 
estimado) 

01 (um) ônibus com capacidade para 44 pessoas 
O motorista realizará DUAS paradas durante o trajeto (descrito abaixo) 
 
Data: 24/09/2015 
Cidade de Origem: Presidente Prudente 
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 749 – Vila Marcondes – Centro Cultural Matarazzo 
Horário de Saída: 23h00 
Tempo de Espera: 01h00 para carregamento de equipamentos 
 
Parada 1 
Cidade: Presidente Prudente 
Endereço: R. Dr. João Gonçalves Foz, 1929 - Jardim Marupiara 
Tempo de Espera: 01h00 para carregamento de equipamentos 
 
Parada 2 
Cidade: Tatuí 
Endereço: R. Prefeito Manoel Luís da Silva Sá - Vila Paulina 
Tempo de Espera: 01h00 para carregamento de equipamentos 
 
Local de destino: Avenida Sete, 51 - Costa Nova - Caraguatatuba - SP 
Horário de Retorno: 27/09/2015 - 21h00 
 
No retorno será respeitada uma parada no município de Tatuí, com tempo de espera de 
uma hora, para descarregamento de materiais e seguirá viagem de volta para Presidente 
Prudente, com uma hora de parada nos dois endereços, para descarregamento de 
materiais. 
 

Retorno: 27 de 
setembro de 
2015 
21h (horário 
estimado) 
 

 
Ida: 25 de 
setembro de 
2015 
01h (horário 
estimado) 

01 (um) ônibus com capacidade para 44 pessoas 
 
Data: 25/09/2015 
Cidade de Origem: Birigui 
Endereço: Av. Governador Pedro de Tolêdo - Centro, 
Horário de Saída: 01h00 
Tempo de Espera: 01h00 para carregamento de equipamentos 
 
Parada: 
Cidade: Piracicaba 
Endereço: R. Artur Paulo Furlan, 536 - Vila Industrial 
Tempo de Espera: 01h00 para carregamento de equipamentos 
 
Local de destino: Avenida Sete, 51 - Costa Nova - Caraguatatuba - SP 
Horário de Retorno: 27/09/2015 - 21h00 
 
No retorno será respeitada uma parada no município de Piracicaba, com tempo de espera 
de uma hora, para descarregamento de materiais e seguirá viagem de volta para Birigui. 
 

Retorno: 27 de 
setembro de 
2015 
21h (horário 
estimado) 
 

 
  



 

 
Ida: 25 de 
setembro de 
2015 
00h (horário 
estimado) 

01 (um) ônibus com capacidade para 44 pessoas 
O motorista realizará DUAS paradas durante o trajeto (descrito abaixo) 
 
 
Data: 25/09/2015 
Cidade de Origem: São José do Rio Preto 
Endereço: Rua Tiradentes, 1431-A, Parque Industrial (Entre Rua Osvaldo Aranha e Don 
PedroI 
Horário de Saída: 00h00 
Tempo de Espera: 01h00 para carregamento de equipamentos 
 
Parada 1 
Cidade: Catanduva 
Endereço: R. Vinte e Um de Abril, 485 - Centro 
Tempo de Espera: 01h00 para carregamento de equipamentos 
 
Parada 2 
Cidade: Ribeirão Preto 
Endereço: R. José Zorzenon, 473 - Ribeirânia 
Tempo de Espera: 01h00 para carregamento de equipamentos 
 
Local de destino: Avenida Sete, 51 - Costa Nova - Caraguatatuba - SP 
Horário de Retorno: 27/09/2015 - 21h00 
 
No retorno será respeitada uma parada no município de Ribeirão Preto, com tempo de 
espera de uma hora, para descarregamento de materiais, uma parada no município de 
Catanduva, com tempo de espera de uma hora, para descarregamento de materiais e 
seguirá viagem de volta para São José do Rio Preto. 
 

Retorno: 27 de 
setembro de 
2015 
21h (horário 
estimado) 
 

 
IV.         OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 
A empresa interessada deverá enviar proposta de prestação de serviço para o 
fornecimento do transporte, atendendo às necessidades acima relacionadas, pelo 
site da POIESIS.  
 

Emissão da confirmação da reserva de transporte dentro das datas estipuladas após a 
confirmação da Ordem de Compra.  
 
V.         PAGAMENTO 

 
- Valor do serviço à faturar para POIESIS (CNPJ 00.894.851/0001-25); 
- As notas fiscais deverão ser emitidas até o dia 25 de cada mês, para serviços 
realizados até essa data; 
- Para os serviços realizados posteriores ao dia 25 de cada mês, emitir a nota fiscal no 
1° dia útil do mês seguinte; 
- Não serão aceitas notas fiscais emitidas entre os dias 25 e 31 de cada mês; 
- As notas fiscais eletrônicas deverão ser encaminhadas automaticamente à POIESIS 
ATÉ O DIA 25 DE CADA MÊS, com cópia para 



 

adm.ademarguerra@oficinasculturais.org.br. 
producao_ademarguerra@oficinasculturais.org.br.  
- As notas fiscais manuais, quando emitidas, deverão ser encaminhadas por correio e 
uma copia, escaneada, por e-mail: adm.ademarguerra@oficinasculturais.org.br 
producao_ademarguerra@oficinasculturais.org.br 
- Em caso de depósito, encaminhar os dados bancários na Nota Fiscal; 
- Pagamento através de faturamento para até 21 dias após emissão e recebimento da 
Nota Fiscal na sede do Projeto Ademar Guerra/Poiesis.  
- Informamos que se o transporte for intermunicipal, o documento correto para 
emissão é a nota fiscal de transporte modelo 7. 
- Enviar uma cópia do Cartão CNPJ junto com o orçamento.  
 
 
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. 
 
- Nota de transporte MODELO 7. 
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