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ESTADO DO PARANÁ

INTENÇÃO DE PARCERIA

O MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro 701, nesta cidade, neste ato representado pelo
Prefeito, Sr. Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, através da SESP – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER, neste ato representado pelo seu Secretário Municipal, Sr. Valmir Augusto
Fassina, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 176693-6 – SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob
nº 402.607.049-20, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, torna pública a
INTENÇÃO DE PARCERIA junto ao Laboratório Santo Antônio – Grupo Sabin na XXI Corrida
Rústica do Jardim Alvorada, que acontecerá no dia 04/08/19 a partir das 8 horas, na Praça Ester
Josepetti – Jardim Alvorada, oferecendo avaliações gratuitas à população em geral, tanto para os
participantes da prova, através de avaliações de bioimpedância, aferição de pressão e avaliação de
glicose capilar, nas seguintes condições:
Instrumento: Intenção de Parceria
Quanto à estrutura para participação no evento: será autorizada a montagem de uma tenda no tamanho
3x3, mesas, cadeiras, banners de divulgação no entorno da barraca e material de apoio.
Responsabilidade civil, trabalhista e criminal: os profissionais que prestarão serviços nesta intenção de
parceria, estarão sob responsabilidade da parceira.
A administração pública: não possui nenhum vínculo ou responsabilidade trabalhista com os
colaboradores contratados da parceira.
Prazo: 4 horas
A presente Intenção de Parceria não envolve recursos monetários entre as partes.
O prazo para apresentação de recurso contra as contratações acima anunciadas é de 05 (cinco) dias úteis
a partir da publicação junto ao Órgão Oficial do Município e site oficial da Prefeitura de Maringá.
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Os recursos deverão ser protocolados, por meio físico, no setor de expediente da SESP – Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, Avenida Duque de Caxias, 1368, Zona 7. CEP: 87020-025. Maringá/PR,
no horário de funcionamento da secretaria, com o servidor Carlos Alberto Vidon de Carvalho.

Maringá – PR, 04 de julho de 2019.

VALMIR AUGUSTO FASSINA
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
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