
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

I.         OBJETO 
 

Contratação de transporte para a Cia. Desde Amanhã, de Ilha Solteira, para o grupo 
Encena Cia. De Teatro, de Junqueirópolis e para a Cia Teatro de Coroas, de 
Valparaíso, referente à mostra de recortes que será realizada em Jacareí, nos dias 18 
e 19 de julho de 2015.  
 
II.         JUSTIFICATIVA 
 

O Projeto Ademar Guerra realizará, em Jacareí, nos dias 18 e 19 de julho, uma mostra 
de recortes com os grupos em Formação e o Grupo orienta Grupo. Para tal, é 
necessário o deslocamento de todos os integrantes dos grupos pertencentes a essa 
categoria. Visando unificar a logística, serão contratados ônibus que recolherão os 
grupos ao longo do trajeto até Jacareí. Portanto, faz-se necessário contratar empresa 
especializada em serviços de transporte de pessoas entre os dias 18 e 19 de julho, 
período no qual ocorrerão as apresentações e as atividades da Mostra de Recortes de 
Jacareí. 
 
III.         DESCRIÇÃO DAS DATAS E HORÁRIOS:  
 
Ida: 17 de julho 
de 2015 
19h (horário 
estimado) 

1 (um) ônibus com capacidade para 44 pessoas – O motorista realizará DUAS paradas 
durante o trajeto (descrito abaixo) 
  

Data: 17/07/2015 
Cidade de Origem: Ilha Solteira 
Endereço: Praça dos Paiaguás, 86, Centro - Prefeitura Municipal 
Horário de Saída: 19h 
  

Parada 1: Junqueirópolis 
Endereço: Rua Rui Barbosa, Centro - Praça Álvaro de Oliveira Junqueira 
Tempo de Espera: 01h00 para carregamento de equipamentos 
 

Parada 2: Valparaíso 
Endereço: Av. Nove de Julho, 1140, Centro 
Tempo de Espera: 01h00 para carregamento de equipamentos 
 

Local de destino: Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, 595 - Parque dos Sinos – JACAREÍ 
- Teatro do EducaMais 
 

Horário de Retorno: 19/07/2015 APÓS O TÉRMINO DO EVENTO - 21H00 (HORÁRIO 
PREVISTO) 
 

No retorno será respeitada uma parada no município de VALPARAÍSO com um intervalo de 
UMA HORA, para a equipe descarregar os equipamentos, uma parada no município de 
JUNQUEIRÓPOLIS com um intervalo de UMA HORA, para a equipe descarregar os 
equipamentos e seguirá em sequencia de volta para ILHA SOLTEIRA. 

Retorno: 19 de 
julho 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 

 
A forma de pagamento será negociada com o prestador de serviço que vencer a 
concorrência. 
 
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. 
 

 


