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Legenda. (01) ENERGIA ELET CONSUMO ((02) ENERGIA ELET USO SISTEMA 1 (03) SUBSIDIO TA 
RIFAR/O TE (104)  SUBSIDIO TARIFARIO TUSO 1)05)  SUBSIDIO TARIFARIO LIQUIDO 1)06) MU 
LTAp0R ATRASO NO PAGMENTÇ) L (07)  .)LI,RQS Ç,ONTA, ANTERIOR. 

• 	 CONSUMO VAI URADO No DIAS FAT 	Tributo 	Base Cale IRSI Aliquota CAI VaIoeR$ 

0U122 CITLJ 829 32 	 RIS 	 61061 	100 	511 
OJ S5T22 r -  'j 109 30 

t AG022 	 - 803 32 	 COFINa 	510,61 	4.61 	23.82 
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MAI22 	í 'J 807 32 
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MAR22 O 33 30 
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LciIi a Aiit cri ui 	Leitura Atual 	N Dias 

• . 	
., 1711012022 	1711112022 	31 

Itens da Fatuia 	Unidade Quantidade 	 Valor 1R$) 

(1) CONSUMO 	hWh 	 846 	0.267848 	21614 

(2) USO SISTEMA 	RWI-t 	 846 	0,309491 	261,83 
(03)SUBSITE 	 13,93 
(4) SUJBSI TUSO 	 16.72 

(5) SUBSI LIQUI 	 -28,93 
(6) MULTA POR A 	 608 
(7) JUROS CONTA 	 2.28 

TOTAL 	 1 	 492.06 
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(0.243400 
14.68 10.292150 
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0.941 	1 



r7 
CRUZ MACHADO 

(Rd 

Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 
Departamento de Compras e Licitações 	 ' COMPRA 
Avenida Vtri. 251 - itvo '- '..rui Machado -. 	 LICITAÇOES 

CEP. 84620-000 - CNPJ: 76.339.68i/0001-09 
Fone (42 3554 -1222 l-ma'l: Iictaraoct 	mlr.Ov.br 	 O 	b 1 	5 

p m 	. 	
,. 	 tJ 

ANEXO 1 
REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Formulário de inscrição 

1) Identificação do Proponente: 
Nome do Empreendedor çtr3 	 Q9) 	L7l.t 
CPF/CNPJ' 
Telefone (14à-) 	'98 í3O 
Endereço. 	 ck 	irocMadG 
Bairro. 	- 	 - 
o- lnhfrç' 

Emal 

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 géneros 
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 mercaddrias 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 

( 	X ) 
9 Box 	metálico de 3 x 3 rn, 	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 

Imo,  

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

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. 
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podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

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 
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ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

Eu. 
 çj1 23 	CC9) .-'7'4t9) 	 portador (a) do 

RG d' 	 inrito (a) no CPF sob 	 ,dente no endereço 
L'7v1 LL12LLt1 (Ji'L' 7t9'ia cidade de (2t' 7721C.hX6 (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 prometo-me a cumprir as  
disposições previstas no Edital n° (X3. da Secretaria  

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, á 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 civii. 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 higiénica 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 inicio e término, conforme 
estabelecido no presente edital 

Por fim, declaro nda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo em nenhuma de suas 
vedações. uw,,e  
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