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CERTIDÃO SIMPLlFICADA 

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 LTDA - ME Protocolo: PRC2212798475 

Natureza Jurldlca: 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 câmaras-de-ar, novos e usados, para veículos automotores; Serviços de 
borracharia 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, intermunicipal, 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 veiculos automotores usados; Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores; Manutenção elétrica de auto moves, 
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. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado 
Capital Integrallzado .' 
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 Indeterminado 
FIRMO 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
CARLOS GONZAGA FIRMO 335.328.269-68 R$, 6.0?0,0~ Sóciol . " N Indeterminado 

" 

Dados do Administrador • 
Nome CPF Término do mandato 
ROBERTO GONZAGA FIRMO 

, 
030.708.809-08 Indeterminado 

'~ -, , . 
Último Arquivamento ~@\;. 

I .. , Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
03/01/2018 20178316776 002/021 - AL TERACAO DE DADOS (EXCETO Status 

NOME E~P,R~SARIAL) SEMSTATUS 

. ~ 
Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2022, às 11 :22:30 (horário de Brasília). 

Se impressa, verificar sua autenticidade no hUps://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código OF1MAAGL. 
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LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretário Geral 
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ESSENCIAL MODAS 

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

Mercedes - PR - CEP 85.998-000 
CNPJ: 19.210.259/0001-95/ LE: 90650203-83 

Tel: 3256-1749 Cel: 9 8842-6463 
E-mail:csscncialmodascfloriculturaCã)hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n.? 101/2022 

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, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4°, inciso VII, da Lei n.? 
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão 

acima mencionado. 

Mercedes/PR, 14 de setembro de 2022. 

{2f1t11tO G n,~ 
, Roberto Gonzaga Firmo 

Função: Sócio/Administrador 
RG: 7982458-5 SESP/PR 
CPF: 030.708.809-08 



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 :; 

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 1.957, 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 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 & FIRMO LTDA - ME, com sede na Av. João XXIII, \j_ 
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 30/1 0/20 13; resolvem alterar o contrato social mediante ~ 
as condições estabeleci das nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMElRA - DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS: o sócio CARLOS GONZAGA 
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$ J ,00 (um real) cada uma, inteiramente inregralizado em 
moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios' 
lNome .: .. ~~. ., 1- " (%;] Cotas . , ·ValorRS 
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 TERCEIRA- DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação 
ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/J018 15.33 SOB NR J0178316776. 
PROTOCOLO: 178316776 DE JO/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO' 
11900017256. NIRE: 41209697193. 
FIRMO & FIRMO LTDA ME 

Libertad Bogus 
SECRE'l'ÁRIA-GERA,L 

CURITIBA, 03/01/2018 
www.empresafaci1.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçio d. sua autenticidade nos respectivos portais. 
Xnformando seus respectivos códigos de verificação 



PRIMEIRA Al.TERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FIRMO & FIRMO LTDA - ME 
CNPJ/MF: n" 19.210.259/0001-95 

NIRE: 412.0868719-3 

CONTnATO SOCIAL CONSOLIDADO 
FIRMO & FIRMO L TDA - ME 
CNPJ/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 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 Pública do Paraná, em 14 de janeiro de 1997 , residente c 
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 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" 412.0868719-3 em 30/10/2013; resolvem atualizar o contrato social 
mediante as condições estabeleci das nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA .PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira 
sob o nome empresarial de FIRMO & FIRMO LTDA - ME e tem com sede na Av. João XXflI, 
420, Centro, CEP: 85998-000. Cidade de Mcrcedes, 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 DURAÇÃO DA 
SOCIEOADE: A sociedade iniciou suas atividades em 01/11/2013 e seu prazo de duração é por 
tempo indeterrninado. 

~ ~~ 
JUNTA COMERCIAL 

OOPARANA' 

CERTIrICO o REGISTRO EM 03/01/1018 15:33 SOB N' 20178316776. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FIRMO & FIRMO LTDA - ME 
CNPJ/MF: n" 19.210.259/0001-95 

NlRE: 412.0868719-3 
Folha; _} de :; 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo 
de: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércío varejista de artigos de 
cama, mesa e banho; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de calçados; Comércio 
varejista de plantas c flores naturais; Comércio varejista de plantas e flores artificiais; Serviços 
de jardinagem e paisagismos; Serviços de decoração de interiores; Fabricação e conserto de 
carrucerias 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 borracharia 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 
pertgosos, municipal, lntermunlclpal, 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: 

.~; ,-i!;, t, _ <i.~ ,I"~il.!'~ (%\ 
.. 
Valor. R$ Nomé:::- :.- .: ,;:;.." ""_ "," ~, :-; ' .•. ~, ~ .. , _OC Cotas ." , ' 

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 DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio 
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social, conforme dispõe o an. 1.052 da Lei j 0.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros 
sócios, 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. 

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2018 15:33 SOB NR 20178316776. 
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A validade deste documento, se impresso, tica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRA TUAL DA SOCIEDADE 
FIRMO & FIRMO LTDA - ME 
CNPJ/MF: n° 19.210.259/0001-95 

NlRE: 412.0868719-3 
Folha: -I de ;; 

venda, o 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 juizo, 
ou fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos 
necessários a consecução do objeto social, sendo-Ihes, 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. 

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administracão da sociedade Iará jus a ~ 
uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente peJo consenso unânime dos \.C 
sócios, cuja importância e 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, Oll por se 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 J>.llO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, 
fixar uma retirada mensal, a título de "pró-Iabore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESU L T ADOS: Ao término de cada 
exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justi ficadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais 
demonstrações conrábeis requeri das pela legislação societária, elahoradas 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 ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá 
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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 
1'0111,,: 5 de 5 

ser distribuído mensalmente aos sócios, a título 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, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO I>E SÓCIO: 
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 dos sócios 
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, veriftcada 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 QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Candido 
Rondou, Estado do Paraná para o exercício c 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 única, obrigando-se 
~'" ~ fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri -10 em todos os seus termos. 
t~). 

0/'«(1; ~ jMerccdes-PR. 08 de dezembro de 2017. ~ô ("10 
4. ~, ~ ;.'t~ 

"'0_ 0&. 

~k~ . 
~ CARLOS~A FIRMO 
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