
ENVELOPE N.o 2 (HABILITAÇ O) 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 

FIRMO & FIRMO L TOA 
ENDEREÇO: 19.210.259/0001-95 
CNPJ: Av. João XXIII, n. °420, Sala 01, Centro, Mercedes/PR 

PREGÃO PRESENCIAL N.o 101/2022 
DATA DE ABERTURA: 14/09/2022 
HORÁRIO: 14:00h 



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

NlRE: 412.0868719-3 
Folha: I .1<: 5 

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, expedi da pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do Paraná, em 25 de setembro de 20 J 5, residente e domiciliado 
na Rua Dr. João Inácio, 516, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, 
Estado do Paraná. 

2) ROBERTO GONZAGA FHlMO, 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, \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 30/10/2013; resolvem alterar o contrato social mediante ~ 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - 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 FlRMO, 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: ::-'-...l. 
!Nome ;. 

... • . ,(% .. -Cotas ValorR$ 
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. 

r? 
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se impresso, fica sujeito à comprovaçio de sua autenticidade nos respectivos portais. 
~nformando .eu. respectivos código. de verificação 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRA TUAL DA SOCIEDADE 
FIRMO & FIRMO l .. TOA - ME 
CNPJ/MF: n"19.210.259/0001-95 

NIRE: 412.0868719-3 
Folha::! (k 5 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
FIRMO & FIRMO L TOA - ME 
CNPJ/MF: 19.210.259/0001 -95 

NlRE: 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, expedi da pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do Paraná, em 25 de setembro de 2015. residente e dorniciliado 
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 CPFIMF 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 30110/2013; resolvem atualizar o contrato social 
mediante as condições estabeleci das nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, S.EDE E DOMICíLIO: A sociedade gira 
sob o nome empresarial de FI.RMO & FIRMO LTDA - ME e tem com sede na Av. João XXIII, 
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 pais ou no exterior, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em O I 111/20 13 e seu prazo de duração é por 
tempo indeterrninado. 
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CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo 
de: 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 paísaglsmos; Serviços de decoração de interiores; Fabricação e conserto de 
carrocerlas de madeira para caminhões; Fabricação e conserto de carrocerlas 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 funiJaria 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 c motonetas; Comercio 
varejista de bicicletas e trlciclos suas peças e acessórios; Comercio varejista de veículos 
auto motores 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 móveis, 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: 

Norne .. (': ,./, , ':' ..•. '1 ~Ê,·I:~. r,.. •. '(%' .•. . Cotas '.:}."'-. Val~rR$ .. ,: . :.- ..:. 

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 art, 1.052 da Lei j O.406i2002. 

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, ° direito de preferência para a 
sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

Parágrafo UDlCO: O sócio 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 
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FIRMO & FIRMO LTDA - ME 
CNPJ/MF: n" 19.210.259/0001-95 

NIRE: 412.0868719-3 
Folha: -l dc S 

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-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da 
sociedade, sob qualquer pretexto Oll 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-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos \.C 
sócios, cuja importância e acordo com a legislação do imposto de renda, será contabilizada (\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 ((;:1 especial, Oll 

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 falimentar, de prevaricação. peita Oll 
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 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 RESULTADOS: 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 conrábei ••• 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 ou balancetcs patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá 
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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 arr, L.059 da Lei n." 10.406/2002. 

CLÁUSlJLA 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 rCUl)I(lO, 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 nE socro. 
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, veri ficada 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 
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 única. obrigando-se 
._. ~ fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri ·10 em todos os seus termos. 

~ ~'7o: ~ ~ercedes-PR. 08 de dezembro de 2017. ~. c, 01, (.~, ~ ."{~ ... ~ ~. 
'$c~ % 

~ ~ 

ROBERTO GONZAGA FIRMO 
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PARANA 
Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

PARANÃi 
JUNTA COMERCIAL 

DOPARANÁ 

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: FIAMO & FIAMO L TOA - ME Protocolo: PRC2212798475 

Natureza Jurldlca: Sociedade Empresária Limitada 

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

Endereço Completo 
Avenida JOAO XXiii, NQ 420, SALA 01, CENTRO - Mercedes/PR - 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 veículos auto motores 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 guarnições. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado 
Capltallntegralizado 
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$ 6.0~0,00 Sócioi N Indeterminado 

Dados do Administrador 
Nome \1 CPF Término do mandato 
ROBERTO GONZAGA FIRMO 030.708.809-08 Indeterminado 

Último Arquivamento C Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
03/01/2018 20178316776 002/021 - AL TERACAO DE DADOS (EXCETO Status 

NOME EMPRESARIAL) SEM STATUS 
- 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2022, às 11 :22:30 (horário de Brasíiia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código OF1MAAGL. 

1111 ~lllllru~~]ijl~~~~ij~11111111111111111 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretário Geral 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NUMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
19.210.259/0001-95 30/10/2013 
MATRIZ CADASTRA L 

I NOME EMPRESARIAL 
FIRMO & FIRMO LTDA 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ESSENCIAL MODAS 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

CODIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
47.89-0-02 • Comércio varejista de plantas e flores naturais 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
74.10-2-02 - Design de interiores 
29.30-1-01 • Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 
28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para 
irrigação 
45.30-7 -05 • Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.20-0-06 • Serviços de borracharia para veículos automotores 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores 
45.20-0-02 • Serviços de lanternagem ou funllarla e pintura de veículos 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 automotores 
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 utilitários usados 

I COMPLEMENTO 
SALA 01 

I LOGRADOURO 
AV JOAO XXIII 

I MUNIClplO 
MERCEDES 

~ 
~ 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

CEP 
85.998-000 

I TELEFONE 
~45) 3256-1749 

ENDEREÇO ELETRONICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
••••• 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/10/2013 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATÁ DA SITUAÇÃO ESPECIAL SITUAÇÃO ESPECIAL ••...... ******** 

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

Emitido no dia 31/08/2022 às 13:30:56 (data e hora de Brasília). 



MUNICíPIO DE MERCEDES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
RUA DOUTOR OSVALDO CRUZ, 555 - CENTRO - CEP: 85998-000 - MERCEDES - PR 
FONE/FAX: (045) 3256-8000 (045) 3256-8040 

ALVARÁ DE LICENÇA 
324/2022 

Pelo presente fica, a título precário, concedida LICENÇA para o estabelecimento abaixo, enquanto preencher as 
exigências da Legislação em vigor. 

Nome FIRMO & FIRMO L TOA 

Endereço 
AVENIDA AV JOAO XXIII, 420 
CENTRO Mercedes 

Atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 
DESIGN DE INTERIORES 
ATIVIDADES PAISAGISTICAS 

CNPJ/CPF 19.210.259/0001-95 Contrib.: 99830 Inscrição Municipal: 611 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Normal Especial 

Seg a Sex 8:00às18:00 

Sábados 8:00às12:00 

Domingos __ às_:_ 

Observações: 

IMPORTANTE: 

1. O presente ALVARÁ só tem validade mediante a comprovação do pagamento da respectiva Taxa. 

2. Será exigida Taxa de Licença sempre que ocorrerem mudanças nas características do estabelecimento ou 
transferência de local, 

3. Nos casos de alterações, tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, etc., o 
contribuinte será obrigado a comunicar o ocorrido à Prefeitura, observado o prazo máximo de 20 (vinte) dias do evento. 

Carimbo sina ura 
Va (tir Eg@r 

Diretor de Departamento Triltutário 
rDC· t::"l. 1 1n C::")Q O~ 

. ,~ . 'v·v~w v 

Válido somente com comprovante de pagamento em anexo. 
AL VARÁ válido para o Exercício de 2022 



RECEITA 
ESTADUAL DO 
PARANÂ 

PARANÁ li 
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

I 
I -----------_. 

Inscrição CNPJ Início das Atividades 

__ J .,_._. __ . 1_9 ... _2_ .. 1 .. __ 0 __ ._ •. 2_ .... 5 ... _9 .. _1._0 .. _.0 .. _._0 ... _1 __ -9 __ 5 ._ .... _-" .:.._._ ... _ .... __ . 1 2 __ 1_2_0 1 3 , 

Inscrição no CAD/ICMS 
90650203-83 

___ ~1 

Empresa 1 Estabelecimento I -_ __ .. __ . __ ._ .........••... _ . ....._-----_ ......•.... _ _---_._ .. _._.-- _ '---_._-_ .. _ _ _-~--_ .. _ - .. _~.- .....••... _ _,---- _ , .. -.-_ .. ,.~_. __ _ .. _ ,-,_._--~ .. _-_ -_._---- ...•..•....• _-_.} 

I 

I 

Nome Empresarial FIRMO & FIRMO LTDA - ME 
Titulo do Estabelecimento ESSENCIAL MODAS 

Endereço do Estabelecimento AV JOAO XXIII, 420, SALA 01 - CENTRO - CEP 85998-000 
FONE: (45) 3256-1749 

Municipio de Instalação MERCEDES - PR, DESDE 12/2013 
( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

S't ã At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 
I uaç o ua 06/2021 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 
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 ACESSO RIOS, 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 
4930-2102 - TRANSPORTE RODOVIA RIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 

PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL 

Quadro Societário 
Tipo 
CPF 
CPF 

Inscrição 
335.328.269-68 
030.708.809-08 

Nome Completo / Nome Empresarial 
CARLOS GONZAGA FIRMO 
ROBERTO GONZAGA FIRMO 

Qualificação 
SÓCIO 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Este CICAD tem validade até 30/09/2022. 

Emlido Eletronk:amente via Internet 
31/08/202213:46:37 
Dados transmlidos de forma segura 

Tecnobgla CELEPAR 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Recela Estadual do Paraná 

CAD/ICMS N° 90650203-83 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.(;1r.gov.br 



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 A DIvIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: FIRMO & FIRMO L TOA 
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: 

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

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 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://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 11:41 :20 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/02/2023. 
Código de controle da certidão: D02C.1FAF.9C78.0626 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

19.210.259/0001-95 

C G FIRMO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME 

AV JOAO XXI11 420 I CENTRO I MERCEDES / PR 185998-000 

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:04/09/2022 a 03/10/2022 

Certificação Número: 2022090401235398961440 

Informação obtida em 12/09/2022 11:25:00 

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



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

NQ 027770859-17 

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 04/01/2023 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 
Emitido via tntemet Púbtica (061091202208:48:19) 



" Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 913/2022 

Emitida em: 31/08/2022 

[ 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 ou 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, 31 de agosto de 2022. 
Código de Autenticidade 

WGT211202-000-VRWYTWCXWNSZOW-2 

Rua Dr. 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 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 
na Rua Or. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 
representado por seu Prefeito, o Exrno. Sr. Laerton Weber, brasi leiro, casado, residente e 
dorniciliada na Rua Av. DI'. Mario Totta, n" 588, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do 
Paraná, inscrito no CPF sob n°. 045.304.219-88, portador da Carteira de Identidade n°. 8.455.10 1- 
5, expedida pela SSP/PR, ATESTA, para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa 
Firmo & Firmo Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n." 
19.210.259/0001-95, Inscrição Estadual n.? 90650203-83, com sede na Av. João XXTII, n°. 420, 
CEP 85.998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, EXECUTA SERVIÇOS 
profissionais de transporte de maquinas pesadas (rolos cornpactadores e escavadeiras hidráulicas 
de esteiras) no Município de Mercedes, conforme descrito a seguir: 

Contrato de Prestação de Serviços Vigente no período: 
n": 

319/2021 08/10/2021 a 08/10/2022 

ATEST A, ainda, que o objeto vem sendo executado dentro das condições e prazos 
estabelecidos em competentes Editais de Processo Licitatório, não existindo até o momento, em 
nossos registros, fatos que desabo nem sua conduta e responsabilidade com as obrigações 
assumidas. 

Sendo o que tínhamos a declarar, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos. 

Mercedes-PR, 08 de setembro de 2022. 
LAERTON Assinado de forma digital por 

LAERTON WEBER:04530421988 
WEBER:04530421988 Dados: 2022.09.0815:35:14 -03'00' 

Município de Mercedes 
Laerton Weber - Prefeito 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



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:essencialmodasefloricultura(âlhotmail.com 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEíCULOS E PESSOAL 

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, que dispõe de veículo(s) e 

motorista(s)suficientes para a perfeita execução do objeto do certame em epígrafe. 

DECLARA, outrossim, obrigando-se para todos os efeitos legais, que 

procederá, sem prejuízo à continuidade da execução do objeto, a substituição de 
qualquer profissional mediante solicitação prévia e fundamentada do Município de 
Mercedes, bem como, no caso de eventual indisponibilidade intercorrente. 

E, por ser expressão da verdade, dato e assino a presente. 

Mercedes/PR, em 14 de setembro de 2022. 

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



ESSENCIAL MODAS 

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

Mercedes - PR - CEP 85.998-000 
CNPJ: 19.210.259/0001-951 I.E: 90650203-83 

Tel: 3256-1749 Cel: 9 8842-6463 
E-mail:essencialmodaset1oricultura@hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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, 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/PR, 14 de setembro de 2022. 

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



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:essencialmodaset1oricultura@hotmail.com 

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

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, que não está sujeita a qualquer impedimento 

legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

Mercedes/PR, em 14 de setembro de 2022. 

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


