NOTIFICAÇÃO DE INTENÇÃO DE PARCERIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, com sede na Av. XV de Novembro nº 701, Centro, na
cidade de Maringá, inscrita no CNPJ 76.282.656/0001-06, neste ato representada pelo Secretário
Municipal de Cultura, Sr. MIGUEL FERNANDO PEREZ DA SILVA, torna público a intenção de
PARCERIA com o SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC/PR inscrito no CNPJ n°
03.584.427/0001-72 visando a realização do FEMUCIC- Mostra de Música Cidade Canção, 41ª
Edição, no valor total de R$ 501.736,56 (quinhentos e um mil, setecentos e trinta e seis reais e
cinquenta e seis centavos).
Fica a cargo do SESC o custo de R$ 378.129,11(trezentos e setenta e oito mil, cento e vinte e
nove reais e onze centavos) para os seguintes itens: ajuda de custo aos grupos(26 musicas
selecionadas); ajuda de custo aos participantes do Femucic nas escolas/Femucic nas empresas;
sonorização, iluminação, gerador de energia e painel de LED; contratação de serviço de criação,
programação de imagens, vídeos e efeitos para painel de LED; contratação de coordenadores
técnicos de som; captação, edição e transmissão ao vivo de imagens; contratação de músicos para
oficinas e shows externos; contratação de apresentador/intervenções artísticas; veículos para apoio;
iluminador; coordenador de palco; afinador de instrumentos; refeições dos participantes e
terceirizados; lanches para camarim; custos da equipe do SESC; materiais de divulgação; campanha
de marketing; camisetas; materiais técnicos e ECAD.
Fica a cargo da Prefeitura Municipal de Maringá o custo de R$ 123.607,45 (cento e vinte e três
mil, seiscentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), referentes aos seguintes itens: serviços
de segurança, vigia e vigilância; fotógrafos e profissionais de filmagem; banners e faixas em lona,
impressão digital; locação de equipamentos para suporte multimídia; Confecção de camisetas;
hospedagem e contratação do show de abertura.
O prazo para apresentação de recurso contra a efetivação da parceria acima anunciada é de 05
(cinco) dias úteis, a partir da publicação junto ao Orgão Oficial do Município e site oficial da Prefeitura
de Maringá. Os recursos deverão ser protocolados, por meio físico, na Gerência Administrativa da
SEMUC- Secretaria Municipal de Cultura, Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 2500 (Teatro Calil Haddad),
de segunda a sexta-feira no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.
Maringá, 09 de Abril de 2019.
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