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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Núcleo de Contratos
Rua Líbero Badaró, 346, 6.° andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-905
Telefone: 3397-0195
PROCESSO 6025.2022/0007075-6
Parecer SMC/CAF/SCA/CO Nº 062473767
São Paulo, 29 de abril de 2022.

Do processo nº: 6025.2022/0007075-6

INTERESSADO: Califórnia Produções e Edições Artísticas LTDA - ME
ASSUNTO: Espetáculo Musical / Show - Daniela Mercury - Daniela Mercury

PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
(Instituído pela Portaria nº 030/2020-SMC-G que altera a Portaria nº 168/2019-SMC.G)

Esta comissão ratifica o pedido de contratação de Daniela Mercury de Almeida Verçosa, por intermédio da empresa Califórnia
Produções e Edições Artísticas LTDA - ME, para apresentação artística no evento “Espetáculo Musical / Show - Daniela Mercury Daniela Mercury”, que ocorrerá no dia 01/05/2022, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme proposta e cronograma
apresentados.
A celebração do Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, no próximo domingo, 1° de Maio, volta às ruas de todo o país
em 2022, após dois anos de eventos online em virtude do isolamento social para conter o avanço da pandemia da covid-19.
O evento será realizado em São Paulo, na Praça Charles Muller, no Pacaembu, a partir das 10h.
Daniela Mercury explodiu no Brasil e no mundo no início dos anos 90. O sucesso nacional e internacional da carreira de Daniela
Mercury foi o que solidificou o AXÉ como gênero musical no Brasil e no mundo, fazendo com que ela recebesse o título de Rainha
do Axé. Embaixadora do UNICEF desde 1995, Daniela luta em todo o mundo pelo bem estar das crianças e é reconhecida pelo
importante trabalho que faz, tendo sido, inclusive, convidada, em 2014, para cantar na sede da ONU em Nova York no evento que
pediu PAZ no planeta: o IMAGINE. Daniela é também Embaixadora da ONU na Campanha Mundial Livres e Iguais (Free and
Equal), que luta pela igualdade e pelos direitos humanos na causa LGBT.
Formada pela Royal Academy of Ballet de Londres, Daniela é também bailarina, compositora, diretora de arte, produtora,
apresentadora e atriz. No currículo, traz os prêmios mais prestigiosos como o Grammy Latino, 6 prêmios TIM de Música, 3 prêmios
Multishow, 2 prêmios VMB de melhor videoclipe e fotografia, além de centenas de outros prêmios. Daniela é, até hoje, a artista que
mais vendeu discos na história de Portugal, da Argentina e do Uruguai e a artista brasileira mais conhecida no exterior depois de
Tom Jobim e Carmem Miranda. Foi capa dos jornais e revistas mais importantes do mundo e recebeu críticas internacionais que
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asseguraram de vez o título e o reconhecimento dela como artista de legado mundial. O New York Times disse: “Daniela Mercury
ultrapassa os conceitos que foram exaltados durante sua carreira (...), com um pop contemporâneo, abraçando a pluralidade étnica
e cultural do Brasil (particularmente a cultura afro-brasileira, embora Daniela Mercury seja branca), lembrando o passado e
transformando-o.” Já o Los Angeles Times publicou: “Ela é a combinação da sensualidade provocativa de Madonna, das pernas e
energia de Tina Turner e da elegância de Catherine Zeta- Jones”. São mais de 30 anos de carreira, mais de 20 milhões de discos
vendidos em todo mundo, 20 álbuns, sendo 3 com grupos e 17 como artista solo, e 7 dvds.
O espetáculo é composto por profissionais consagrados pelo público e pela crítica especializada, estando o cachê proposto de
acordo com os valores praticados no mercado, conforme pode ser comprovado pelas notas fiscais anexas de eventos similares,
em cumprimento ao Acórdão TCM 2.393/15-37.
Nota fiscal 01 - Trata-se de apresentação musical da próprio artista, no valor de R$ 230.000,00.
Nota fiscal 02 - Trata-se de apresentação musical da próprio artista, no valor de R$ 175.000,00.
Nota Fiscal 03 - Trata-se de apresentação musical da próprio artista, no valor de R$ 175.000,00.
A média dos valores das notas fiscais comprobatórias é de R$ 193.300,00, sendo portanto adequado à comprovação do valor
deste contrato, de R$ 100.000,00.
Sendo os serviços indubitavelmente de natureza artística, manifestamo-nos favoravelmente à contratação, endossando a proposta
inicial.

Ronaldo Ribeiro Mariano
Assessor(a)
Em 29/04/2022, às 13:10.
Kátia Dell' Agnolo Bocchi
Especialista
Em 29/04/2022, às 15:08.
Andressa Oliveira dos Santos
Encarregado(a) de Equipe
Em 29/04/2022, às 15:48.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 062473767 e o código CRC 2F89AE3F.
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