
ENVELOPE N.o 2 (HABILITAÇÃO) 
MUNICíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
FILEZAO JARDIM L TOA 
AV. PARIGOT DE SOUZA, N° 1100 - JD. PORTO ALEGRE - CEP: 85906-070 - TOLEDO-PR 
CNPJ: 10.379.438/0001-86 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 63/2022 
DATA DE ABERTURA: 14/06/2022 
HORÁRIO: 14:00h 



FILEZÃO JARDIM L TDA - ME 
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ/MF- 10.379.438/0001-86 
FL. 01 

Rí\QUEL MA YER BUENO BAIERLE, brasileira, natural da cidade de Toledo, estado 
do Paraná, nascida no dia 04 de Julho de 1966, casada sob regime de Comunhão Universal 
de Bens, empresária, residente e domiciliada em Toledo PR, à Rua Santos Dumont, 1810- 
Apartamento 02 - Centro - CEP 85900-010, portadora da cédula de identidade RG- 
3.480.929-1, do instituto de identificação do estado do Paraná e do CPFfMF-476.302,729- 
87; GABRIEL BUENO BAIERLE, brasileiro, natural da cidade de Cascavel, estado do 
Paraná, nascido no dia 16 de Agosto ele 1996, solteiro, empresário, residente e domiciliado 
em Toledo PR, i Rua Santos Dumont, 1810 - Apartamento 02 - Centro - CEP 85900-010, 
portador da cédula de identidade RG-9.137.479-0, do instituto de identificação do estado do 
Paraná e do CPF/M.F- 084.417.189-11; sócios únicos da sociedade empresária limitada que 
gira sob nome empresarial de FILEZÃO JARDIM L TDA - ME com sede em Toledo Pr, à 
Avenida Parigot de Souza) 1100 - Sobreloja - Jardim Porto Alegre - CEP 85906-070, com 
contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Paraná sob n° 
412.06308\8- 7 em seção de 26 de Setembro de 2008, última alteração contratual 
registrada sob n" 20104136154 em seção de 09 de dezembro de 2010 e CNPJIMF- 
10.379.438/0001-86, resolvem os sócios alterar e consolidar seu contrato social primitivo c 
posteriores alterações contratuais conforme Lei n° 10.406 datada de 10 de Janeiro de 2002 
e subsidiariarnente pela Lei n? 6.404 datada de 15 de Dezembro de 1976, de acordo com as 
seguintes cláusulas 

Cláusula Primeira: ATIVIDADE ECO ÔMICA: Fica alterada a atividade 
econômica para Restaurante, Churrascaria, Petiscaria, Lanchonete, Choperia e Comércio 
Varejista de Bebidas e Refrigerantes. Comércio Varejista de Produtos Alimentícios. 

Cláusula Segunda: ENDEREÇO DO SÓCIO: Fica alterado o endereço da sócia 
RAQUEL MA YER BUENO BAIERLE para Toledo PR, à Rua Armando Luiz Arrosi, 
1726 - Centro - CEP 85901-020. 

Cláusula Terceira: ENDEREÇO DO SÓCIO: Fica alterado o endereço do sócio 
GABRIEL BUENO BAIERLE para Toledo PR, à Rua Armando Luiz Arrosi, 1726 - 
Centro - CEP 85901-020. 

Cláusula Quarta: Em razão das modificações havidas, consolida-se o Contrato Social 
com as seguintes Cláusulas: 

CONTRATO SOCIAL CO~SOLlDADO 

RAQUEL MA YER RUE 'O BAIERLE, brasileira, natural da cidade de Toledo, estado 
elo Paraná, nascida no dia 04 de Julho de 1966, casada sob regime de Comunhão Universal 
de Bens, empresária, residente e domiciliada em Toledo PR, à Rua Armando Luiz Arrosi 
1726 - Centro .- CEP 85901-020, portadora da cédula ele identidade RG-3 .480.929-1, do 
instituto de identificação do estado do Paraná e do CPF/MF-476.302.729-8~~ 

~ 



F1LEZÃü JARDIM LTDA - ME 
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ/MF- 10.379.438/0001-86 
FL. 02 

BUENO BAIERLE, brasileiro, natural da cidade de Cascavel estado do Paraná, nascido no 
dia 16 de Agosto de J 996, solteiro, empresário, residente e dorniciliado em Toleclo PR, à 
Rua Armando Luiz Arrosi, 1726 - Centro - CEP 85901-020, portador da cédula de 
identidade RG-9.137.479-0, do instituto de identificação do estado do Paraná e do CPF/MF- 
084.4] 7.189-11; sócios únicos da sociedade ernpresaria limitada que gira sob nome 
empresarial de FILEZÃO JARDIM LTOA - ME, com sede em Toledo Pr, à Avenida 
Parigot de Souza, li 00 - Sobreloja - Jardim Porto Alegre - CEP 85906-070, com contrato 
social devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Paraná sob n° 412.0630818- 
7 em seção de 26 de Setembro de 2008 e C PJ/MF-IO.379.438/0001-86, resolvem os 
sócios consolidar seu contrato social primitivo conforme Lei n" 10.406 datada de 10 de 
Janeiro de 2002 e subsidiariarnente pela Lei n? 6.404 datada de 15 de Dezembro de 1976, de 
acordo com as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de FILEZÃO JARDIM 
L TOA - ME e tem sede e domicilio. à Avenida Parigot de Souza, 1100 - Sobreloja - Jardim 
Porto Alegre - CEP 85906-070, cidade de Toledo estado do Paraná. 

Cláusula Segunda: CAPlTAL SOCIAL - No valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil 
Reais), divididos em 40.000 colas de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado em 
moeda corrente do país, fica assim distribuído: 

SÓCIO COTAS VALOR 
RAQUEL MA YER BUENO BAIERLE 36.000 R$ 36.000,00 
GABRIEL BUENO BAIERLE 4.000 R$ 4.000,00 
TOTAL .:JO.OOO R$ 40.000,00 

Cláusula Terceira: O Objeto Social é de Restaurante, Churrascaria, Petiscaria, 
Lanchonete, Choperia e Comércio Varejista de Bebidas e Refrigerantes. Comércio 
Varejista de Produtos Alimentícios. 

Cláusula Quarta: A sociedade iniciará suas atividades em 29 de Setembro de 2008 e seu 
prazo de duração é Indeterminado. 

Cláusula Quinta: As cotas são indivisfveis e não podem ser cedidas ali transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Sétima: A administração da sociedade caberá a Sócia Sra. RAQUEL MAYER 
BUENO BAIERLE com os poderes e atribuições de ADM1NISTRAOORi\, autorizada o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos coristas ou de terceiros, bem como onerar 



FILEZÃO JARDlM LTDA - ME 
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ/MF- 10.379.438/0001-86 
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ou alienar bens imóveis da sociedade e prestar Aval para terceiros sem autorização dos 
outro sócios. 

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercicto social, em 31 de Dezembro, a 
administradora presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
in entário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradores quando for o caso. 

Cláusula Nona: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Décima: Os sócios podem, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
título de pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado 
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado, 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Segunda: A administradora declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedida de exercer a administração ela sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falirnentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, pecularo, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou li propriedade. 

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro ela cidade de Toledo estado do Paraná, para 
() exercício c o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 (Quatro) 
vias. 

Toledo Pr. 11 de Dezembro de 2014. 

<~<f-J,t>n:ee~ ~&:I& · ;) 
Raquel MaA~o Baierle ~=:'iel Bu'eno Baierle~ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO 
10.379.438/0001-86 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
26/09/2008 

CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 
FILEZAO JARDIM L TOA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RESTAURANTE FILEZAO I ~~TE 
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONCMICA PRINCIPAL 
56.11-2-01 - Restaurantes e similares 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONCMICAS SECUNDÁRIAS 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados, 
mercearias e armazéns 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 

I CEP 
85.906-070 

I COMPLEMENTO 
SLJ 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I LOGRADOURO 
~V PARIGOT DE SOUZA 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PORTO ALEGRE 

I MUNiCípIO 
TOLEDO ~ 

~ 
I ENDEREÇO ELETRCNICO I TELEFONE 

(45) 3055-4141 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. *.****** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA, 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRA L 
26/09/2008 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 07/06/2022 às 08:48:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

1/1 



MUNICÍPIO DE TOLEDO 
ESTADO DO PARANÁ 

76.205.806/0001-88 
RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO n° 969213 
O Município de Toledo, conforme protocolo n? 33111/2008 de 20/11/2008 00:00:00 concede alvará de licença para 

localização a' 
Nome: FILEZAO JARDIM L TDA 
CNPJ/CPF: 10.379.438/0001-86 
Localização: AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 1100 - AP SLJ - JARDIM PORTO ALEGRE CEP: 85906070 Toledo:- PR 
Atividades 
5611-2/01 - Restaurantes e similares. 

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazéns. 

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas. 

RESTAURANTE, CHURASCARIA, PETISCARIA, LANCHONETE, CHOPERIA E COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E REFRIGERANTES 

Horário de funcionamento: Comercial 
Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00 
Emitido em 12/01/202208:37:58 Válido até 20/12/202200:00:00 ••• 
Vistorias 
Data 
11110/2021 
12/01/2021 

Natureza 
LAUDO DE VISTORIA DO BOMBEIRO 
LAUDO DA VIGILANCIA SANITA RIA 

Laudo 
877644-14 
39/2021 

Validade 
11/10/2022 
12/01/2022 

Observações 
1 - O presente ai vará só tem efeito para o período e para as atividades acima especificadas, ficando sujeito à renovação anual. 

As demais atividades não estão licenciadas pelo Munícipio, ainda que constem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. 
2 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrerem mudanças de ramo de atividade, modificações 

nas características do estabelecimento ou transferência de local. 
3 - Nos casos de alterações tais como: mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, cessação de atividades, etc., o 

contribuinte ou responsável deverá comunicar o fato à Administração Tributária dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 
IMPORT ANTE: Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o Fisco. Futuramente, 

você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro. 

Alvará emitido pela internet em 12/01/2022 08:37:58. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br 
Codigo de autencidade 9ZTMJCUQ2CJZX28A9U8 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: FILEZAO JARDIM L TDA 
CNPJ: 10.379.438/0001-86 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 07:48:32 do dia 24/05/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/11/2022. , 
Código de controle da certidão: 9468.2EOE.12E3.C7F8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



10/06/2022 13:32 Consulta Regularidade do Empregador 
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 10.379.438/0001-86 
Razão Social:FILEZAO JARDIM LTDA 
Endereço: R AV PARIGOT DE SOUZA 1100 S/N / JD PORTO ALEGRE / TOLEDO / PR / 

85906-070 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:05/06/2022 a 04/07/2022/ 

Certificação Número: 2022060501265230704474 

Informação obtida em 10/06/2022 13:32:42 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https:llconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.isf 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 026995784-68 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.379.438/0001-86 
Nome: FILEZAO JARDIM L TOA 

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

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

Válida até 12/10/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
Y':!_WW .lÇl1:.~r}_çj.ª,_Qr ._gov. bI 

',' 

Página 1 de 1 

Emilido via fntomet Pública (17/0512022 17:09:52) 



10/06/202213:31 Certidão 

I. MUNICIPIO DE TOLEDO 

ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDAO NEGATIVA 34763/2022 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERíODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização 
descrita abaixo. 

VALIDADE: 10/07/2022,/ CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJCUFFH4J2X28Q2Q7 

RAZÃO SOCIAL: FILEZAO JARDIM LTDA 

INSCRIÇAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇAO ESTADUAL ALVARA 

969213 10.379.438/0001-86 969213 
ENDEREÇO 

AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 1100 - AP SLJ - JARDIM PORTO ALEGRE CEP: 85906070 Toledo - PR 

ATIVIDADES 
iRestaurantes e similares, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas 

. - .. 
Certidão emitida gratuitamente pela Internet em 10/06/2022 . 
Qualquer rasura invalidará este documento. 
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br 

equiplano. toledo. pr.gov. br: 747 4/esportal/stmcertidao. view.log ic?idCertid ao=602260 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FILEZAO JARDIM LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.379.438/0001-86 
Certidão nO: 17811302/2022 
Expedição: 03/06/2022, às 17:06:28 
Validade: 30/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que FILEZAO JARDIM LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o nO 10.379.438/0001-86, NÃO CONSTA como inadimplente no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e S\lgest6es: cndt@tst.jus.br 



FILEZAO JARDIM L TOA 
CNPJ: 10.379.438/0001-86 
Inscrição Estadual: 90456577-68 
Avenida Parigot de Souza, nO 1100 - Jd. Porto Alegre - CEP: 85906-070 - Toledo-PR 
Fone: (45) 3055-4422 
E-mail: filezaojardim@filezao.com.br 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO E RESPONSABILIDADE 
PELA EXECUÇÃO DO OBJETO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial nO 63/2022 

Conforme o disposto no Edital acima mencionado, a empresa Filezão Jardim Ltda, DECLARA que 
disponibilizará estabelecimento comercial na Cidade de Toledo, efetivamente regularizado e 
adequadamente equipado para atender as necessidades do Município de Mercedes, bem como, 
que assume inteira responsabilidade pela plena execução do objeto da presente licitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Toledo-PR, 10 de junho de 2022. 

~Baierle 

I 



FILEZAO JARDIM L TOA 
CNPJ: 10.379.438/0001-86 
Inscrição Estadual: 90456577-68 
Avenida Parigot de Souza, n" 1100 - Jd. Porto Alegre - CEP: 85906-070 - Toledo-PR 
Fone: (45) 3055-4422 
E-mail: filezaojardim@filezao.com.br 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, 
INCISO XXXIII, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial nO 63/2022 

A empresa Filezão Jardim Ltda, inscrita no CNPJ/MF n° 10.379.438/0001-86, neste ato 
representada por sua representante legal, a Sra. Raquel Mayer Bueno Baierle, portadora da 
Carteira de Identidade n? 3.480.929-1, expedida pela SSP/PR, e do CPF nO 476.302.729-87, 
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nO 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nO 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega 
menor de dezesseis anos. 

Toledo-PR, 10 de junho de 2022. 

~ierle 
Sócia Administradora 



FILEZAO JARDIM L TOA 
CNPJ: 10.379.438/0001-86 
Inscrição Estadual: 90456577-68 
Avenida Parigot de Souza, nO 1100 - Jd. Porto Alegre - CEP: 85906-070 - Toledo-PR 
Fone: (45) 3055-4422 
E-mail: filezaojardim@filezao.com.br 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR 
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia I n° 63/2022 

A empresa Filezão Jardim Ltda, inscrita no CNPJ/MF nO 10.379.438/0001-86, neste ato 
representada por seu representante legal, a Sra. Raquel Mayer Bueno Baierle, portadora da 
Carteira de Identidade nO 3.480.929-1, expedida pela SSP/PR, e do CPF nO 476.302.729-87, 
DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Toledo-PR, 10 de junho de 2022. 

Sócia Administradora 


