
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Comprovante de abertura 

Parâmetros: Numero processo: 00000468212022 

Página: 	1 / 	1 

Data: 	07/1212022 

Número do processo: 00000468212022 
	

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROCESSO 

Requerente: SHEILA APARECIDA HUTCHOK 
	

CPF/CNPJ do requerente: 06225677992 

Local de protocolização: 001001001 - PROTOCOLO 
	

Data de protocolização: 0711212022 

Observação: 

M
1  

Protocolo: c2ed0698-9907-4bbf-8be2-4dc13555ff7a Usuário: PROTOCOLO-PMCM Versão: 4 de 03/10/2022 10:36:20 



_________ VALtDA EM TODOO 

GERA.L
REGSTC 	

. 

DATA DE  2t24 

NOME 
51EILA 	ECID 	HUTC+OK 

FUAÇAO 	 .... 
LURIDO NELSON 	 6 
MARLENE LUC 	WiliX . 

,rURAUDADE 	 .• DATADE NASCLMENTO 

CRUZ MACHADO/O`.21f 4f19S 
CcMRcAtfltI 	 NAC}1ADO OCC}GEM 

casc 5329 3 LIyRO:32,FDt1t*:13V L CURIOSA 	 - 
- 	 ASSNEIJRADOOITOR,. 

43fl3G t.thSr:;'.fl 1. &: 	 (.I-.3;, 

-" 
- 

Á.snLcAv 

úCLICAfEDERATP/A 00  E.ASL 

SRETP...E ESTADO, DASa3iRANçA6ELcA 
.,.s~, 	:E iDENT!FICACÃO DO PARAM4 

t'. 	
... 

,raiUn%LJg 33 (JAK 

Ev  
Em 



Comi Distribuição 

e 

S.A. 	
'x 	 www.copel.com  

COPEL RaaJosidoroBazelto,158 	 080051 00116 
81200-240 Custba-PR  

CNPJ 04.368.89810001-08  
1590.20/3-99 M423.992-4 	 Unidade Consumidora 

70948380 	 LJ lj U 187 
AVELVINOIOARCZAK-MED2 

Vencimento 
CE84620000 	 CRUZ MACHADO - PR 	 7I051022 

k- Valera Pagar 

Responsavel pela martutencao da llunpinacao Publica: Municipio 04235541222 	 - 

kI. 	 ______ 

	

lwculaor: uasr,ur.: -W!l 	 Me Rr , rS-84i2892 

C~EURrevista:

Constante de 	 Consumo —
MItipicacaO á db, Medio/Dia Fesentacao1

45246 	41 	 1 00 	416 1tW19 1486IiWtt 14104/20V

X 1610S - 	 - 	 'tS1ttt?PESlDENCIAL 

A (1 -5 1141.41 

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,553210 	 1271220 volts 

Limite faixa adequada de Tensao: 
11/-133/202-231 volts 

Em atendimento a Lei I-I.J,rit,,. a Cope: uiatrmulcao z . *. a,,,"pele presente, que 
as faturas de energia eletrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade. 
vencidas em 2021. encontram-Se devidamente quitadas. Esta declaracao substitui os 
comprovantes de pagamento das (aturas vencidas; em 2021. salvo aqueles contestados 
judicialmente e ou derivados de grandezas neo Muradas. 

NOTA FiA 	 i48Q  

Emitido em 13104/2022 
Produto 	 Valor 	Valor 	Base de 	Aliq. 

Oescrfrao 	 11h 	';' sumo Unitivio 	Total 	Calculo 	ICMS 

01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO SWI, 	416 	0.829350 34501 	34501 
02 ENERGIA CON E ESCASSEZ NU) kWh 	 8767 	87.67 29.00% 
03 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT 	 9,15 
04 ACRESCIMO MORATORIO 	 1,67 
05 JUROS CONTA ANTERIOR 	 — 	 1,68 

Base de Calculo do ICMS: 	432,6$ flr ICMS: 125.47 JNaIorTotal  da Nota Fiscal: 	445.18 1 
Reservado ao Fisco 

C351 9329A901 .Z2FD.B:3B9.8EA5.0094.D1A4 

- 20564/21. aliq.ICMS composta por 27% ICMS e 2% FSCOP. Autorizacao RE 7139122 
INCLUSO M/l FATURA PIS RS 2.90 E COf-INS RS 12.88 CONFORME RES. ANEEL. 130/2005. 
A qualquer tempo pode ser soçcitado o cancelamento de valores nao relacionados 
a prestacao do servicc de energia eielnca. como conventos e doacoes. 
A PARTIR DE 01/04/2022 - PIS'PASEIv 0,85%. e COF'INS 3,90% 
DEBITOS. 0.3/2022 R$ 471.44 
Periodos Eand.TarJ . Escas.Hidri.18/03-14104 

e 

PIX 

Controle 	 Fïu'o 	ditfifidaaà 	 Mès 	AS 11 .5.141.41 
01-20222859119134-3 	70948380 	 0412022 

836200000047 451801110003 001010202222 859119134038 
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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 	 LICITAÇÕES 

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.68810001-09 
Fone (42) 3554-1222 - E-mail: licitacaopmcm.pr.gov.br  

wiwpmcm.pr.gav.br  

ub1S8 
ANEXO 1 

REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Formulário de inscrição 

1) Identificação do Proponente-
Nome do Empieendedor: 
CPF/CNI 	 - 
Telefone (.,g 
Endereço .  
Bairro: 
Doc.kientificr.o: 
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 
ai 	e 	cios. 

4 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 
im 	tícios. 

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. 

Uknio Periiianeiite de Licitação 
As'. Vitória. 251 - 1 Andar - ('entro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 
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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 	 LICITAÇÕES 

CRUZ  MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.688/0001-09 
Fone (42) 3554-1222 - E-mail: licitacao(a'pmcm.pr.gov.br 

- pincm -pr- qov. br 

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. 

LO 

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), O 	de 	5ykfrd7'1) de 2022 

GRE 

Comissão Permanente de Licitação 
As'. Vitória. 251 - 1 'Andar - Centro - CEP: 84.620-0(X) - Te!: 42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 
1 	 Departamento de Compras e Licitações 	 COMPRAS E 

Avenida Vitória. 251 - Centro Cruz Machado - PR 	 LICITAÇÕES 
CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76339.688/0001-0 

Fone (42) 3554-1222 - E-mail: hcitacaoí'pmcm.pr.gov.br 
www.pmcm-pr-qov. br  

U19O 
ANEXOU 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

TERMO DE COMPROMISSO 	 II 

AUTORIZAÇÃO 
Edital Chamamento n° 00312022  

Eu, 'fJ'lLLQ AO. ti 	 , portador (a) do 
RG de L 	 iscrito (a) no CPF sob n° 	 sídente no endereço 

na cidade de (3?-.L )2n2-QthQ(s 
peoa jurídica preencher os dados da empresa proponente) selecionado (a) Ara utilização do s 
espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado -PR, comprometo-me a cumprir as 
disposições previstas no Edital n°2/, 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, à 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 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 á 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] - 

(Nome e assinatura - CPF/CNPJ 

Comissão Permanente de Licitação 
•A'. Vitória, 25! - NAndar- ('entro - CFP: 84.620-000 - Te!: (42) 3554-1222 
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