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

	

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.688/0001-09 

	

Pava Lodos 	 Fone (42) 3554-1222 - E-mail: lkitacaot-pmcm.pr.govbr 
it,u.pmcm.pr .gov-br 	 uti45 

ANEXO 1 
REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Formulário de inscrição 

1) Identificação do Proponente: 
Nome do Empreendedor:  
CPF/CNPJ:6.0*o. ofooOl_lj1 
Telefone: 	 45 
Endereço: PkAq ttitii 

Bairro:  

Doc. Identificação: 
CPF: 
Emaifl 1A 	 . 

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. 

>c ) 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.  0~ 

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. 

(omissão Perma nente de Lic itaço 
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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 	 LICITAÇ ES 

	

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.688/0001-09 

	

Para Ledos 	 Fone (42) 3554-1222 - E-mail: lIcItacaopmcm.pr.gov.br  
www.pmcn,.pr.gov.br 	 lJij(j14 

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. 

ElE 

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 toodtruck 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), 1 L de 	 de 2022 

Nome e Assinatura do Requerente 

1 
Comissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Te!: (42) 3554-1222 
Cruz Machado - Pr 



Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual 

Empresário(a) 

Nome Civil 

LUIZA ANDRESSA BOJARSKI FRANKENBERGER 

[1 147 
CPF 

089.819.029-09 

C N PJ 
	

Data de Abertura 

46.072.058/0001-41 
	

19/04/2022 

Nome Empresarial 

LUIZA ANDRESSA BOJARSKI FRANKENBERGER 08981902909 

Nome Fantasia 

Capital Social 

20.000,00 

Situação Cadastral Vigente 
	

Data da Situação Cadastral 

ATIVA 
	

19/04/2022 

Endereço Comercial 

CEP 	 Logradouro 	 Número 

84620-000 	 RUA PROJETADA 2-A 	 198 

Bairro 	 Munícipio 	 UF 

VILA CECILIA OTTO 	 CRUZ MACHADO 	 PR 

Situação Atual 

Enquadrado na condição de MEl 

Períodos de Enquadramento como MO 

Período 	 Início 	 Fim 
1  período 	 1910412022 

Atividades 

Forma de Atuação 

Internet, Televenda, Estabelecimento fixo, Correio, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes 

Ocupação Principal 

Salgadeiro(a) independente 

Atividade Principal (CNAE) 

5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 

Ocupações Secundárias 	 Atividades Secundárias (CNAE) 
Bolacheiro(a)/biscoiteiro(a) independente 	1092-9/00 - Fabricação de biscoitos e bolachas 
Proprietário(a) de casa de chá, independente 	5611-2103 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
Comerciante independente de laticínios 	4721-1103 - Comércio varejista de laticínios e frios 

Comerciante independente de cestas de café 
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 

- 

da manhã 	
especializado em produtos alimenticios não especificados 
anteriormente 

rhrir'nt rienn  ric ril Iiir conidr 

	e~> 
independente 	

1091-1/01 - Fabricação de produtos de panificação industrial 

Proprietário(a) de lanchonete, independente 	5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
Comerciante independente de produtos para 	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados 



festas e natal 
Fabricante de alimentos prontos congelados 
independente 
Comerciante independente de bebidas 

Doceiro(a) independente 

Fabricante de massas alimentícias, 
independente 
Fabricante de balas, confeitos e frutas 
cristalizadas independente 
Padeiro(a) independente 
Fornecedor(a) de alimentos preparados para 
empresas, independente 
Quitandeiro(a) ambulante independente 

anteriormente 

1096-1100 - Fabricação de alimentos e pratos prontos 

4723-7100 - Comércio varejista de bebidas 
5620-1104 - Fornecimento de alimentos preparados  
preponderantemente para consumo domiciliar 

1094-5/00 - Fabricação de massas alimentícias 

1093-7/02 - Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes 

1091-1/01 - Fabricação de produtos de panificação 
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para empresas 
5612-1100 - Serviços ambulantes de alimentação 



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de 
Funcionamento 	

U .i li 149 
Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de 
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de 
verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento 
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo 
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.* 

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A 
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: httsrnçi. reco da. economia. pov.br/certiticado.  
Certificado emitido com base na Resolução n°59, de 12 de agosto de 2020, do Comité para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM. 

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

EM 

tu 



I
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO D 	
DE ABERTURA 

MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

LUIZA ANDRESSA BOJARSKI FRANKENBERGER 08981902909 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ÂÂÂLÂÂ 

PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
10.94-5-00 - Fabricação de massas alimentícias 
10.91-1-01 - Fabricação de produtos de panificação industrial 
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
10.92-9-00 - Fabricação de biscoitos e bolachas 
10.93-7-02 - Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 	 NUMERO 	 COMPLEMENTO 

R PROJETADA 2-A 	 198 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UP 

84.620-000 	 VILA CECILIA OiTO 	 CRUZ MACHADO 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

LUIZABOJARSKI@GMAIL.COM 	 (42) 9873-8215 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 1910412022 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
£ÂAÀ.AÂA 	 ÂAÂÂAÂAA 

150 

r irerox 	 https:/Jsolucoes.receita.fazenda.gov.br/Ser -vicos/enpj...  

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 1211212022 às 09:45:21 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

1 of 1 
	

12/12/2022 09:45 



MINISTÉRIO DA FAZENDA  Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: LUIZA ANDRESSA BOJARSKI FRANKENBERGER 08981902909 
CNPJ: 46.072.05610001-41 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd do parágrafo único do art. 11 da Lei n °  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n ° 1.751, de 2110/2014. 
Emitida às 09:46:19 do dia 1211212022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1010612023. 
Código de controle da certidão: BEOD.4753.B037.3C08 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

\ 

FJ 

19 



U li ti 152 

Dúvidas mais Frequentes 1 Início  1 V - 
Situação de Regularidade do Empregador 

Inscrição (CNPJ ou CEI): 46.072.05810001-41 

Empregador não cadastrado. 

Para cadastrá-lo dirija-se a uma das Agências da CAIXA munido dos documentos de constituição da 
empresa. 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de 
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

OS 

DOMEI 

EM 

11 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 
	 'jjt,13 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 028827000-04 

Certidão fornecida para o CN PJ/M E: 46.072.05810001-41 
Nome: LUIZA ANDRESSA BOJARSKI FRANKENBERGER 08981902909 
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMSIPR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 1110412023 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr .govbr 

Pagina 1 de 1 

Em/Tido via Internei Pública (1211212022 09:52:02) 



	
Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 	NÚMERO 

	

CADASTRO E 	 Setor de Cadastro e Tributação 	 4623 
,c40r d 

	

TRIBUTAÇAO 	 Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR 

	

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.688/0001-09 	 VÁLIDO ATÉ 

Im-a todos 
($)  

	

Fone (42) 3554-1222, ramais 218, 219, 220 - WhatsApp: (42) 3554-1490 	ri 2/03I2023 
E-mail: tributoscruzmachado/tgmail.com  

	

J.'w.pmcm.pr.gcL'.br 	 3154 

CERTIDÃO NEGATIVA 

NOME f KALA() bUU1AL 

LUIZAANDRESSA BOJARSKI FRANKENBERGER 08981902909 - CNPJ 46.072,058/0001-41 

- /-kVIL) 

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 12112/2022 

COMPROVAÇÃO JUNTO A 
	

FINALIDADE 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO 
CONTRIBUINTE 	 ACIMA 	 DESCRITO 

Cruz Machado, 12/1212022  

SETOR DE CADASTRO TIBUTAÇÃO 

Para emitir nova certidão acesse o QRcode abaixo ou o endereço eletrônico: 

http://pmcm.pr.gov.br/certidoes/  

1011 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LUIZA ANDRESSA BOJARSKI FRANKENBERGER 08981902909 (MATRIZ E 

FILIAIS) 
CNPJ: 46.072.058/0001-41 
Certidão n°: 44934577/2022 
Expedição: 12/12/2022, às 09:54:32 
Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LUIZA ANDRESSA BOJARSKI FRANKENBERGER 08981902909 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 46.072.05810001-41, 

NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  


