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TERMO DE COMPROMISSO 

AUTORIZAÇÃO 
Edital Chamamento n° 003/2022 

A empresa Metzger e Andrade Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 32.618.99710001-34, residente no 
endereço Fazenda Morada dos Cogumelos, Bairro Jordão, na cidade de Guarapuava/PR, 
selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz 
Machado -PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da 
Secretaria Municipal de Turismo. 

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 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. 

Comissão Permanente de Licitação 
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Cruz Machado, 8 de dezembro de 2022. 

Antonio Luis Szayko 
Prefeito Municipal 
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Metzger e Andrade Ltda 
Inscrito no CNPJ: 32.618.99710001-34 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 001/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 
e inscrito no CPF/MF n° 714.986.999-87; residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 

N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 
PERMITENTE,. e de outro lado METZGER E ANDRADE LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 32.618.997/0001-34, neste ato representada por seu 
Representante Legal, EZEQUIEL METZGER, portador da CI-RG sob n° 6.554.481-4 e 
inscrito no PF/MF n° 007.637.979-52, residente e doiniciliado na Estrada Rural Claudionir 
do Vaile Ribeiro, S/N, Bairro Jordão, no Município de Guarapuava/PR, CEP 85.010-000 1  
neste ato denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO, nos termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 
2022, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga ao(a) 
PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 
ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, 
conforme abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 
1 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, destinado a venda 

exclusiva de bebidas. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido 

do chamamento Público n°003/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de 
Cruz Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 
PERMITENTE. 
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Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 
seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 
comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

1V - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 
pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus 

empregados, assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao espaço/ estrutura 
disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e 
da área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 
consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 
instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 

judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 

qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 

cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 

importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 

CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 

da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 

instrumento. 
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Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 
pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/ Pr., em 13 de novembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE CRUZ 
ANTONIO LUIS SZAÇ1k 

PREFEITO MUNICIPAL 
PERMITENTE 
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METZGER E ANDRADE LTDA 
EZEQUIEL METZGER 

REPRESENTANTE LEGAL 
PERMISSIONÁRIO 

Testemunhas: 

Nome: VERA M" BEWZAK 
CPF: 	Secr. Fazenda eP 

Nome: 
CPF: 
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AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

Eu, Rene Ortiz, portador (a) do RG de inscrito (a) no CPF sob n° - 
00, residente no endereço R. Aguinaldo S 	

-
himal, nidade de Cruz Machado/PR, se)ecionaao 

(a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado -PR, 
comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da Secretaria Municipal 
de Turismo. 

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. 

Comissão Permanente de Licitação 
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Cruz Machado, 8 de dezembro de 2022. 

Antonio aywsk 
Prefeito Municipal  
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 003/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 
e inscrito no CPF/MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 
N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 
PERMITENTE, e de outro lado RENE ORTIZ, portador da CI-RG sob n   
inscrito no CPF/MF residente e domiciliado na Rua Aguinaldo Schmal, 
S/N, Bairro São José, no Município de Cruz Machado/PR., CEP 84.620-000, neste ato 
denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO, nos termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 2022, mediante 
as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 
PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 
ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, 
conforme abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 
3 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de 

gêneros alimentícios. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido 
do Chamamento Público n° 003/ 2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO 

DE USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de 
Cruz Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vinculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 
PERMITENTE. 

Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 
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CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 

seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 
comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 

pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus 

empregados, assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao 

espaço/ estrutura disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e 

da área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 

consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 

instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 

judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 

qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 

cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO 

DE PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 

importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 

CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 

da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 

instrumento. 
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Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 
pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/ Pr., em 13 de novembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE CR 
ANTONIO LUIS S 

PREFEITO MI 
PERMITENTE 

RENE ORTI 
PERMISSIONÁRIO 

Testemunhas: 

VERA M3  BENZAK KRAWCZY 
Nome: 	Secr. Fazenda e Planejament 

CPF: 	 DECRETO 344912021 XW 

Nome: )n(rrrh. 

CPF://,.333-9 ,  
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Util24t 
TERMO DE COMPROMISSO 

AUTORIZAÇÃO 
Edital Chamamento n° 00312022 

A empresa Daniela Gavasso Wierzbicki, inscrita no CNPJ sob n° 35.188.18510001-94, 
residente no endereço Pc. Papa Pio XII, Centro, na cidade de Cruz Machado/PR, selecionado 
(a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado-PR, 
comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da Secretaria Municipal 
de Turismo. 

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 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. 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - lAndar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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Cruz Machado, 8 de dezembro de 2022. 

Antonio LuiLSayt6ski  
Prefeito Municipal 	,O 
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Daniela Gaasso Wierzbicki 
Inscrito no CNPJ: 35.188.18510001-94 

Comissão Permanente de Licitação 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 004/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 

inscrito no CPF/MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 

N? 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 
PERMITENTE, e de outro lado DANIELA GAVASSO WIERZBICKI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 35.188.185/0001-94, neste ato representada por sua 
Representante Legal, DANIELA GAVASSO WIERZBICKI, portadora da CI-RG sob n° 
9.620.745-0 e inscrita no CPF/MF n° 053.834.369-95, residente e domiciliada na Rua 
Edmundo Otto, 50, Bairro Matriz, no Município de Cruz Machado/PR., CEP 84.620-000, 
neste ato denominado PERMISSIONÁRIA, resolvem celebrar o presente TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO, nos termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 
2022, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O PERMITENTE outorga ao(a) 
PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 
ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, 
conforme abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 
5 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de 

mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido 
do Chamamento Público n°003/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de 
Cruz Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 
PERMITENTE. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNN n° 76.339.688/0001-09. 
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Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 
seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 
comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 

pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus 

empregados, assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao 
espaço/ estrutura disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e 

da área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 

consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 

instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 

judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 

qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 

cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 

importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ n° 76.339.68810001-09. 
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CLÁUSULA OITAVA. De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 

da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 

instrumento. 

Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 

pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/Pr., em 13 de novembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE CRUZ 
ANTONIO LUIS SZA 

PREFEITO MUNI 
PERMITENk t 

DANIELA GAi7 SSO WIERZBICKI 
DANIELA GAVASSO WIERZBICKI 

REPRESENTANTE LEGAL 
PERMISSIONÁBIA 

Testemunhas: 

R 3   WCIto  Nome:\JE 
Fal» 

e p%aflefam 

CPF: 	
r.

~Flo  344512 

Nome:—'ÀQ  

CPF:  
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COMPRAS  
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1) j 

TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n 2  00312022 

Eu. Fverfrrn_Garrafa, portador (a) do RG de n 	 inscrito (a) no CPF sob n g  

residente no endereço Av. Getúlio Vargas, n° 1205, São Pedro, na cidade de 
I-'orto União/SC, selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município 
de Cruz Machado -PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n 1  003, da 
Secretaria Municipal de Turismo. 

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. 

Comissão Permanente de licitação 
Av. Vitória, 251 - 1Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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Cruz Machado, 8 de dezembro de 2022. 

çø 
Prefeito Municipal 0 	 ' 

fft7 Q' Everton Garr f 
Inscrito no CPF: 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 251 - 1Aridar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 005/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 

e inscrito no CPF/ MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 
N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 

PERM1TENTE, e de outro lado EVERTON GARRAFA, portador da CI-RG sob n° 

_e inscrito no CPF/MF residente e domiciliado na Avenida 

Getulio Vargas, 1205, Bairro São Pedro, no Município de Porto União/SC, CEP 89.400-000, 

neste ato denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE 
• 

PERMISSÃO DE USO, nos termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 

2022, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 

PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 

ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, 

conforme abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX  
8 Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de 

mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido 
do Chamamento Público O  003/ 2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de 
Cruz Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 
PERMITENTE. 

Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

Avenida Vitória, 251. Centro, Cruz Machado/PR / Telel 	(42) 3554.1222 / CNPJ n°76.339.688/0001.09. 
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CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 

seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 

comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

1V - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 

pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus 

empregados, assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao 

espaço/ estrutura disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e 

da área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 

consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 

instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 
judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 

qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 

cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do preente TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 

importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 

CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 

da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 

instrumento. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefono: (42) 3554.1222 / CNPJ n° 76.339.68810001-09. 
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Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 
pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/Pr., em 13 de novembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE CR 
ANTONIO LUIS SZAYKOV 1 

PREFEITO MUNICIPAL 2 

PERMITENTE 

(S( -r\(:2SL 
EVER ONGARRA 

PERMISSIONARIO 

Testemunhas: 

Nome: VERÁ  M' SENA RPNCZYK 
Fazenda e PidIue1&m 8fl° 

CPF: 	Secr. CER 
	4.;22i 

Nome: 
CPF: p. 

Avenida Vitória. 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ n° 76.339.68810001-09. 
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7  COMPRAS E 
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CRUZ MACNADO 

nib25I 
TERMO DE COMPROMISSO 

AUTORIZAÇÃO 
Edital Chamamento n° 00312022 

Eu, Alexandro_Gruber, portador (a) do RG de n 	 inscrito (a) no CPF sob n° 
residente no endereço R. Constante Krul, n°298 na cidade de Cruz 

1v1achado/PR, selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município 
de Cruz Machado -PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da 
Secretaria Municipal de Turismo. 

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. 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 1°Andar - Centro CEP: 84620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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CRUZ MACHADO 

U1t 252 
Cruz Machado, 8 de dezembro de 2022. 

/ 

Antonio 
Prefeito Municipal 

Alexandrd Gruber 
Inscrito no CPF: 

Comissão Permanente de Licitação 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 006/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 

e inscrito no CPF/MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 

N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 

PERMITENTE, e de outro lado ALEXANDRO GRUBER, portador da Cl-RG sob n° 

e inscrito no CPF/MF ii esidente e domiciliado na Rua 
Constante KruI, 298, Centro, no Município de Cruz Machado/PR., CEP 84.620-000, neste 

ato denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO, nos termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 

2022, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 
PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 
ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, 

conforme abaixo relacionado: 

N °  BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 
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. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido 

do Chamamento Público n° 003/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de 
Cruz Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 

trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vinculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 

PERMITENTE. 
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Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 
seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 
comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 
pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus 
empregados, assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao 
espaço/ estrutura disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e 
da área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 
consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 
instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 
judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 
qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 
cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de 
Tributos. 
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CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 
da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 
instrumento. 

Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 

pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/ Pr., em 13 de novembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE CRtJZ 
ANTONIO LUIS SZAYK( 

PREFEITO MUNICIP. 
PERMITENTE 

' 

INO 

ALEXANDRÓ GRUBER 
PERMISSIONÁRIO 

Testemunhas: 
VERA ja BENZAK KRAWCZY 

Nome: 
Secr. Fazenda e PIanejamefltc 

CCRETO 

CPF: 

IFiit 
lei  
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TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

A empresa Ivanilson De Souza 11916976905, inscrita no CNPJ sob n° 37.181.26610001-98, 
residente no endereço Av. Niepce Da Silva, n° 30, Centro, na cidade de Cruz Machado/PR, 
selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz 
Machado-PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da 
Secretaria Municipal de Turismo. 

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. 

Comissão Permanente de Licitação 
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~,mento de 

COMPRAS E 
LICITAÇÕES 

CRUZ MACHADO 

U1'257 
Cruz Machado, 8 de dezembro de 2022. 

AntonioLuis SzaÇ'l 
Prefeito Munici e 

1L 
Ivanilson De Souza 11 

Inscrito no CNPJ: 37.181.26610001-98 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 007/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 
e inscrito no CPF/MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 
N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 
PERM1TENTE, e de outro lado JVANILSON DE SOUZA 11916976905, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 37.181.266/0001-98, neste ato representada por seu 
Representante Legal, IVANILSON DE SOUZA, portador da CI-RG sob n° 14.406.349-0 e 
inscrito no CPF/MF n° 119.169.769-05, residente e domiciliado na Avenida Vitória, 798, 

Bairro Cecilia Otto, no Município de Cruz Machado/PR., CEP 84.620-000, neste ato 
denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO, nos termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 2022, mediante 
as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O PERMITENTE outorga ao(a) 
PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 
ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, 

conforme abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 
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. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido 

do Chamamento Público n° 003/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de 
Cruz Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 

PERMITENTE. 

Avenida Vitória, 251 Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CN PJ n° 76.339.688/0001-09. 
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Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 
seguintes obrigaçõés: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 
comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 
pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus 
empregados, assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao 
espaço/ estrutura dispombilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e 
da área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 
consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 
instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 
judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 
qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 
cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 
importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 
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CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 
da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 
instrumento. 

Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 
pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/ Pr., em 13 de novembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE CRUZ jIMDO 
ANTONIO LUIS SZ1YKOWSKL? 1 

PREFEITO MUNICIPAL 
\0 

 

PERMITENTE 

IVANILSON DE S0UZA41916976905 
IVANILSON DE SOUZA 

REPRESENTANTE LEGAL 
PERMISSIONÁRIO 

Testemunhas: 

Nome:AERAW BENZM KRPWCZYK 
CPF: 	Secr. Fazenda e vIantj.0 iient0 

DECRE1'Õ 449I202 

Nome: 
CPF: c-2 çn , 
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TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

Eu, Luiza Andressa Bojarski Frankenberger, portador (a) do RG de n°, inscrito (a) no CNPJ sob 
n°46.072.058/0001-41, residente no endereço R. Projetada 2-A, na cidade de Cruz Machado/PR, 
selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado 
-PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas nd Edital n° 003, da Secretaria 
Municipal de Turismo. 

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. 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 251 - 1Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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Cruz Machado, 13 de dezembro de 2022. 

Prefnicip 

0JJ* 
Luiza Andressa Bojarski Frankenberger 
Inscrito no CNPJ: 046.072.05810001-41 

Comissão Permanente de Licitação 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 015/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n. °  76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 
e inscrito no CPF/MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 
N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 
PERMITENTE, e de outro lado LUIZA ANDRESSA BOKARSKI FRANKENBERGER, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 46.072.058/0001-41, neste ato 
representada por seu Representante Legal, LUIZA ANDRESSA BOKARSKI 

FRANKENBERGER, portador da CI-RG sob n° e inscrito no CPF/MF n° 089.819.029-09, 
residente e domiciliado na Avenida Vitória, 798, Bairro Cecilia Otto, no Município de Cruz 
Machado/PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem 
celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, nos termos do Decreto Municipal 
no  3982 de 11 de novembro de 2022, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 
PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 
ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, conforme 
abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 
2 Box metálico de 3x3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de 

gêneros alimentícios. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido do 
Chamamento Público n° 003/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz 
Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vinculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 
PERMITENTE. 
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Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 
seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 
comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 
pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, 
assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao espaço/ estrutura 
disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e da 
área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 
consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 
instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 
judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 
qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 
cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 
importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 1 Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ no 76.339.688/0001-09. 
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CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 

da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 

instrumento. 

Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 

pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/ Pr., em 13 de novembro de 2022. 

f  

o,
bo  

MUNICÍPIO DE CRJJ 	ADQS 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSJ4? 

PREFEITO MUNICIPA1 
PERMITENTE 

LUIZA ANDRESSA BOKARSKI FRANKENBERGER 
REPRESENTANTE LEGAL 

PERMISSIONÁRIO 

Testemunhas: 

tíiii. 	...1.dIlJ'I,i.TiIT.)W\ 

CPF: lancapanento 	à--= 
DECIP' 	44912021 
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TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento no 003/2022 

- Eu, Sheila Hutchok. portador (a) do RG de n° 	 inscrito (a) no CPF sob n° 
residente no endereço Linha Iguaçu Norte, na cidade de Porto União/SC, 

selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado 
-PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da Secretaria 
Municipal de Turismo. 

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 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. 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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Cruz Machado, 13 de dezembro de 2022. 

Antonio 
Prefeito F1Uíicipa \O 

ík 
Sheila Hutchok 

Inscrito no CPF: 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 008/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 

e inscrito no CPF/MF no 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 
N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 

PERMITENTE, e de outro lado SHEILA HUTCHOK, portadora da CI-RG sob i 

	

8 e inscrito no CPF/MF r 	 _esidente e domiciliado na Avenida Elvino 

Barczak, Iguaçu Norte, no Município de Cruz Machado/PR., CEP 84.620-000, neste ato 

denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO, nos termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 2022, mediante as 
condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 
PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 

ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, conforme 
abaixo relacionado: 

N °  BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 
4 Box metálico de 3x3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de 

gêneros alimentícios. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido do 
Chamamento Público n° 003/ 2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz 

Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vinculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 
PERMITENTE. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 1 Telefone: (42) 3554.1222 1 CNN n°76.339.688/0001.09. 
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Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 
seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 
comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 

pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, 

assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao espaço/ estrutura 

disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e da 

área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 
consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 

instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 

judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 

qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 
cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 

importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 1 Telefone: (42) 3554.1222 1 CNPJ n° 76.339.68810001-09. 
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CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 
da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 
instrumento. 

Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 

pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/Pr., em 13 de dezembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSK 0  

PREFEITO MUNICIPALs0  
PERMITENTE 

)

LJo ,,4o. 
SHEILA APARECIDA I-IULTCHOK 

PERMISSIONÁRIO 

Testemunhas: 

VERA M1  BENZAK KRAWCZyK Nome: 

	

CPF: 	DECRETO 344912021 

Nome: 
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TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

Luciola de Paula e Souza, portador (a) do RG de 	 - inscrito (a) no CPF sob n° 
residente no endereço Rua Abel Bertolon, na cidade de Porto União/SC, 

selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado 
-PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da Secretaria 
Municipal de Turismo. 

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 caracteriado 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. 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 251 - 1Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 
Cruz Machado - Pr 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 009/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 
e inscrito no CPF/ MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 
N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 
PERMITENTE, e de outro LUCIOLA DE PAULA portador da CI-RG sob n° 5.943.004-1 e 
inscrito no CPF/MF n° 783.406.029-68, residente e domiciliado na Rua Abel Bortolon, 17, , no 
Município de Porto União/SC., CEP 89.400-000, neste ato denominado PERMISSIONÁRIO, 
resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, nos termos do Decreto 
Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 2022, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 
PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 
ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, conforme 
abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 

6 Box metálico de 3x3 m, 	com 	cobertura, tipo tenda, 	venda 	livre de 

mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido do 
Chamamento Público n° 003/ 2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz 
Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vinculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 
PERMITENTE. 

Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
' 	total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ n°76.339.688/0001-09. 
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CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 
seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que 11-te foi permitida, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 
comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 
pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, 
assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao espaço/ estrutura 
disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e da 
área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 
consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 
instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 
judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 
qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 
cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 
importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 

CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 
da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 
instrumento. 
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Aplicam -se ao presente lernio, as disposiçoes do Codigo Civil Brasileiro, 

pertinentes a matCria. 

l. por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e tornia. na  presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/ Pr., em 13 de dezembro de 2022. 

/s 
MUNICIPIO DE CRUZ)Í,M 

ANTONIO LUIS SZ 
PREFEITO MUNICII'A/ 

PERMITEN ri: 

,L (. 41)~ PAj  
-. J?J,RMISÍONÃRIO 

Testemunhas: 

(RA, W BENZAK KRAWCZYK 

)ECRET 	9 21 

(Pl: 3 
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TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

Eu, Valeria Sandra Hilareski Mateus, portador (a) do RG de 	 inscrito (a) no CPF 
sob 	 esidente no endereço R. Castro Alves, na cidade de União da 
VitórialPR, selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município de 
Cruz Machado -PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da 
Secretaria Municipal de Turismo. 

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. 

Comissão Permanente de Licitação 
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Cruz Machado, 13 de dezembro de 2022. 

gUN 

ÁO 

Antonio 
240  011  Prefeito Municipal 

59-~W1 
Valeria Sandra Hilareski Mateus_ 

Inscrito no CPF: 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 010/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 

e inscrito no CPF/MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 

N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 

PERMITENTE, e de outro VALERIA SANDRA HILARESKI MATEUS portador da CI-

RG sob n e inscrito no CPF/ MF esidente e domiciliado na 

Rua Castro Alves, 326, no Município de União da Vitória/PR., CEP 84.600-270, neste ato 

denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO, nos termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 2022, mediante 

as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 

PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 

ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz 'chado, 
conforme abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 

7 Box 	metálico de 	3x3 	m, 	com 	cobertura, 	tipo tenda, 	venda 	livre 	de 
mercadorias permitidas por iei, exceto bebidas. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido 

do Chamamento Público n° 003/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO é exclusiva período da festa de comemoração de setenta anos do Município de 

Cruz Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o inicio dos 

trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 

PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 

encargos trabalhistas. previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 
PERMITENTE. 

Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 

total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ n° 76.339.68810001-09. 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 
CRUZ MACHADO 	Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR 	11 ti U 279 

t 	
CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.688/0001-09 

27 	 Fone (42) 3554-1222 - E-mail: pmcm@pmcm.pr.gov.br  
www.pmcm.pr.gov.br  

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 

seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 

comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 

pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus 

empregados, assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao 

espaço/ estrutura disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e 

da área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 

consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 

instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 

judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 

qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 

cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 

importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 

CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 

da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 

instrumento. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ n°76.339.688/0001.09 
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Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 
pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/Pr., em 13 de dezembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE CRU  
ANTONIO LUlSSÃVkOWSKI/'/ 

PREFEITO MUNICIPAL 
PERMITE  

4/YYICt  
i3 

RIoA SANDRA HILARESKI MATEUS 
PERMISSIONÁRIO 

Testemunhas: 

Nom ERPMa BEZM( NCZN 
Fazefl° 

p%pnc;m 
CPF: Secr. 	 344912021 
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O h t 281 
TERMO DE COMPROMISSO 

AUTORIZAÇÃO 
Edital Chamamento n° 00312022 

Eu. João Daniel dos Santos, portador (a) do RG de inscrito (a) no CPF sob n° 
esidente no endereço Linha Vitória, na cidade de Cruz Machado/PR, 

selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz 
Machado -PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da 
Secretaria Municipal de Turismo. 

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 estabeecido no presente edital. 

Por fim, declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo em nenhuma 
de suas vedações. 

(:omisso Permanente de Lictaço 

Av. Vitoria, 251 I'Andar - Centro- CEP: 84.620-000 - lei: (42) 3354-1222 
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Cruz Machado, 13 de dezembro de 2022. 

Antonio- Ts'-Syl 
Prefeito Munici 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 011/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n. °  76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 

e inscrito no CPF/MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 

N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 

.I....ÏERMITENTE, e de outro JOAO DANIEL DOS SANTOS portador da CI-RG sob n° 
j inscrito no CPF/MF esidente e domiciliado na Linha Vitória, 

no Município de Cruz Machado/PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 
PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, nos 

termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 2022, mediante as condições e 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 

PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 

ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, conforme 

abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 

9 Box metálico de 3x3 m, 	com cobertura, 	tipo tenda, 	venda 	livre de 

mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido do 

Chamamento Público n° 003/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO DE 

USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz 

Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 

trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 

PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vinculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 

PERMITENTE. 

111 	
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Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 

total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 

seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 

comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 

pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, 

assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao espaço/ estrutura 

disponibilizado(a) pelo PERM,ITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e da 

área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 

consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 

instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 

judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 

qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 

cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO DE 

PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 

importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 
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Ub 285 
CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 

da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 

instrumento. 

Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 

pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/ Pr., em 13 de dezembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE ciw6 f><p 
ANTONIO LUIS SZA OWSK1,)' 

PREFEITO MUNICIPAL °  
PERMITENTE 

1 

'OS 

Testemunhas: 
VERA M' BENZAK KRAWCZYK 
Secr. Fazenda e Planejament 

Nome: 	DECRETO 344912021 

CPF: 

Nome: 	/Jr) 
CPF: o&Á• 
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TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

Eu. Everton Garrafa, portador (a) do RG de nb 	 inscrito (a) no CPF sob n° 
residente no endereço Av. Getúlio Vargas, n° 1205, São Pedro, na cidade de 

Porto União/SC, selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município 
de Cruz Machado -PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da 
Secretaria Municipal de Turismo. 

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 p1rões 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. 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr ML  2 
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Cruz Machado, 13 de dezembro de 2022. 

Antonio 
Prefeito Municipal 

'. 	Everton Garra 
Inscrito no CP 

Comissão Permanente de Licitação 

Av. Vitória, 251 - 1Andar Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 012/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 

e inscrito no CPF/ MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 

N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 

PERMITENTE, e de outro EVERTON GARRAFA portador da CI-RG sob n 
inscrito no CPF/MF 	 esidente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, 

1205, Bairro São Pedro, no Município de Porto União/SC., CEP 89.400-000, neste ato 

denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO, nos termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 2022, mediante as 

condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 

PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 
ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, conforme 
abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 

10 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro 

do espaço de 3x3 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. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido do 

Chamamento Público n° 003/ 2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz 
Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 

trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 

PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vinculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 

PERMITENTE. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ n° 	 -09. 
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Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 

total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 

seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 

comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 

pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, 

assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao espaço/ estrutura 

disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e da 

área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 

consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 

instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 

judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 

qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 

cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO DE 

PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 

importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 1 CNPJ n°76.339.688/0001-O?. 
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CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 

da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 

instrumento. 

Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 
pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/ Pr., em 13 de dezembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE CRUZ- 	ADQ '  

ANTONIO LUIS SZAYKOWSI$ 
PREFEITO MUNICIPAL 

PERMITENTE 

6)CÓ~n ~ EVERTON GARRAFA 
~MISSIONÁRIO 

Testemunhas: 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ n°76.339.688/0001 -09. 
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TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

Eu, Willian Guth, portador (a) do RG der 	 nscrito (a) no CPF sob --  
38, residente no endereço Rua Josefina Sutcki, na cidade de Cruz Machado/PR, icionado (a) 
para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado -PR, 
comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da Secretaria Municipal de 
Turismo. 

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. 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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CRUZ MACHADO 

Cruz Machado, 13 de dezembro de 2022. 

Antonio 
Prefeito Municipal 
	

' 

Wil ian Gut 
Inscrito no CPI 	 - 

Comissão Permanente de Licitação 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 013/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 
e inscrito no CPF/MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 
N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 
PERMITENTE, e de outro WILLIAN GUTH portador da CI-RG sob 	 inscrito 
no CPF/ Ml 	 residente e domiciliado na Rua Josefa Sutcki, Bairro São Jorge, 
no Município de Cruz Machado/PR, CEP 84.620-000, neste ato denominado 
PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, nos 
termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 2022, mediante as condições e 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 
PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 
ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, conforme 
abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 

11 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro 
do espaço de 3x3 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. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido do 
Chamamento Público n° 003/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz 
Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 
PERMITENTE. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ fl° 76.339.688/0001-09. 
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Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 
seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 
comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 
pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, 
assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao espaço/ estrutura 
disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e da 
área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 
consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO (a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 
instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 
judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 
qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 
cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ n° 76.339.688/0001-09. 
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CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 

da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 
instrumento. 

Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 
pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/ Pr., em 13 de dezembro de 2022. 

MUNICÍPIO 
ANTONIO 

PREFEITO MUNICIPAL 
PERMITENTE 

LLIA 
PERMIS ONÁRIO 

Testemunhas: 

NorN6RP M BENZAK KRAWCZYK 
Secr. azeflUa e rIawjo.'' 

 CPF: 	pCRETO 344912021 

Nome: 
CPF: el:,. 51329 -3 
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TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Chamamento n° 00312022 

: 

COMPRAS E 
LICITAÇÕES 

CRti2 MACHADO 

Eu...A[exandre Antoniczei Junior, portador (a) do RG de r 	 inscrito (a) no CPF sob 
n° 	 sidente no endereço Rua Antônio Stempin, na cidade de Cruz 
Machado/PR, selecionado (a) para utilização dos espaços da Festa dos 70 anos do Município 
de Cruz Machado -PR, comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital n° 003, da 
Secretaria Municipal de Turismo. 

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, á 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. 
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Cruz Machado, 13 de dezembro de 2022. 
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Prefeito Munici 
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 014/2022 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR., pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob n.° 76.339.688/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, brasileiro, casado, portador da CI-RG sob n° 4.207.620-1 
e inscrito no CPF/MF n° 714.986.999-87, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 
N° 41, Centro, no Município de Cruz Machado/ PR., CEP 84.620-000, neste ato denominado 
PERMITENTE, e de outro ALEXANDRE ANTONICZEI JUNIOR portador da CI-RG sob 

e inscrito no CPF/MF residente e domiciliado na Rua 
Antônio Stempin, 126, no Município de Cruz Machado/PR., CEP 84.620-000, neste ato 
denominado PERMISSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE PERMISSÃO 

DE USO, nos termos do Decreto Municipal n° 3982 de 11 de novembro de 2022, mediante as 
condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 	PRIMEIRA: 	O 	PERMITENTE 	outorga 	ao(a) 
PERMISSIONÁRIO(a), a permissão de uso de espaço, a título precário e oneroso, por 
ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, conforme 
abaixo relacionado: 

N° BOX DESCRITIVO E FINALIDADE DO BOX 

14 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro 

do espaço de 3x3 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. 

Parágrafo único: O presente TERMO DE PERMISÃO DE USO foi procedido do 
Chamamento Público n° 003/ 2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO é exclusiva ao período da festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz 
Machado, pelo prazo determinado do dia 14 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único: O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização da referida festa. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) 
PERMISSIONÁRIO(a) a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao 

PERMITENTE. 

Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR / Telefone: (42) 3554.1222 / CNPJ n° 76.339.6881000109. 
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Parágrafo único: É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

CLÁUSULA QUARTA: O(a) PERMISSIONÁRIO(a) deverá atender as 
seguintes obrigações: 

1 - Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

II - Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi permitida, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III - Zelar pela área objeto do presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO e 

comunicar de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 

IV - Exercer unicamente o ramo que lhe foi permitido através do presente 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias 
pertinentes; 

V - Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, 

assim como por danos ou prejuízos causados a terceiros e ao espaço/ estrutura 

disponibilizado(a) pelo PERMITENTE; 

VI - Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e da 
área permitida, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica-sanitária; 

VII - Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 
consumidores deverão ser reparados pelo(a) PERMISSIONÁRIO(a). 

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento das cláusulas pactuadas neste 

instrumento implicará na sua imediata rescisão, independentemente de qualquer medida 
judicial. 

CLÁUSULA SEXTA: Findo o prazo da presente permissão ou rescindida por 

qualquer motivo, fica obrigado(a) o(a) PERMISSIONÁRIO(a) a desocupar o espaço ora 
cedida, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: pela utilização do espaço objeto do presente TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO, o(a) PERMISSIONÁRIO(a) pagará ao PERMITENTE a 

importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo retirar o boleto junto ao Setor de Tributos. 
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CLÁUSULA OITAVA: De comum acordo, elegem o foro da Comarca de União 
da Vitória, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao presente 
instrumento. 

Aplicam-se ao presente Termo, as disposições do Código Civil Brasileiro, 
pertinentes a matéria. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cruz Machado/ Pr., em 13 de dezembro de 2022. 

214d' 
MUNICÍPIO DE 

ANTONIO LUIS SZAYKOI'V 
PREFEITO MUNICIPAL 

&t IOR 
PERMI IONÁRIO 

Testemunhas: 

Nome: 	VERA M1  BENZAK KRAWCZV 
CPF 	Secr. Fazenda e Planejment 

DECRETO 

Nome: 
CPF: 
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DECRETO N° 402212022 
DATA: 13/1212022 
DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE 
BENS PÚBLICOS PARA EXPOSIÇÃO E 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL, A TÍTULO 
PRECÁRIO E ONEROSO. POR OCASIÃO DA 
FESTA DE SETENTA ANOS DO MUNICÍPIO DE 
CRUZ MACHADO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO. Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 115, § 3'. da Lei Orgânica 
do Município. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n' 3982 do 11 de novembro de 
2022. publicado no Diário Oficial do Município, Edição IDigitalizada ri' 2593, de 
1 1 de novembro de 2022: 

CONSIDERANDO o Chamamento Público ri -  003/2022, que tem por 
objeto a Concessão do Exploração Comercial de espaços. ria Festa dos 70 
anos do Município de Cruz Machado, a realizar-se no dia 14 de dezembro do 
corrente ano para atuar espaços públicos determinados pela Secretaria de 
Turismo, conforme croquis em anexo, localizados na Avenida Vitória: 

CONSIDERANDO as Atas de Recebimento e Julgamento do 
Chamamento Público ri" 003/2022. 

DECRETA: 

Art.1° Fica permitido, rios termos deste Decreto, o uso de espaços em 
logradouro e prádio público a Pessoas Físicas e Jurídicas interessadas, para 
exposição o exploração comercial, a título precário e oneroso, por ocasião da 
festa de comemoração de setenta anos do Município de Cruz Machado, 
conforme abaixo relacionada: 

N BOX 	DESCRITIVO FINALIDADE DC ,t.J'rÉRÉssÀbo ........ 

	

J.BQ?(. 	 .. . ................................................................. 
e 
 ........................... 

1 	 Box rrietálico de 3 x 3 mmi, com Metzçjer Andrade Ltda. 
cobertura, tipo tenda, destinado a 
venda exclusiva de bebidas. 
Box n,etálic<, de 3 x 3 rn. com  t.uiza Andressa Bojarski 

1 cobertura, tipo tenda, venda Frankemberger 
exIusiva 	

R 
de gêneros alimenticios, 

rn 	
....... O............................ - .................... 

Box 	etá 1 ico de 	 i, 3 x 3 i, corri 	e ne rtiz 
cobertura, tipo tenda, venda 

,].exclusiva de ç:jêneros alimentícios, ............................................. 
4 	 Box metálico de 3 x 3 m. com  Scheila Hutchok 
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cobertura, 	tipo 	tenda, 	venda 
exclusiva de gêneros alimentícios.  

5 Box metálico de 3 x 3 m, com Daniela Gavasso Wierzbicki 
cobertura, tipo tenda, venda livre 
de mercadorias permitidas por lei, 
exceto bebidas.  

6 Box metálico de 3 x 3 m. com  Luciola de Paula 
cobertura, tipo tenda, venda livre 
de mercadorias permitidas por lei, 
exceto bebidas.  

7 Box metálico de 3 x 3 m, com Valéria Sandra Hilareski 
cobertura, tipo tenda, venda livre 
de mercadorias permitidas por lei, 
exceto bebidas.  

8 Box metálico de 3 x 3 m, com Everton Garrafa 
cobertura, tipo tenda, venda livre 
de mercadorias permitidas por lei. 
exceto bebidas.  

9 Box metálico de 3 x 3 m, com João Daniel dos Santos 
cobertura, tipo tenda, venda livre 
de mercadorias permitidas por lei, 
exceto bebidas.  

10 Box 	sem 	estrutura 	(interessado Everton Garrafa 
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 

11 Box 	sem 	estrutura 	(interessado Willian Guth 
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 Alexandre Antoniczei Júnior 
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 qye não exceda ______________________ 
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a 	área 	predefinida.) 
venda 	livre 	de 	mercadorias 
permitidas portei, exceto bebidas.  

15 Box 	sem 	estrutura 	(interessado Alexandro Gruber 
deverá 	montar 	sua 	própria 
estrutura dentro do espaço de 3 x 
3 	m, 	devendo 	ser 	de 	material 1 
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 Ivanilson de Souza 
alvenaria, espaço físico em prédio 
da 	Secretaria 	de 	Agricultura 	e 
Meio Ambiente com 6 x 5 m 
destinado a venda exclusiva de 
bebidas.  

Parágrafo único. A permissão de uso de bens públicos será outorgada 
mediante o presente Decreto e formalizada individualmente através de Termo 
de Permissão de Uso. 

Art. 2 0  Este Decreto tem vigência a partir de sua publicação. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 13 de dezembro de 2022. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 


