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ANEXO 1 
REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Formulário de inscrição 

1) Identificação do Proponente: 
Nome do Empreendedor: 
CPF / CNPJ: 
Telefone: 
Endereço: 
Bairro: 
Doc. Identificação: 
CPF: 
Email: 

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. 
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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. 

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), _____ de do 	'rv' dJI1tI3 de 2022 

me e Assinaturallo Requerente 

na 

Ê1I9N111  
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ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

OubiSi 

UÁ 1101 
kG 

Eu, 	J/ ) 14 -Jt' g,4-jy(,,9 	a 	,'() LJ?/7 	 , portador (a) do 
RG de n° 	 , inscrito (a) noCPF soI 	 - '-idee no endereço 
4•Á6, /-f2r,v' 1 (a'/íi/4) na cidade ae —7ilD (se 
pessoa jurídica preencher o dados da empresa proponente) selecionado (a) para utilização do s 
espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Mpchado -PR, compropieto-me a curi)prir as 
disposições previstas no Edital nOW da Secretaria ,IA -  cc.' /210f)9 /p £iU....tt  

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. 

[CIDADE], [DATA] - 

e e assinatura - CPF/CNPJ 
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REGISTRO GERI 	 .TA DE EXPEOÇÁO: 18/05/2016 

LUCÍOLA DE PAULA E SOUZA 
FILIAÇÃO: AMADEU DE PAULA E SOUZA '«-- 	 - 

ELISET DE PAULA E SOUZA 

NATURALIDADE' B.VISTA PARAISOIPR 	DATA DE NASCIMENTO: 1010411966 

DOC. ORIGEM: COMARCMPORTO UNLO/SC, DA SEDE 

C,CAS,AV D1W3195, LrvRO9B. FO1I-{A189 
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Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1376 
CEP 80.215-900 	Curitiba - PR SANEPAR CNPJMF 76.484.013/0001-45 
Inscrição Estadual 101.80080-64 

Companhia de Saneamento do Paraná Internet wAw.sanepar.com.br  

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

LUCIOLA DE PAULA E SOUZA 1 	2164.5099 
ENDEREÇO NÚMERO N'LADO - N° FRENTE - 

R ABEL BORTOLON 17 3 

CEP LOCAL 

89.400-000 	PORTO UNIRO 

ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT - RES - COM- INO- 11W -  POP - 

400-18-18-150-29860 	.jt'20AA0014704-4-1 1811 001 	- 	 - 	 - 	 - 

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA 

N' MIIWnO de Amostras Exigidas 

N'Amostras Reatzadas 

Tuftstez Cor Cloro Fb)or CaL Tstals 

g 

35 35 35 1 35 

36 36 36 7 36 

36 36 36 7 36 

Conclusão ITODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO 

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONOICroNADOAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO 
Ano

F-

Mar 	A 	M,i 	los 	SeI 	0,1 	Nov 	Dar 

2é21 kAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO IPAGO 1 PAGO 

2822 IPAGO PAGO IPAGO IPAGO IPAGO IPAGO IPAGO IPAGO IPAGO IPAG
O 
 

DESCRICAO DOS SBWICOS LANCADOS 	PREFEITURA(RS) 	 SANEPAR(RS) 
TX LIXO PREFEITURA 	 21,4f- 

FAIXAS DE CONSUMO -----VOLUME— - - - VALOR M3/RS— - - - - - 	TOTAIS- ---  
ACUA 	 ACUA 	ESGOTO 

RES Minimo 	 5 	 45,25 
0. 6 a 10m3 	 3 	 1,40 	 4,28 

HISTÕRICO DE CONSUMO1m3 

12121 1/22 2/22 3/22 4/22 05/22 6/22 7/22 9/22 9/22 110122 
1319 	lo 	Iii 	7 	8 	7 	15 	8 	17 	Is 

DIAS DECONSUMOf DATA LEITURA__.r  LEflI)RAANTERIOR1  LEflURAATUALT 	 T REFERÊNCIA 

32 	 8/11/2022 	218 	1 	218 	8 	1 11/2022 
MOTIVODAAUSENCIA DE tSITURA 	 MEDIA DE CONSUMOIm3 	 VENCIMENTO 

ÚLT1MOS5MESES 	
6 	 1011212022 

PREVISÃO PROXIMA LEITURA AGUA ESGOTO 	SERVIÇOS 	TOTAl. 

2711212022 	49.45 	 - 21,46 	 70191 

INFORMACOES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 8880-200-0115. 

REGULACAO WWUJ.ARIS.SC.60V.BR OUVID-0880 648 9191. 

- 	 - LEI 'MMAÇd89MPOROXIMADO  RS CIIOVANTECUERTE - 

82680000000-0 70910109202-1 21210216456-4 99112022919-0 

111111111111111 11  111111111111111111111111111111 
CTRL:2164.5699.1122.9192 	 ROTEIRO :400-18-18-150-29068 

EB8791270A73A7C2AF5408A9173D8F1DC19FFA4C7289F31D88F31718FE28C478 

SAIJEPAR MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL 

2164.5899 11/282291 10112/2822 	70,91 
AUTENTICAÇÃO NO VERSO 	 COMPROVANTE SANEPAR  
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