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CRUZ MACHADO 
Pas i t ')dO', 

ANEXO 1 
REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

9 

Formulário de inscrição 

1) Identificação do Proponente: 
Nome do Empreendedor: \-Ltt4' 
CPF/CNPJ: o3 &. c..sLq 
Telefone: '42" 
Endereço:R\'» 
Bairro:3ao 
Doc. Identificacão: 
CPF: 
Email:4lli 	61C3Th'(OO. 	. 

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. 

10 

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), ( si de /Yi JL,fJYí\.'7_& 	de 2022 

e Msiiatura d6Áeauerente 
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Ub175 
ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

Eu, 'IJtL!\N\ CUT 	 ,portador(a) do 
RG de 	 inscrito (a) no CPF se 	 sidente no endereço 
«\)P ÇÇQSFf\ .UTCKI a SÍO JUGE , na cidade de (GZAbCi , (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 Machado -PR, comprometo-me a cumprir as 
disposições previstas no Edital n° CO3 , 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 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 ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo em nenhuma de suas 
vedações. 

[CIDADE],EDATA]12 
_M  

à- 1 
 xylr— 

Nome e assinatura - CPF/CNPJ 

qcr- 
Cornissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 251 — l°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 -Tel: (42) 3554-1222 
Cruz Machado - Pr 



VALIDA EM TODO O 

i4/12/i993 

WILITAM GUTH 

SIEGFRIEDO LUDOVICO GUTH 
ELVIRA LUDORE StJTH 

CRUZ MACHADO/PR 	 09111/i98 
COMARCA1JIC VITORIA/PR,CRIJZ 

C.NASC 2e6e,1IvRo:28A 1 FoLHA248 

MINISTËRIO DA FAZENDA 

Cadastro de Pessoas Fiscas 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Número 

Nome 
WILIAM GUTH 

Nascimento 
0911111980 

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVAN DE IDENTIFICAÇÃO 

't1ULIGA FEDERATIVA DO E 

1J! 



sdetun Í_' - WFR5 1 ois 
CONSUMO f 	688i 122 0314426 38,36 1,77 8,90 J 

_ 
0,243400 

ENERGIA ELET USO SISTEMA 1/Mi 122 8,309000 37.76 2.12 0.00 	1 0292150 

SUBSIDIO TARFARIO TE UN 1,9 1,200474 2.45 0,11 0.44 1

1

000000 

SUBSIDIO TARFARIO TUSO 1 	LR4 2.77 1.057269 2.40 0,13 0.00 1000000 

SUBSIDIO TARÇARIO LIO(JI)O UN -1 41 170000 417 

TOTAL 70,60 4,13 7,34 

	

1 00133% 	 3,30 
O 	 73.62 	•.1% 	 0.73 

CONSUMO FATURADO N- DIAS FAT. 

04JT22 	. 	122 30 

S0T22 52 32 

A0022 	 1 1 30 

.51.22 	 125 28 

JUI'422 	 70 32 

MAl22 	 30 25 

A.BR22 	 145 30 

MAR22 	 150 32 

FEV22 	 222 30 

JA1422 	 145 29 

00221 	 147 32 

NOV2I 	 117 3/) 

OIJT2I 	 14.4 32 

[ 
RespoOSável pela anlnaço Pública: Murildp,o 04235541222 	 - 

CtscaCC 	 fodemedm 	 leitura anterior 
1// Rural/ CultivodeMorango 	 Monafasico Rural /SOA 	 - 	 26/09/2022 

IA/li IARA (ilTIJ 	 - 

	

eitura atual 	N° de dias 	Próxima Leitura 

	

26110/2022 	30 	2511112022 

Endereço: Lin Curitiba - Centro 	 100150349 

CEP 84620-000 
Cidad.,Crjz Machado - Estado: P3.._, 
CPF 	 4076133 	L 

1012022 	2011112022 	 R$76,80 

tiT77 
NOTA FISCAL No. 4773554 -SÉRIE 3/DATA DE EMISSÃO: 26/1 0/2022 

Coniuke Chave de Aceno em: 
hcps:/9f3elazca4.go.br/n13vft4F3oCoosu0a?WSdI  
chav, de Aceno 
4122 1004 30811 1$00 SIGO 6600 3004 7735 6410 0170 3140 
~~ de Autorização: 1412200005428174 - 28M 012022 14 12:26:02005:00 

----- -------- 

Gum 

0041883829 	CONSUMO k/A/l1 TI' 

1161004 	 (64196 	1 (096 1 	(0s 
MIMa 	 *I 	MMda 	t 	 L - 

398 	 $20 	 1 	 122 

Reservado ao Fisco 

P001000 FISCAL: 	70'1O'2C'22 

77A0.D91 0.520C.38D6.C288.AEAO.6ADF .F566 

REAV150 DE VENCIMENTO 	 /,3fljp.,ç NÃO FORNECIDA-L$90- FATURADO: MEDIA .  LEIT PLURUIENSAI 

INCLUSO NA FATURA PIS R$0,74 E COFEIS R$3,39 CONFORME RES. ANEEL 130/2005, 

A PARTIR DE 01/1012022. PIS.9ASEP 1,00% e C0FINS 4.58%. 

CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO. ATENDA O RECENSEADOR 0001/25. 

A qu61qu *O pode ser sokilado o cence14vei*o de veloca 'elo re1,onedos 41 prestação do Seesiço de 

enetgia eldolca, cano calv&úos e doações. 

Penodeo Band.Toei. Vo,.4c27/09-26.'iO 

1 UNIDADE CONSUMIDORA 	MÉSREFERNCIA 	 VENCIMENTO 	 TOTAL APAGAR

-4 100150349 	1012022 	2011112022 	 R$76,80 

Número da fatura: FAT-01-20223629176384-18 	 - 
PIX 

836600000001 768001110008 001010202230 629176384184 

COPEL 

'/' 


