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CÓDIGO DE CONTROLE 

8C06.0F97 .334B.E2; 

Emftidc peia SecretEr dE ReC&tS Feder io SE 

s 10:53:51 do dia 1210412022 	
ra e data de 6rE 

digito verificadol 00 

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO 

REPÜBLICA FEDERATIVA DOBRASIL 

. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA 

• 	
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ 

ASSINATU~  

- 	 CARTEIRA DE IDENTIDADE 

Ministério da Fazenda 
Receita Federal 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número 

Nome 
ELENICE FRENZEL 

Nascimento 
2510711994 

ti ti b 131 



DANF3E - Docuniento Auxiliar da Neta Fiscal Eletronica de Energia Elet,'ica 
COPELDISTRIBUICAOSA 
RUA R JOSE ODORO BTTO. 158 
CEP81200240-CURITIBAIPR 
CNP40 O0106-Ut90233O736 	 - 

'riWa 	 fl 	 li 
R..ponsanel pela Iluminacue Publica: Munlcipio 04235541222 

Clazsittcacao: 	 Tipo de Fornecimento: 

RESIDE/RESIDENCIAL BAIXA RENDA 	 MONOFASICO / 50A 

ELENICE FRENZEL 	 . 

AV ELVINO BARCZAK 107876868 
CEP: 84620000 	 - 

Cidade. CRUZ MACHADO - PR 

CPF:  

86320169 
PAGUE COM PIX (  

AS (1.6.6.131 

1012022 	 0711112022 	 R$ 145,55 

NOTA FISCAL No 2756726 - SERIE 3/DATA EMISSAO: 17110/2022 

Consulte Chave de Acesso em. 
httpllw fazenda pr gov.brinf3elqrcode 
Chave de acesso: 
41221004368898000106560030027567252089332073 

EMITIDA EM CONT1NGENCIA - Pendente de Autorizacao 

- 	 Leitura Anterior 	Leitura Atual 	N. Dias 	 Proxima Leitura 

1510912022 1711012022 	32 	17/1112022 

Itens da Fatura Unidade "*Co  Quantidade 	com tn 
un it (RI) 
butos Valor (RI) 

PIS/ 
Q2fS  ICMS 

Tarifa 

(01)CONSUMO kWh 30 0.116666 3.50 0.16 0,63 0,09062C 
(02) CONSUMO kWh 73 0.200857 14.06 0,66 2,63 0,15536C 
(03) CONSUMO kWl, 120 0,301333 36,16 1,69 6,51 0,23304C 
(04) CONSUMO kWh 74 0,334864 24,78 1,16 4,46 0,25894C 
(05) USO SISTEMA kWh 30 0,074000 2,22 0,12 0.07022C 
(06) USO SISTEMA kWh 70 0,127571 8.93 0,61 0,12038C 
(07) USO SISTEMA kWh 120 0.191600 22,9$ 1,32 0,18067C 
(08) USO SISTEMA RWI, 74 0.212702 16,74 0.90 0,20063C 
(09)SUBSITE 19,94 0,94 3,59 
(10) SUBSI TUSD 12,66 0,72 
(11) SUBSI LIQUI -27,36 
(12) CONT ILUMIN 8,06 
(13) MULTA POR A 2,74 
(14) JUROS CONTA 1,14 
TOTAL 145,65 

;b~ 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 
Departamento de Compras e Ucitações 	 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: licitacaoapmcm.pr.gov.br  
.jwwpmcm.Pr.qOvbr 
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ANEXO 1 

REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

9 

Formulário de inscrição 

1) Identificação do Proponente: 
Nome do Empreendedor: 	ju(..,  
CPF / CNPJ: 
Telefone: 	OLfl-3 
Endereço: 
Bairro: 	

c 

Doc. ldentificaç- 
CPF: 	-' 

Email: 	 p<tj 	 N0r,11R l'L. 

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. 

K 2 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 
ticios. 

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. 

(miissào Perinatiente de Licitação 
.A''. Vitória. 251 - 1-Andar - Centro - CEP: 4.620-000 - Tel: (42) 3554 

Cruz Machado - Pr 



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: licitacaoapmcm.pr.gov.br 	i o 

t.i'.pmcsn.pr-gov-br 	 'JUV 

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), 2 de '.-'hk-i , -yn1fr 	de 2022 

Nome e Assinatura do 

Cnisà() Permanente de Licitação 
As'. Vitória, 251 - Andar - Centro - CrP: 4.620-000 - Tel: (42 - 	1222 

Cruz Machado - Pr 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 

1 	Departamento de Compras e Ucitações 	 COMPRAS E 
Avenida Vitória 251 - Centro -. cruz Machado - PR 	 LICITAÇÕES 

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.33968810001-09 	 L 

Fone (42)3554-1222- E-mail: Iidtacaopmcm.pr.govbr 
www-pmc,n.pr.qov.be  

Utti135 
ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 003/2022 

Eu, 	I_- M('. 	1.M2 e L 	 , portador (a) do 
RG de 	 crito (a) no CPF s 	 'sidente no endereço 
7' 	1ç 	—;i,i' 	 na cidade de 	(v - 

pessoa juridia preencher os dados da empresa proponente) selecionado (a) vara utilização do s 
espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Ma9hado -PR, comprometo-me a cumprir as 
disposições previstas no Edital n° «91,da Secretaria ..dç (L1/LJW t36 

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; 

5. 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. 	 4 -w  lDADE][DTA1 

me e asinatura - 

Comissão Permanente de Licitação 
As'. Vitória, 251 - 1 °Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - TeI: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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