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Endereço: Rue Engenheiros Rebouçes r° 1 376 
CEP 80.215-900CuEba - PR. 
CNPJMF 76.,'84 . c1310001-45 SANEPAR 
~. EsWua! 101.80080-64 

-'osnhis de Saneamento do Paraná Ir'tRmet: www sareoar.combr 

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115 
NOME DO CLIENTE -- 	MATRÍCULA 

ANITA PIIHALSKI GRUBER 1 	1613.5655 
- !sIÚME°" 	 N* LADO -4 FRENTE ---- 

R CONSTANTE KRUL 298 	350 
sobrado em frente r.dona.erna 

 —LOCA 

84.620-000 	CRUZ MACHADO 

EIC DE LEITURA------------DP.ÕMETRO 	 GAT-RES . 	 tJFP-POP - 

088-12-03-020-23480 	Y21AA8178349-4-11 	012 001 	— 	 — 	 — 	 - 

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA 	TWEMeZ 0x C0L To(a 

M",oeA!riosasEXiQid8S 	 10 10  L 10_L__L_10  
NM,ostras Reei izr 	 10 10 	10 	11 	10 

NAmostrasçueAtenderamàLeçiSlação 	10 10 	10 	11 	10 

cncIusAo : 	 TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO 

-. 	sjF. 	Ma 	 M áti 	 oNDez 

2021 	PAGO 	PAGO 	PAGO 	PAGO 	PAGO PAGOI 	PAGO, 	PAGO 	PAGO 	PAGO 1 	PAGO 	PAGO 

PAGOj 	PAGO 	PAGO 	PAGO1 PAGOI 	PAGO,PAGO 	PAGOj 	PAGO[ 

FAIXAS DE CONSUMO----- VOLUME---- VALOR M3/R$------ TOTAIS- ---  
AGUA 	 AGUA 	ESGOTO 

RES Ilinimo 	 5 45,25 

Util,(J71 

CO DE CONSUM03  

12/2 01/22 02/22 03/22 04/2?  05/22 08/2 07122 08122 09122 10122 
2 	0 	0 	A 	54 	1! 	4 	0411 

DIAS 'E CONSUMO— DATA LEITURA 	LEmJRAANTERIOR— LEITURA ATUAL CC5J4c0113 - REFERÊNCIA - 

30 	18/111202 	45 	j 	48 	3 1 	1112022 
MOTIVO DAAUSÊNCIADE 	

MEDLADE 	 1.1 M3 	 VENGIMENTO 
ÚLT1MOS5MESES 	

3 	 03112/2022 
PREVISAO PROXIMA LEITURA IAGUA 	 ESGOTO 	SERViÇOS 	TOTAL 

19t1212022..._..... 	4525 	 45,25 

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA:WWW.SANEPAR.CDM.BR. 
CENSO 2822, RECEBA O RECENSEADOR DO 180! - 

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 

82690000000-9 45250109202-021203161356-0 55112022419-3 

H111111111111111111111111111111111111111111111 
CTRL1673.5655.1 122.4167 	 ROTEIRO 088-12-03-020-23490 

4BAB8E720FFE27FF2E3CFBBD58FD171EO35BF9889BA2AAFEASOBA7DO1E21D72R 

541.JE A.R MATiCULR REFERÊNCIA VENCIMENTO 	VALOR TOTAL 

1673.5655 11/20224 1 0311212022 	45,25 
AUT11N11CAÇÂO 140 VERSO 	 COMPRQVAN -E 

1I 
MÁri 

10 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 
Departamento de Compras e Licitações 	 COMPRAS E 
Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - 	 LICITAÇÕES 

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ 76.339.688/0001-09 
Fone (42) 3554-1222 - E-mail: l,citacao pmcm.pr.gov.br  

www - pmcm - pr - gov - br 

ANEXO 1 
REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Formulário de inscrição 

1) Identificação do Proponente: 
Nome do nrndedor: ow C.EU5C9 
CPF / CNI 
Telefone: ( 
Endereço: 	c -- e fuL 
Bairro: (rN-r-O 
Doc. I4n±ifirCão 
CPF: 
Email: 	 t,ef- 	OotLQ1ç. Co-, 

2) 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. 

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 	foodtruck 	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. 

Cornisào Permaneute de Licitação 
As'. Vitória. 251 - l °Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42)3554-1222 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 	.. 	 . 

Departamento de Compras e Licitações 	 COMPRAS E 
Avenida Vitória 251 - Centro - Cruz Machado - PR 	 LICITAÇÕES 

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.68810001-09 
Fone (42) 3554-1222 - E-mail: Ucitacao.apmcm.pr.gov.br  

wc.w-pmcm.pr.gov.br  

Utb 073 
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. 

'o 

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 (PR), QS de Ot, fÇp 	de 2022 

e e Assinatura dø1equerer 

Gtu1ç 

Comissão Permanente de Licitação 	ÇP-1  
Av. Vitória, 5 1 - ['Andar - Centro - CEP: 84.620-00() - Tel: (42)3554-1222 

Cruz Machado - Pi 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 
Departamento de Compras e Licitações 

Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR 

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76339.688/0001-09 
Fone (42) 3554-1222 - E-mail: Iicitacao@pmcm.pr.gov.br  

www.pmcm.pr-gov-br 
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'COMPRAS E 
LICITAÇÕES 

UUb75 
ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

TERMO DE COMPROMISSO 
	 ti 

AUTORIZAÇÃO 
Edital Chamamento n° 003/2022 

Eu, 	ÉxioW 	ttI 	 , portador (a) do 
RG de 	 , inscrito (a) no CPF sob nfl 	 nte no endereço 
Jk ct quL na cidade de (se 

pessoa jurídica preencher os dados 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 n0I2da  Secretaria ç t 1 W G til  

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 disponibilizada 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 nenhuma de suas 
vedações. 

	

Cft)z 	 Ç'ç 	c 
[CIDADE], [DATA]_ 

(Nome e assinatura - CPF/CNPJ 	CÁ L2w,~ 5,"À~ cuç 

Comissão Permanente de Licitação 
Av Vitória. 251 - I°Andar- Centro - CEP: 84.620-000- Tel: (42)3554-1222 

Cruz Machado - Pr 


