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ANEXO 1 

REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Formulário de inscrição 

1) Identificação do Proponente: 
Nomedo Ereendedor: 	xcc 	

~lo 'ç çz CPF / CNP.____________________ 
Telefone: 	cCÀS6 
Endereço: Çt 
Bairro: 
Doc. klantificação: G. 
CPF:___________________________ 
Email: 

2) ASSINALAR ASSINALAR COM "x" a opção de espaço pretendido 

( 	) 1 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, destinado a venda exclusiva 
de bebidas. 

( 	) 2 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 
alimentícios. 

( 	) 3 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 
alimentícios. 

( 	) 4 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 
alimentícios. 

( 	) 5 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre 	de mercadorias 
permitidas por lei, exceto bebidas. 

) 6 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre 	de mercadorias 
permitidas por lei, exceto bebidas. 

( ')7 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias permitidas por 
lei, exceto bebidas. 

( 	) 8 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias 
permitidas por lei, exceto bebidas. 

\ÍÕ- 

) 9 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias 
permitidas por lei, exceto bebidas. 

( )< ) 10 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser toodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda exclusiva de gêneros alimentícios. 

( 	) 11 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 	, 

venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 
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( 	) 12 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

10) 

( )< ) 13 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

14 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

15 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

( 	) 16 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

( ')( ) 17 Box em estrutura coberta de alvenaria, espaço físico em prédio da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente com 6 x 5 m destinado a venda exclusiva de 
bebidas. 

Cruz Machado (P , )I 	de ' \eyçOTc) 	de 2022 

Nor 	Ass4afura do Requerente 
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OANF3E -Documento AuxI,Or 40 Nota Fiscal Eletraniça 4 	Enorolu El.trlca 
COPELOISTRIBUICAOSA 
RUA R JOSE IZIDORO BIAZETTO, 156 
CEP 81200240 - CURITIBA/PR 
CNPJ04368898000106-1.E9023307399 - 

Responuaval pala Ilumlnacao PubIicL Munlclplo 04236541222  

Classiflcacoo: 	 Tipo de Fornecimento: 

RESIDE/RESIDENCIAL 	 BIFASICO ISCA 

ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA - 

R ANTONIO STEMPIN, 126-MED02 - 

103267034 
CEP: 84620000 
Cidade:CRUZMACHADO - PR 
CPF: 06840321983 

83663731 
PAGUE Com PIX [!L 

AS t1.8$.131 

1112022 	 0211212022 R$ 106,59 

NOTA FISCAL No 7005722- SERIE 3/DATA EMISSAO 11/11/2022 

Consulte Chave de Acesso em: 
http://wwwfazenda.pr . 9ov.brinf3e/qrcode 
Chave de acesso: 
41221104368898000106660030070057222084614781 

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao 

LiSura Anterior 	Leitura Atual 	- N. Dias 	 Proxima Leitura - 

1311012022 11/11/2022 	29 	12/1212022 

tens da Fatura 	1 Unidade eI [Quantldsd 1 
Proco unit (R$) 
com tnbutos   Valor (RS) 

RIS! 
COFINS ICMS  

1 Tarifa 
unit.(R$) 

(1) CONSUMO kWh 152 0,334473 50,84 2,34 9,15 0,258940 
(2) USO SISTEMA kWh 162 0,329210 50,04 2,80 0,310800 
(3) CONT ILUMIN 5,71 
TOTAL 106,69 

Lenende: 1011 ENERGIA ELET CONSUMO ((021 ENERGIA ELET USO SISTEMA I(03) COI'ITxUMIN 
PUBLICA MUNICIPIO 

CONSUMO FATURADO No DIAS FAT 
0UT221 	 1 165 31 
SET22I 	 1 190 32 
AG0221 	 1 182 30 
JUL22 1 	 1 199 32 
JUN22I 	 1 196 30 
MAI22I 	 1 173 30 

ABR22I 	1 134 28 
MAR22I 	 1 144 32 
FEV22I 	1 126 29 
JAN221 	1 117 32 
DEZ21 	1 	 1 133 31 
NOV21 	1 	 1 147 30 

	

Medidor 	Grandezas 	Postos 	i  Leitura 	1 Leitura 	1 Cenat 	1 Consumo 

	

Ilera,ios 1 Ant.rlor 	Atual 	Medidor 1 kWh 

	

0041316084 	1 	1 	- 	1233 	1385 	1,00 	152 

• Tribute Bate Cais (R$) Aliqueta (%)i  Valor 

ICMS 	 60,84 	18,00 	LIS 
PIS 	: 	91,72 	1,00 	002 
COFINS: 	91,72 	460: 	4,22 

6CD02820.D61D.0251.IAOF.8F2E.3FCC.SECI 
Em 



o h ti 19421 

Q. 

O 

Lú  

 

; SwI,  

NOOAFA$.DA  

-  1 RØCeitaFede  ,9 ~ 
 COMPROVANTE DE SNSCRCAO 

Número 

ALEXANDRE ANTONcZE; JUNOR 

Wascrnento 
20/08/1928 

VJ!fl SOMENTE COM COMPRQ%A 1  

ao 



r 

OATA DE 
Eoo6/2oo3 ,  

LEXAN0RE AUTOHICZEI 	JIJMJOR 
, OO 	 Cf.0 

AIEX A NDRE AHTONICLEI 
TR11HA BILENKI ANTONICZEI  

DATA OENASCIMENTO 

CRUZ MAC H ADO/PR 20108/1988 
COHARCA:UNIAO VIT0RI/PRCRUL MACH A DO 

« C.HSC 	5096,1IYRO:32A,F0IHA:14  

AR 0GA ~ LU 18 1 	41ANIO v, ASSINAUA DO DIAJ: 

CÓDiGO DE CONTROLE 

349E.87DC.21 7F.D900 

A autenticidade desto comprovante deverá 

ser corifrmada na iiternet, no endereço 

www.receita.tazerida.gov.br  

Comprovante emitido peI3 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

às 10:07:04 do dia 28I03/201 (hora e data de BrasiLia) 

dígito verificodor: 00 
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ANEXO ii 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

Eu, 	 Jy\\C Z 	Ï-Q 	 , portador (a) do 
RG de 	inscrito (a) no CPF soL .. 	 esidente no endereço 

rp t'?-Â , na cidade dec  (se 
pessoa jurídica preencher os ?lados da empresa proponente) selecionado (a) para utilização do s 
espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado -PR, comprometo-me a cumprir as 
disposições previstas no Edital n° Cr5 , da - 

Assumo também ter ciência de que: 

1. Atender as condições estabelecidas no presente edital.: 

2. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

3. Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi autorizada, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas; 

4. Zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização 
indevida por terceiros; 

S. Exercer unicamente o ramo que lhe foi autorizado através da Autorização de uso, conforme 
descrito e caracterizado no objeto do edital, observando as exigências legais e higiênico —sanitárias 
pertinentes; 

6. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem assim por 
danos ou prejuízos causados a terceiros e à estrutura dsponibilizada pela Administração (espaço 
público); 

7. Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e área autorizada, 
observando a totalidade das exigências de ordem higiênica sanitária, 

8. Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos consumidores deverão ser 
reparados pela empresa ou pessoa física autorizada; 

9. Não há ônus à Prefeitura Municipal de Cruz Machado, e suas vinculadas, em caso de acidente, 
dano ou furto de material durante o processo de logística; sendo de minha responsabilidade a 
decisão sobre a contratação do serviço de seguro, durante o trajeto, assim como, para o período de 
exposição e comercialização. 

10. Declaro estar ciente do prazo de utilização do espaço, em relação ao início e término, conforme 
estabelecido no presente edital. 

Por fim, declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo em 
vedações. 

ma e suas 

 

[CIDADE], [DATA] 

(Nome e assinatura - CPF/CNPJ 
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