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ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Eu, 	 Á 
dit ,,,mamento no 00312022 

R.Ç de no 
AÁ inscrito (a) no CPF sob n 

gt'L-t 	,qi 	itJiA'çfÇ 	 , na cidade de 
pessoa juríca preench'r os dad6s da empresa proponente) seleciona 
espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Àchdo -PR, co 
disposições previstas no Edital n0' 3 , da Secretaria (_ r/ 

Assumo também ter ciência de que: 

1. Atender as condições estabelecidas no presente edital.: 

2. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

2l5 

~1~ 

portador (a) do 
,

_,portador 
 no ndejeço 

(se 
para utilização do s 
eto-me a cumprir as 

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 [CEr' 

(Nome e assinatura - CPF/CNPJ 



OSAS PAULO DOS SANTOS 

AFONSO VIEIRA 
PEDRA It4EZ GONÇALVES 

RORRAZOPOLIS!PR 
CO$ARCAFAXIAiJPR SQRRAZCP 

cel 

CN.ASC 3417,LIVROA4,FOLHA7Ø 

E 	'JE  

AA/A') f QQA 

22/05h 980 

V?-  

WN 



Copa! Distilbulç$o S.A. wwwcopeI.com  
0800 5100116 "PEI 	RuaJosélzidoalto,158 	ft II 	81200-240 Curllf,a- PR 

CNPJ 04-1108.~-00 
iM4ao2.4 

OSEM PAULO DO$ ; 	TO 

Unidade Consumidora 	1 	7 U ti ti _ 47610409 
R LOURENCO MLYNARr.YK, 40- M tDIDOR 1 

Vencimento 
CEP:84620000 	 CRUZMACHADO-PR 07110/2022 
CPF: 02660289902 

Vaiara Pagar 
R$ 218,77 

Reaponsav.l pela llumlnacao Publica: Munlclplo 04236641222 

----- - Informações  Técnicas 

Leitura Anterior Leitura Atual 	Medido Constante de Total 	Consumo 	Datada 
228/2Ofl 	151092022 	24 dias Multlpllcacao Faturado 	MedIo101a 	Emlasao 

1384 	 1696 	312 kWh 1,00 312 kWh 	13,00 kWh 	16109/2022 

Proxima Leitura Prevista: 17110/2022 RESIDEIRESIOENCIAI. 

ENERGIA ELETCONSUMO 	0,310800 0,268940 127/220 volta 

Limite ralxa adequada de Tenaao: 
117-133/202-231 volta 

; 	
L.LftILU___ftUIJLi 

CONS 

PGTO 

NOTA  EISÇ CONTA  PE ENERG CL C no. M121ffl Soda 
Emitida em 14109/2022 

Produto 	 Valor 	Valor 	Base de 	Aiiq. 
Oescrlcao 	 Un. Consumo Unitsrio 	Total 	Calculo 	ICMS 

01 ENERGLAELETCNSUMO 	kWh 	312 	0,334936 104,60 	104,60 18,00% 
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA 	k li 	312 	0,329647 102,85 	0,00 	0.00% 
08 CONT ILUMIN PUBLlC, MUNICIPI 	 11,42 

Ias. de aicuo do ICMS: 	1Ó4,Ui lívalor iM: 	1,Ó1 jfveor1'ot.i da Nota lecs1: 	i,77 

Reservado ao Pisco 

Cl 39.E643.AAC1.F5B4.7746.6510.007E.1707 

lNLUÕ NA FATURA P19 l,83 r= áoriws Até,0 MNÉõNIÊ Má. ANPL 1Mi2Õ66. 
A PARTIR DE 01109/2022 - PIS/PASEP 1,06% e COFINS 4,83%. 
CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE. 
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados 
a preatacao do aervlco de energia eletrlca, como convenlos e doacoes. 
Peilodos Band.Tartt.: Verde:28/08-15/09 
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ANEXO 1 
- - 	 REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Formulário de inscrição 

1) Identificação do Proponente: 	 P4 	 ii ti b 218 
Nome do Empreendedor: 	 (O 	/ 
CPF/CNPJ: Of 	 9-e'Q. 
Telefone: (Lj2) q q 	-- 5,9 4/S 
Endereço* 	0 14 Ra yjr 
Doc. Identificação: 
CPF: 
Emai!j4$ Poôowfieo 

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 
alir,entícios. 

) 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. 

RE 



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.  

10  

13 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. O 	219 

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 N 	 de 2022 

Ot.u'ti, JJW 
Nome e Assinatura do Requerente 
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