
AO MUNiCíPIO DE MERCEDES 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.o 2/2020 

ENVELOPE N° 01 -DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE: FIRMO & FIRMO L TOA 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FIRMO & FIRMO LTDA - ME 
CNPJ/MF: n° 19.210.259/0001-95 

NIRE: 412.0868719-3 
I -olha: I de 5 

Os abaixo identificados e qualificados: 

L) CARLOS GONZAGA FIRMO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de 
comunhão universal de bens, nascido em 06 de maio de 1957, natural de Joaçaba, 
Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF/MF sob n". 335.328.269-68, portador da 
carteira de identidade RG n°. 2.021.457-0, expedida pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do Paraná, em 25 de setembro de 2015, residente e domiciliado 
na Rua Dr. João lnácio, 516, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, 
Estado do Paraná. 

2) ROBERTO GONZAGA FIRMO, brasileiro, empresário, casado sob o regime 
de comunhão universal de bens, nascido em 05 de setembro de 1981, natural de 
Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob n" 
030.708.809-08, portador do RG sob n" 7.982.458-5, expedida pela Secretaria de 
Estado de Segurança Públ ica do Paraná, em 14 de janeiro de 1997 , residente e 
domiciliado na Rua Monte Castelo, 421, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça 
sob o nome de FIRMO & FIRMO L TDA - ME, com sede na Av. João XXIll, \..L 
420, Centro, CEP: 85998-000, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e inscrita no 
CNPJ/MF sob n". 19.210.259/0001-95, registrada na Junta Comercial do Paraná \[) 
sob n" 412.0868719-3, em 30/ LO/20 13; resolvem alterar o contrato social mediante ~ 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA THANSFERÊNCIA DE COTAS: o sócio CARLOS CiONZAGA 
FIRMO, acima qualificado, transfere por venda onerosa, 24.000 (vinte e quatro mil) quotas 
integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) ao sócio 
ROBERTO GONZAGA FIRMO, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - NOVA DISTRIBUiÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das 
modificações havidas, o capital social de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 
(sessenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 11111::t, inteiramente inl(~~rnli7Mlo em rCda nacional, fica assim dividido entre os sócios : _ 

\';>;("'_ : \?, '(%~ 
, . 

I'~'; ';" I-T 'Valor R$' orne , ':, < ~. "Ceitas· 
CARLOS GONZAGA FIRMO 10.00 6.000 6.000,00 
HOBERTO GONZAGA FIRMO 90.00 54.000 

-----~ 
54.000,00 

TOTAL ._ .. ____ . __ I 100.00 60.000 6_º.OOO!_Q-º- - 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA CONSOLIOAÇÃO no CONTRATO: À vista da modificação 
ora ajustada, consolida-se o contraio social, que passa a ter a seguinte redação. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAl" DA SOCIEDADE 
FIRMO & FIRMO LTDA - ME 
CNPJ/MF: n° 19.210.259/0001-95 

NIRE: 412.0868719-3 
Fulha::: de s 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
FIRMO & rtnmo LTDA - ME 
CNP,J/MF: 19.210.259/0001-95 

NIRE: 412.0868719-3 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) CARLOS GONZAGA FIRMO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de 
comunhão universal de bens, nascido em 06 de maio de 1957, natural de Joaçaba, 
Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF/MF sob n''. 335.328.269-68, portador da 
carteira de identidade RG n°. 2.021.457-0, expedida pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do Paraná, em 25 de setembro de 2015, residente e domiciliado 
na Rua Dr. João Inácio, 516, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade -de Mercedes, 
Estado do Paraná. 

2) ROBERTO GONZAGA FIRMO brasileiro, empresário, casado sob o regime 
de comunhão universal de bens, nascido em 05 de setembro de J 98 J, natural de 
Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob n" 
030.708.809-08, portador do RG sob n" 7.982.458-5, expedida pela Secretaria de 
Estado de Segurança Pública do Paraná, em 14 de janeiro de 1997 , residente e 
domiciliado na Rua Monte Castelo, 421, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça 
sob o nome de FIRMO & FlRMO LTDA - ME, com sede na Av. João XXIII, 
420. Centro. CEP: 85998-000. Cidade de Mercedes. Estado do Paraná e inscrita no 
CNPJ/MF sob n". 19.210.259/0001-95, registrada na Junta Comercial do Paraná 
sob n° 4] 2.0868719-3 em 30/ I 0/20 13; resolvem atualizar o contrato social 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRlMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira 
sob o nome empresarial de FIRMO & FIRMO LTDA - ME e tem com sede na Av. João XXIlL, 
420, Centro, CEP: 85998-000 Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA- INíCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE nURAçAo DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 01111/2013 e seu prazo de duração é por 
tempo indetcrminado. 

...•. '- JUNTA COMERCIAL 
OOPARANA' 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FIRMO & FIRMO LTDA - ME 
CNPJ/MF: n° 19.210.259/0001-95 

NIRE: 412,0868719-3 
I 'olha: 3 \1<.: 5 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo 
. .. d . d ' . érl ~ Á' •• .., t' d de: Comércio Varejista e artigos o vestuàrto e acess 'nos; ,--OilicrCiO varejista ue ar igos e 

cama, mesa e banho; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de calçados; Comércio 
varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de plantas e flores artificiais; Serviços 
de jardinagem e paisagismos; Serviços de decoração de interiores; Fabricação e conserto de 
ca rr ocerias de madeira para caminhões; Fabricação e conserto de carrocerias e carretas 
agrícolas; Comercio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar, novos e usados, para veículos 
automotores; Serviços de borracha ria para veículos automotores; Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores (veículos leves e pesados); Serviços de pintura, 
lanternagem e funilaria de veículos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos, municipal, interrnunicipal, interestadual; Transporte rodoviário de mudanças; 
Comercio varejista de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores; Comercio 
varejista de peças e acessórios, novos e usados, para motocicletas e motonetas; Comercio 
varejista de bicicletas e triciclos suas peças e acessórios; Comercio varejista de veículos 
automotores usados; Representantes comerciais e agentes do comercio de veículos 
automotores; Manutenção elétrica de automóveis, caminhões, ônibus e veículos pesados; 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, caminhões, ônibus e 
veículos pesados; Fabricação de ferragens para construção, para moveis, dobradiças, trincos 
fechaduras e guarnições.. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 60,000,00 (sessenta mil 
reais), divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da 
seguinte forma: 

Nome . .~. .'X)' ,,::, _' :;~: <*'~ I (%~ Cotas *: và.lm-,~n$ .•.. , - 
CARLOS GONZAGA FIRMO 10.00 6,000 6:000,00 
ROBERTO GONZAGA FIRMO 90.00 54.000 54.000,00 
TOTAL 100.00 60.000 60.000,00 - 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE OOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio 
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social, conforme dispõe ° ano l.ü52 da Lei i OA06í2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRI\NSFERÊNCLA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferi das a terceiros sem o consentimento dos outros 
sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para ri 
SWl aquisição se postas à venda, f-ormalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

Parágrafo uruco: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ali parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à 

~ 
JUNTA COMERCW.[ 

OOPAAANA' 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FIRMO & FIRMO LTDA - ME 
CNPJ/MF: n" 19.210.259/0001-95 

NIRE: 412.0868719-3 
Folha: 4 de:' 

venda, ° preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem 
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 
poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a ROBERTO GONZAGA FIRMO, já 
qualificado, ao qual compete isoladamente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, 
ou fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos 
necessários a consecução do objeto social, sendo-lhcs, no entanto, vedado o uso do nome da 
sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto 
social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de 
liberalidade ou de favor podendo passar poderes para terceiros por procuração. 

Paragrafo Único - O sócio que participar ativamente na administracão da sociedade fará jus a -Q 
uma retirada mensal a título de pró-Iabore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos \.C_ 
sócios, cuja importância c acordo com a legislação do imposto de renda, será contabilizada C\r 
como despesa de administração da sociedade. ~ 

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob 
as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por sc encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, 
fixar lima retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCrMA PRIMErRA EXERCíCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada 
exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais 
demonstrações conrábeis requeridas pela legislação societária. elaboradas em conformidade com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na 
mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços Oll balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá 
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· ' PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRA TUAL DA SOCIEDADE 
FIRMO & FIRMO LTDA - ME 
CNPJ/MF: n° 19.210.259;0001-95 

NIRE: 412.0868719-3 
Folha: 5 dc f 

ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação de Lucros, proporcionalmente 
às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a 
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n." 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradores quando for o caso. 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reumao, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, c com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCiO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades. com. os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. Não sendo possíveJ ou inexistindo interesse destes Oll dos sócios 
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado c 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 socieclade 
se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Candido 
Rondon, Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou 
venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via ún ica, obrigando-se 
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais :1 cumprí-lo em todos os seus termos. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚ~RO DE INSCRIÇ.Ao 
19.210.259/0001-95 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO ~~~~~72~gTURA 

CADASTRAL 

I NO"" EtlPRESARIAl 
FIRMO & FIRMO LTDA 

TITULO DO ESTI>BELECIIJENTO (NOME DE FANTASIA) 
ESSENCIAL MODAS 

CÓDIGO E DESCRIÇ!lo DAATlVlDADE ECONÓtIICA PRINCIPAl 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇ!lo DAS ATIVIDADES ECONÓtIICAS SECUNDARIAS 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 

147.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 

1 1

47.89-0.02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente . . 

1

8"1.30-3.00 • Atividades palsagistlcas 
1 74.10-2-02- Design de interiores 

1

29.30.1-01 - Pabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 
28.33-0-00 - Fabricaçilo de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para I lrriqação " 

1

45.30.7 -05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.20-0-06 • Serviços de borracha ria para velculos automotores 
45.20-0-01 • Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20-0-02 • Serviços de lanternagem ou funllarla e pintura de veiculos automotores 
49.30-2-01 • Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-04 • Transporte rodoviário de mudanças 
45.30-7 -03 . Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7 -04 . Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos auto motores 
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 
47.63-6-03- Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilltãrios usados 

CÓDIGO E DESCRIÇ!lo DANATUREZAJURIDICA 
206-2 • Sociedade Empresária Limitada 

I ILOGRADO_U_R_O .JI I N4U2·0t.ERO 
1 I AV JOAO XXIII " " 

~ l ~.ROIOISTRITO J 
~.998.000 ~O 

I COt.'PLEIJENTO 
SALA 01 

I tllJNIClplO 
MERCEDES 

I ENDEREÇO ELETRONICO I TELEFONE 
(45) 3256-1749 

lENTE FEDERATM:) RESPONSÁVEL (EFR) ..... 
I SITUAÇ!Io CADASTRAl 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇ!Io CADASTRAl 
30/10/2013 

I tIOTll/ODE SITUAÇ!Io CADASTR_Al -' 

I 
is1T1JAÇ!Io ESPECiAl 1· ..... **-* __ 

DATA DASITUAÇ!Io ESPECiAl 

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

Emitido no dia 10/09/2020 às 16:56:39 (data e hora de Brasilia). 
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PARANÁ ti' 
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA FAZENDA RECEITA ESTADUAL. 

Comprovante de Inscrição Cadastra.· CICAD 

~- _!-~~~~~:!~~~i~~~---:------I F~~~;~~~:~=-=-~I F_~~~~iO_~~~2~~~~ades I 

Empresa / Estabelecimento 
Nome Empresarial FIRMO & FIRMO LTDA - ME" 

Título do Estabelecimento ESSENCIAL MODAS 
Endereço do Estabelecimento AV JOAO XXIII, 420, SALA 01 - CENTRO - CEP 85998-000 

FONE: (45) 3256-1749 
Município de Instalação MERCEDES - PR, DESDE 12/2013 

( Estabelecimento Matriz) 

------------------- 
Qualificação 

- --I 

i 
I 
i 

I 

i 
I 
I 

i 
I 

----------__j 

,-------------------- 

1---- su açã At I ATIVO-- S-I-M-P-L-E-S-N-A-C-IO-N-A-L / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 
I u o ua 06/2020 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTOA 
Atividade Econômica Principal do 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 

Estabelecimento ACESSORIOS 

2833-0/00 - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A 
AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO 
PARA IRRIGACAO 

2930-1/01 - FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA 
CAMINHOES 

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 
4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 

Atividade(s) Econômica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 

4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 
4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 

PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL I_ _ 

1--- Quadro Societário ------~ 

1------------------------------------------------------------------.----------- 
Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação 
CPF 335.328.269-68 CARLOS GONZAGA FIRMO SÓCIO J 

I CPF 030.708.809-08 ROBERTQ GONZAGA FIRMO SÓCIO-ADMINISTRADOR ---,~"_.~-_ .. - -"._"-_._"-_._~ .. _---_."._---_.- .:._ ----'-'_ --,--- --_ .. -_._------_.".,._" ... -_-------.'._ .. __ .. __ . __ ._-------- 

Este CICAD tem validade até 10/10/2020, 

----------------- --- ----I 
Estado do Paraná _ 

Secretaria de Estado da Fazenda ! 
Receta Estadual do paraná 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirrnados via 
Internet www.fazenda.1!!:.9Dv.Qr 

Emldo Eetroni:amente via Internet 
10/09/202017:16:17 

Dados transrntdos de forma segura 
Tecnobgia CELEPAR 

'------- 



04/09/2020 Certidão Internet 

BRASIL Acesso à informação Participe f Serviços ' Legislação Canais ' 

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

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

Nome: FIRMO & FIRMO LTDA / 
CNPJ: 19.210.259/0001-95 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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 nO 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http.órfb.qov.br> ou <http.swww.pqfn.qov.br>, 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO 1,751, de 2/10/2014, 
Emitida às 15:23:03 do dia 04/09/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/03/2021, I 
Código de controle da certidão: D75C.9417 .E1 E8.88EE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento, 

Nova Consulta ~ Preparar pági!,a 
••• para rrnpre ssao 

servicos .receita, fazenda .qov br/servicos/certidao/cndconjuntainter/EmiteCertidaotnternet,asp?ni= 1921 0259000 195&passagens= 1 &tipo= 1 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N2 022566521-02 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.210.259/0001-95 
Nome: FIRMO & FIRMO L TOA - ME 

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 08/01/2021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (10/091202009:09:55) 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 1007/2020 

Emitida em: 10/09/2020 

[ CONTRIBUINTE] 

99830 
Requerente: 
Contribuinte: FIRMO & FIRMO L TOA 
CNPJ/CPF: 19.210.259/0001-95 
Endereço: AVENIDA AV JOAO XXIII, 420 
Bairro: CENTRO CEP: 85.998-000 Cidade: Mercedes - PR 

[ FINALIDADE] 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre a pessoa Jurídica/Física, NÃO CONSTAM DÉBITOS 
referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos Oll não em Dívida Ativa, até a presente data. 

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa 
Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apuradas. 

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias e cópia da mesma só terá 
validade se conferida com a original. 

Mercedes/PR, 10 de setembro de 2020. 
Código de Autenticidade 

WGT211202-176-DQIZMIKXJHHEAR-3 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR. 
e-mal: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.337/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



Certificado de Regularidade do FGTS 
-CRF 

Inscrição: 19.210.259/0001-95 
Razão Social: c G FIRMO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME f 
Endereço: AV JOAO XXIll 420 / CENTRO / MERCEDES / PR /85998-000 

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:03/09/2020 a 02/10/2020 I 

Certificação Número: 2020090305163791906664 

Informação obtida em 04/09/2020 15:25:02 

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



Página 1 de 1 

PODER .nIDlcIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FIRMO & FIRMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)/ 
CNPJ: 19.210.259/0001-95 
Certidão nO: 21655709/2020 
Expedição: 04/09/2020, às 15:25:52 
Validade: 02/03/2021,- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

•. ,: 

Certifica-se que FIRMO & FIRMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 
CNPJ sob o n° 19.210.259/0001-95, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
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, incl usi ve 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 ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATESTADO DE VISITA 

À Comissão de Licitações do Município de Mercedes 
Referente à Concorrência n° 2/2020 

Atesto para os fins estabelecidos no edital em referência que a empresa Firmo & 
Firmo Ltda. ME, inscrita no CNPJ n" 19.210.259/0001-95, através de seu representante 
legal, tomou conhecimento da situação do bem imóvel a ser cedido a título de concessão 
de direito real de uso, estando apta a conscientemente formular sua proposta. 

Mercedes - PR, em 10 de setembro de 2020. 

I ~reiberger 
uniõípio de Mercedes - PR 

Roberto Gonzaga Firmo 
Representante Legal da Proponente 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - EST ADO DO PARANÁ 
CARTÓRIO DO DISTRIl3UIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL 

FÓRUM ARHWR HERÁCLIO GOMES FILHO 

:Mana Terezinlia Sequine! de Camargo 
TITULAR 

Anieli Sobrinho de Camargo 
Carta Patrícia So6rinn.o de Camar80 
Cn'stiani! 'We6er 
georáan Ternando PutZk§ de Oliveira 
gracie(e 'Martins Leuscli 
Sanára 'Mara SiBllore 
ESC. JURAMENTADOS 

C E R T I DÃO (N E G A T I V A) 

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros 
e sistema informatizado de distribuição CÍVEL _CCível) sob minha guarda, existentes 
neste cartório, verifiquei não constar nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDA T A, contra: 

FIRMO & FIRMO LTDA- inscrita no CNPJ sob n° 19.210.259/0001-95, com sede 
na Avenida João XXIII, n" 420, Sala 01, centro, Município de Mercedes, nesta 
Comarca. 

CERTIFICO, mais que, procedi buscas a partir da data do sinistro 
do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos. 

Rua Paraíba, 541- Centro - Edifício Fórum - Mal. Cândido Rondon - PR 
CEP 85960-000 Fone/Fax: (45) 3254-9709 

MUNiCíPIO DE MERCEDE.S .~ Pf~ 
Certific e a presente coo.a 

conf _ 01Je01~ZJI 



L. _ 

ESSENCIAL MODAS 
FIRMO & FIRMO LTDA 

Av. João XXIII, n0420, Sala 01, Centro 
Mercedes - PR - CEP 85.998-000 

CNPJ: 19.210.259/0001-95/I.E: 90650203-83 
Tel: 3256-1749 Cel: 9 8842-6463 

E-mail:essencialmodasetloricultura@hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Mercedes 

Referente à Concorrência n02/2020 

FIRMO & FIRMO LTDA, inscrito no CNPJ n019.210.259/0001-95, por 

intermédio de seu representante legal o Sr. Roberto Gonzaga Firmo, portador da Carteira 

de Identidade n07982458-5 expedida SESP/PR e do CPF sob n0030.708.809-08. 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 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 não emprega menor de dezesseis 

anos. 

Mercedes, 11 de agosto de 2020. 

Roberto Gonzaga Firmo 
Sócio/Administrador 

RG: 7982458-5 SESPIPR 
CPF: 030.708.809-08 

119.210.259/0001-951 

FIRMO & FIRMO LTDA - ME 

Av. Joãe XXIII, 420 - Sl1 - Centro L 85.998-000 - Mercedes - PR ..J 

--------------------------------------~ 



,------- ------,----- 

ESSENCIAL MODAS 

FIRMO & FIRMO L TDA 
Av. João XXIII, n0420, Sala 01, Centro 

Mercedes - PR - CEP 85.998-000 
CNPJ: 19.210.25910001-951 LE: 90650203-83 

Tel: 3256-1749 Cel: 9 8842-6463 
E-mail:essencialmodasefloricultura@hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Mercedes 

Referente à Concorrência n° 2/2020 

FIRMO & FIRMO LTDA, CNPJ/MF N° 19.210.25910001-95, sediada à Av. João 

XXIII, n° 420, Sala 01, Centro, em Mercedes/PR, CEP 85.998-000, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório na modalidade Concorrência, n.? 2/2020. 

DECLARA, sob as penas da Lei, que não está impedida de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

Mercedes, 11 de agosto de 2020. 

Roberto Gonzaga Firmo 
Sóciol Administrador 

RG: 7982458-5 SESPIPR 
CPF: 030.708.809-08 

119.210.259/0001-951 

FIRMO & FIRMO lTDA- ME 

Av. João XXIII, 420 - SI1 - Centro L 85.998-000 - Mercedes - PR ..J 



ESSENCIAL MODAS 

FIRMO & FIRMO LTDA 
Av. João XXIII, n0420, Sala 01, Centro 

Mercedes - PR - CEP 85.998-000 
CNPJ: 19.210.259/0001-951 LE: 90650203-83 

Tel: 3256-1749 Cel: 9 8842-6463 
E-mail: essencia1modasefloricultura@hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Mercedes 

Referente à Concorrência n" 2/2020 

Declaro, sob as penas da lei, que está proponente FIRMO & FIRMO LTDA, 

inscrita no CNPl sob n° 19.210.259/0001-95, tomou ciência de todos os termos do Edital 

relativo à licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, n.? 2/2020, o qual foi integralmente 

compreendido, extemando expressamente, nesta condição, que se sujeita ao mesmo de forma 

irrestrita e incondicional. 

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 
firmo a presente. 

Mercedes, 11 de agosto de 2020. 

Roberto Gonzaga Firmo 
Sóciol Administrador 

RG: 7982458-5 SESP/PR 
CPF: 030.708.809-08 

'19.210.259/0001-951 

OlTDA- E 



Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

Empresa,..;'Fácil !f!:! 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

Nome Empresarial: FIRMO & FIRMO LTOA - ME. Protocolo: PRC2003763180 
Nalureu Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) I CNPJ Data de Ato Constitutivo Início de Atividade 
41208687193 19.210.259/0001-95 30/10/2013 01/11/2013 

Endereço Completo 
Avenida JOAO XXIII, N° 420, SALA 01, CENTRO - MercedeslPR - CEP 85998-000 

Objeto Social 
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de tecidos; Comércio 
varejista de calçados; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de plantas e flores artificiais; Serviços de jardinagem e 
paisagismos; Serviços de decoração de interiores; Fabricação e conserto de carrocerias de madeira para caminhões; Fabricação e conserto de 
carrocerias e carretas agrícolas; Comercio varejista de pneumáticos e cãmaras-de-ar, novos e usados, para veiculas automotores; Serviços de 
borracharia para veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (veículos leves e pesados); Serviços 
de pintura, lantemagem e funilaria de veículos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, municipal, íntermunícípal, interestadual; 
Transporte rodoviário de mudanças; Comercio varejista de peças e acessórios novos e usados para veículos auto motores; Comercio varejista de peças 
e acessórios, novos e usados, para motocicletas e motonetas; Comercio varejista de bicicletas e triciclos suas peças e acessórios; Comercio varejista 
de veículos automotores usados; Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores; Manutenção elétrica de automoves, 
caminhões, ônibus e veículos pesados; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, caminhões, ônibus e veículos pesados; 
Fabricação de ferragens para construção, para moveis, dobradiças, trincos, fechaduras e guarníções. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ME (Microempresa) ./ Indeterminado 
Capital Integralizado 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) _' .:,' 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ROBERTO GONZAGA 030.708.809-08 R$ 54.000,00 Sócio S 
FIRMO 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócío Admínistrador Término do mandato 
CARLOS GONZAGA FIRMO 335.328.269-68 R$ 6.000,00 Sócio N 

Dados do Administrador ~\ 
Nome CPF Término do mandato 
ROBERTO GONZAGA FIRMO 030.708.809-08 

Último Arquivamento 
~ ... ~ - 

Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
03/01/2018 20178316776 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 

CONTRA TO/ESTATUTO SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/09/2020, às 08:07:29 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código 5DLRXHAD. 

IIlm~11111111111111 
PRC2003763180 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretárío Geral 

1 ti •• 1 


