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Cadastro de Inscrições Estaduais 	 $ DER 

Informações do Contribuinte 

Inscrição Estadual 90655151-96 	 Inscrição CNN 12.654.50210001-15 

Nome Empresarial Soraja Cristina Turqumno Mackert - Equipamentos de Informati 

Endereço Pca Santa Cruz, 1370. Loja. Centra 
87190-000 - Sao Jorge do ivai 	PR 

Telefone (44)3243-1290 

E-mail LEMACKERT@HQTMA1L.COM  

Atividade Económica 4751-2101 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e 
Principal Suprimentos de Informados 

4763-6101 - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos 

4755-5103 - Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho 

4755-5102 - Comercio Varejista de Artigos de Armarinho 

4789-0101 - Comercio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos 

Atívíiade{s) 4772-5100 - Comercio Varejista de Cosmeticos, Produtos de Perfumaria e 
Econômica(s) de Higiene Pessoal 
Secundária(s) 4638-7101 - Comercio Atacadista de Produtos AU rnenkios em Geral 

4651-6/02 - Comercio Atacadista de Suprimentos para inforrnatica 

4681-8105 - Comercio Atacadista de Lubrificantes 

4651-6101 - Comercio Atacadista de Equipamentos de lnfonïrotica 

4647-8101 - Comercio Atacadista de Artigos de Escritorlo e de Papelaria 

Características de 
Estabelecimento 

Unidade Produtiva com Atividade no Local 

Formas de Atuação Estabelecimento Fixo(L oja, Posto de Combustível, Etc) 

Inicio das Atividades 0212014 

Código SRP Atual: 1.2520.203 - Desde 0712016 

Situação. Cadastral 
Ativo - Desde 0512014 Atual: 

Regime Pagamento 2520,203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do 
Atual Mesi-2 - Desde 07/2016 

SPED (EFD, NF-e, CT- 
Maiores informaçües chque aqui 

e, NFC.e): 

1/1 



05/0612020 	 hUps:ÜseMcos ,eceltafazenda ov.br/Servjoos/cerudar)rnIernet/PJiConsuliar/RelacaoCortidaO 

BRASIL 

(HTTPtVIdGOVMR) 	 - 

Relação das certidões emitidas por data de validade 

CNPJ: 12.654i0210001 45 SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
Per1eU 01/01/2020 a 05/06/2020 

Cádigo de controle Tipo Data-Hora Data de Situação Segunda via 	 O emissão validade 

CÁSGÇDÇ244Cj80C Negativa 12112/2019 09106/2020 Válida 
16:14:43 Prorrogada 

até (/Servícos/cerLÍdaoIrlftrnet/FitCuflauItor(Lrn:w504uru 
07/09/2020 

SICÔ673-&Á059.9AOS Nagativa 27/11/2019 25105/2020 Válida 
15:14:34 Prorrogada 

até l/Servico/certldao ora rner/p] /000su 1 tar/Lm :c50çu 0ç4  
23/03/2020 

469F.90032*At0950 Negativa 26/11/2019 2-410512020 Válida 
13:42:51 Prorrogada 

até 
22/06/2020 

- 01  » 

enïraado prtx t,raa cv Q@prru ' 5eoo>e, pa,eceçu oaOlo 011:01 a una: em 24tOiMeiO :011: 1 

Nova consulta {/Servicos/certidmoínternet/PJ/Consultar) 

Mp //servI000 receIta fozanda gov br/Serv,00s/certidaornternet/PJ/Consultar/RelacacGertldao 
	 -1$ 



Contribuinte, 

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica a, se houver qualquer di'ergénCia, providencie junto á 

RFB a sua atualização cadastral. 

000716 
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada peio contribuinte, 

t 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

MATPJZ 
CAOASTRAL 

1 HtWEEMPRESAFDAL 

LsotA CRISTINA TURQUINO MACKET - EQUiPAMaXFOS DEINPORMATICA 

TituLo DO ESTABE,ECIMENTO (NOME DE PM4T?8!A) 	 1 [PORTE 

OSTRIBUI0ORA MACKERT IME 

CÕDOO E CSCRCAO DA ATMDAOEECONÕMICA PI4t4CIPAL 

47,51-2-01 -Comércio varejista ospeclaUzado de equipamentos e suprimentos de Informática 

CÔDISOE DESCRIÇÃO DA5)UMDAOESECONÔMICASSECUMDMIAS 

47.536,01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
4L44-099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.71-7-01 -Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

47.574.00 	Comércio varejista especializado de peças o acessórios para aparelhos eletroeletrbnicos para uso 

doméstico, exceto informndticae comunicação 
47.54-7-41-Comércio varejista de móveis 
4540-743 -Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
41,73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.634-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47,44.0-05 -Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.53-0-00 'Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudlo e video 
47S9.0-05 - Comércio varejista de produtos saneantas domissanitãrios 
47,04-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de Instrumentos musicais e acessórios 
4732-5.00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumarias de higiene pessoal 
05,92-0-03 - Ensino de música 

CÓDIDO E DESCFUQiA DA NMUREZAJURIDICA 

213-5- &npresâric (Individual) 

LCR&DOUkO 	 [NÚMERO 	COMPLEMENTO 

PC PRACA SANTA CRUZ 	 j 1370 	LOJA 

CPP 	 BAÍRROIOISTRITO [MUMK1PIO 	 01' 

87MW-DOO 	 CS1TRO 	 SAO JORGE DO I 	 PR VAZ 

1 
M) 3243-1290 

ENDE f'EOERMWO RESPONSLOEL (EPRI 

[OmOJAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADMTMM. 

LATIVA 	 J 131102010 

MoTrsoDEsrruAÇÃocpohsrRAL 

EÍTIJAÃO ESPECIAL [DATA DA srruAçPo ESPECIAl. 

Aproado pela Instrução Normativa RES no  1.634, de 06 de maio da 2016. 
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S MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal dc, Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Á DMDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
CNN: 12.654,5021001-15 

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 Ative da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas miais e, no caso de ente federativo, para 
todos osdrgãos e fundos públicos de administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do 
sujeito passivo no ámbilo da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'ri' do parágrafo único do art. 11 da Lei n 0  8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttpJ/rfbgov.hr> ou chttp;/,v,pgfngov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n °  1,751, de 2h 012014. 
Emitida ás 16:14:43 do dia 12/1212019 chora e data deBrasília>, 
Válida até 09I0612020 
Código de controle da certidão: 6A56,5E3F.244C,1$0c 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento, 



Estado do Paraná e' 	Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 021741857-25 
000718 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.654.50210001-15 
Nome: SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 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 0210812020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
flna..ov.br 

Págiae 1 de 1 

Emitido via Internet Põe/ice (04/04)2020 16:36:48) 



Paraná 
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JORGE DO VA 
Diretoria de Cadastro, Tributação e Fiscalização 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome / R7n Social 

Data: 2910512020 10h40min 

Número 	Validade 

I- 92 	[28/06I202J 

000719 
9- 

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 12654502000115 

Aviso 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à 
	

Finalidade 

M no c n 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Código de Controle 

CWBVL3LQXWTCR7N 1 

[ A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.1 

L 	 http://www.pmsjivai.pr.gov.br 	 J 
São Jorge do Ivai (PR), 29 de Maio de 2020 

Praça Santa Cruz. 249 - Centro 
São Jorge do vat (P8) CEP: 87190000- Fonn4432431 157 

Página 1 de 1 

E  por MEM 



29/0412020 
	

Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar irimprirnir 
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CAr a 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscrição. 	12.654.50210001-15 

Razão SocialtsORAiA CRISTINA TURQUINO MACKERT 

Endereço: 	PRACA SANTA CRUZ 1371 / CENTRO / SAO JORGE DO TVAI / PR 187190-  

000 

A Caixa Econômica Federal, flO USO da atribuição que lhe Confere o Art, 
7, da Lei 8036, 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: 17/0312020 a 14/07/2020 

Certificação Número: 2020031705050009748562 

Informação obtida em 29/0412020 14:39:56 

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

hlIps:/!co1sul!e-cr&ca xaQoVbriconSuItacrf/pages/cOnSuttaEmPregadOr.iaf 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT - EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 12.654.502/0001-15 
Certidão n ° : 10102601/2020 
Expedição: 29/04/2020, às 14:37:26 
Validade: 25/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT - EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n °  
12.654.502/000115, 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, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previ denciários, 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. \ 

Dvicas-  e 	 crxdt @tse. - i is 



ANEXO - Declaração de: Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Capacidade de 

Fornecimento; Inexistência de Fato Superveniente; Capacidade de Fornecimento; Inexistência 

de Fato Superveniente; Que cumpre o art. 72,  XXXIII, da Constituição Federal; Não parentesco; 

Que não existem em seu quadro de empregados servidores públicos da contratante exercendo 

funções de gerência, administração ou tomada de decisão. 

PREGÃO ELETRÔNICO 

O signatário da presente, em nome da proponente SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT 

QUE. DE INF. ME, inscrita no CNPJ sob n 12654502000115_, sediada PRAÇA SANTA CRUZ 1370 

NA CIDADE DE SÃO JORGE DO IVAI PARANA - declara, para todos os fins legais e necessários, 

sob as penas da lei, que: 

1. CUMPRE todos os requisitos habilita tórios do Pregão Eletrônico do Município de todo 

território nacional 

2. Está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, 

referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nas quantidades e nos prazos previstos. 

3. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão 

Eletrônico ri' 272/2017 do Município de Paranavaí, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências supervenientes. 

4. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição e na Lei n 2  9.854, de 27 

de outubro de 1999, de que a empresa não possui trabalhadores menores deis anos 

realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. 

5. Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as 

consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado. 

Dentre os membros do quadro societário, há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 

servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 

para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na 

Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação 

reciprocas? (Súmula vinculante n 9  13- STF)(X ) Não  ( ) Sim Em Caso Positivo, apontar: 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 

Relação de parentesco: Relação de Parentesco 

6. Para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9' da Lei Federal n' 8.666, de 21 de junho -' 

de 1993, não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante 

exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, 

gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação 

Cultural. 

000722 

7 

7. 	Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as 

consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado 

SORAIA CRISTINA Assinado de forma digital por 

TUDnUINO MACKERT 1.   
1 SORAIA CRISTINA TURQUINO 

EQUIPAMENTOS 
.MACKERT EQUIPAMENTOS 
DE42654502000115 

DEI 2654502000115 Dados: 2020.05.13 16:29:08 -0300' 



000723 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA 

CONDIÇÃO DE APRENDIZ 

Soraia Cristina Turquino Mackert Equipamentos de Informática ME inscrita no 

CNPJ sob n° 12.654.50210001-15, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) 

Leandro Jeifersom Mackert, podador(a) da Cadeira de Identidade n° 5.726.588-4 

órgão expedidor SSP - Pr e do C.P.F n°813.926.729-53, 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 70  da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () 

(assinalar com "x" a ressalva acima, caso verdadeira) 

São Jorge do lvaí, 

SORAIA CRISTI 
TURQUINO 
MACKERT 
EQUIPAMENT( 
DE:1 26545020 
15 

Assinado deforma 
digital por SORAIA 

CRISTINA TURQUINO 

Dh12b5Ç20001 15 
Dados: 2020.05.13 
16:32:43 -0300' 

Leandro Jefíersom Macked - Gerente 

1 
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ANEXO - Declaração de: Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Capacidade de 

Fornecimento; Inexistência de Fato Superveniente; Capacidade de Fornecimento; Inexistência 

de Fato Superveniente; Que cumpre o art, 7C,  XXXIII, da Constituição Federal; Não parentesco; 

Que não existem em seu quadro de empregados servidores públicos da contratante exercendo 

funções de gerência, administração ou tomada de decisão. 

PREGÃO ELETRÔNICO 

O signatário da presente, em nome da proponente SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT 

QUE, DE INF. ME, inscrita no CNPJ sob n 12654502000115,,. sediada PRAÇA SANTA CRUZ 1370 

NA CIDADE DE SÃO JORGE DO IVAI PARANA - declara, para todos os fins legais e necessários, 

sob as penas da lei, que: 

1. CUMPRE todos os requisitos habilita tórios do Pregão Eletrônico do Município de todo 

território nacional 

2. Está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, 

referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nas quantidades e nos prazos previstos. 

3. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão 

Eletrônico o' 27212017 do Municipio de Paranavaí, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências supervenientes. 

4. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7 2  da Constituição e na Lei o2  9.854, de 27 

de outubro de 1999, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos 

realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos )  na forma da Lei, 

S. 	Por serexpressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as 

consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado. 

Dentre os membros do quadro societário, há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 

servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 

para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na 

Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação 

reciprocas? (Súmula vinculante n 2  13 - STF)(X Não ) Sim Em Caso Positivo, apontar: 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo 

Relação de parentesco: Relação de Parentesco: 

6. Para os fins requeridos no incisó III, do artigo 9' da Lei Federal n' 8.666, de 21 dejunho 

de 1993, não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante 

exercendo funções degerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, 

gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação 

Cultural. 

7. Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as 

consequências civis, penais e administrativas sobretentual l dade do q 1pe for relatado 

&S?Z6S8ê'/ 
jÀ » 'ti  
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SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS ma 
INFORMATICA ME 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

Ao 
Presidente da Comissão de Licitação 

Si'. pregoeiro 

Soraia Cristina Turquino Mackert Equipamentos de Informática ME, estabelecida 
na Praça Santa Cruz, 1370, centro de São Jorge do lvaí, inscrita no CNPJ sob 
n.12,654.50210001-15, neste ato representada pelo seu representante Sr. 
Leandro Jeffersom Mackert no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 
licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar 
com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a 
Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente. 

Soraia Cristina Turuino Mack4'rtuquipamentos de Informática ME 
U Leandro Jeifersom Mackert 

GERENTE 
RG: 5.726588-4 

	

...... 	.... 

	

.: .. 	
tJ 
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ANEXO 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Obrigatória para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte) 

Soraia Cristina Turquino Mackert Equipamentos de Informática ME, Sediada na 
Praça Santa Cruz, 1370, centro de São Jorge do Ivaí- Pr, inscrita no CNPJ sob o n.° 
12.654.502/0001-15, neste ato representada pelo seu gerente Sr.Leandro Jeffersom 
Mackert, portador da Carteira de Identidade n.° 5.726.588-4, inscrito no CPF sob o n. 
813.926.729-4, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei 
Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e 
vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006. 

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser: 

(x) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e 
estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituídas por não se 
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei 
Complementar n° 123/06. 

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE— Receita bruta anual superior a 
360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, estando apta a fruir os beneficios e 
vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06. 

Observações: 

• Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME 
ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006; 
• A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da 
licitante como ME ou EPP, nos termos da LC n° 123/2006, ou a opção pela não 
utilização do direito de tratamento diferenciado. 

SORAIA CRISTINA 	Assinado de forma digital por 
SORAIA CRISTINA TURQUINO 

TURQUINO MACKERTMACKERT EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTOS 	DE 12654502000115 

DE:1 26545020001:15 
tadôs2020.05.13 16:27:43 

Leandro Jeffersom Mackert rg 5726588-4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI 	N° : 76 
CNPJ: 76282,64910001-04 PRAÇA SANTA CRUZ, N°249 CENTRO 2 DIRETORIA DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E/OU RENOVAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI, por força da Lei MunicipLN° 
207197 concede o presente ALVARA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO 
E/OU RENOVAÇÃO de acordo com o despacho exarado na declaração pára fins de_____ 

inscrição nos cadastros de; 	 URA 
DE7 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

í 	564 -  SORAIACRISTINATURQUINO 	 Á 
MACKERT-EQUIPAMENTOS DE INORM T AGE 

1449 - 4751201-Comércio varejista eapeclai:zado de equipamentos e auprimen105 	a  
400 

COOlGOS EDESCRIÇÃO 03A5 ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 
140 	036 O 	 05054100 O 	O 	4 	aos se os' ae  453-47440 	oor4onovase ala Cana creio O oOpal%pAo coa 
00u. 1400-477 704 -CosSaco oaao5ota lo po44ca rar000aoorcoo, soou oaaoupulo4ao de lõr:ous& 4r1-4757100-0008rcC oOÇ,Jiot, aapaclailc000 Os 

500r0088]2500 -u000000uooc.o msslloo a-acato Rioro101ica o c00000 -010900.14ôi-4154700-Çome0o oarej!010 00 
O 	40 	30 	co004ico 	3 009 	000100 	40 00 la, 	joe000as 40 4773O0C ner00000p500 aaoojosotOdioose 

ou 	00 o 	404-47 	OZ-sous 	nacos ar goa capo, sol 445-4 440 	O alor 06300 rir.0 Ia raar 
fale,iin, as 4 O 	Ó41o0 	O 	410000,000v ias-  de 	1:1 ~11 os e eq 00 0 0 003 044 III O rasa 051 -47S5s0-O 	irr 000 SOIS 	da 
0r-30os 3000501ra oomssav:400ras2u -470t%7••Co'aéido 001lilsis Sa aoiamsaloo gaio 0swoO144O-47503O0-00r45 04000000 OOP4030I!300 
os lrolruula40104 mosca-a e ocassólas I4OsT 77030Corneoci004 -oiiola- decaaaiiulusao nuaSoos do corOs-latia e de hualele 
pooaasl 7154-050200,000ios do ouluuca 

--------- 
ENDEREÇO 

Logradouro: 	PRAÇASANTACRUZ 	 Número: 1370 

Gornpicrinento FUNDOS 	 CEP: 	87190-000 
DaIrro, 	CENTRO 

Distrito; 	 - 
Cidade 	São Jorge do vai 	 UF: 	PR 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Descrição: 	HORARIO NORMAL 

Faltada; 

 

09:00 00 	Saída lntermediéria:12;0000 	Entrada Intermedjária:12;00;00 	Saidg; 16:99:90 

DOCUMENTOS 

[creu: 

	

1 2 .654.50210001 -15 	Insriçào Municipal: 564 	 ---Ii 
VALIDO ATÉ 3111212020 

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL 
IMPORTANTE Em 	o o encerram ato, pa alizaçao, 	( 	 1 	

1 * uouden9a mi -eç 	011 raça 	de 	mede tivodada 
ia o 	çu l do q000arococi tário, deu 	nOormo 

	
1 	 rW  

1-os RIM 20e5 	9 D'dona de Cada - tIo, 	nibuoaçaoe  
jiaauao do loro ipio 	 São Jorge do Ivai(PR) 1 da 	000reiro de 2020 

000727 
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PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Mandaguaçu - Estado do Paraná 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

Rua Juventino Baraldi, 247- Centro - CEP 87.160-000 - Telefone: (44) 3245-4558 
Email: p_tanamati@hotmail.com 	 000728 

CERTIDÃO NEGATIVA 

TIO III TI Il liii TI VI IT ID TI III TI O 11111 TI ITII II IT 
Número: 202006081529229601894 

** PAULO TANAMATI **, Distribuidor e anexos da Comarca de Mandaguaçu, 
Estado do Paraná, etc.. 

C E R T 1 F 1 C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório 
a seu cargo, os Livros de Registro e Distribuição de Feitos CIVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA 
de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei 
n°11.101/2005) contra: 

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME 

CNPJ: 12.854.50210001-1B 

Observações: 

Não Há. 

Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos. 

Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a). 

*" CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. 
a' EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 33,66- 155 VRC "* 

O referido é verdade e dá fé. 

Mandaguaçu/PR, segunda-feira, 8 de junho de 2020. 

Paulo Ta na mati As5inado deforma digital por Paulo Tanamati 
Dados: 2020.06.08 15:31:04-0300' 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MANDAGUAÇU/PR 
Assinado Digitalmente  

Página 1 de 1 



ANEXO 06—CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL 

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 	 . 	000729  
Ao Município 	 . 

Prezados Senhores, 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO RP - Carta proposta de Fornecimento. 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme 

Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 	 . 

RAZÃO SOCIAL:soraia c. t. mackert eq. de infomatica me 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 12654502000115 

REPRESENTANTE E CARGO: leandro j. mackert gerente 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:5726588-4 cpf 81392672953 

ENDEREÇO e TELEFONE: praça santa cruz 1370 são Jorge do ivai Paraná cep 87190000 

AGÊNCIA e Nt DA CONTA BANCÁRIA. agencia sicred 718 conta 210448 banco 748 

ENDEREÇO ELETRÔNICO Iemackert@hotmail.com  

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação. 	 . 	.. 	.. . 	. 

3. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

3.1. Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo como Anexo do Edital. 

3.2. A proposta terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de abertura do pregão. 

3.3. A garantia dos Produtos será conforme a validade expressa na sua embalagem original, e 

de conformidade com as informações do fabricante. 	 . 

(Anexar abaixo a planilha do Anexo devidamente readequada, apenas com os lotes/itens dos 

quais a empresa foi vencedora, incluindo-se uma coluna com a marca do produto) 

4. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

4.1. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, 

tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e 

incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até asede da . . 

CONTRATANTE. 

Assinado de forma digital 
por SORAIA CRISTINA 
TURQUINO MACKERT 

SORAIA CRISTINA 
TURQUINO 
MACKERT 
EQUIPAMENTOS, 
DE:1 26545020001 r Dados: 2O20.05.1 3 

' 16:44:24 -0300' 



LOTE 6 

Item: 5 

	

CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS 12.654. 6 10210001-15 	 5362,67 
RMATICA ME 

Quant 1 	 Num 061 	 51900 	-- TOtal4j7 30 
Unidade: UN 	 Marca: maxon 	 Modelo: 40kg 

Descrição Balança digital 15 kg - BL1 (PROINFANCIA)Descriçâo o Balança eletrônica digital com prato em aço 
inoxidável com capacidade de 15 kg fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para 
Instrumentos de Pesagem não Automáticos' - Portaria INMETRQ ri 0  236, de-22 de dezembro de 1994 o Classificação 
metrológica: Tipo Ill". Dimensões o Dimensões mínimas do prato 240 x 325 mm oi Peso mínima do equipamento 
3,100 kg. o Capacidade 15 kg. o Divisão de Sg em 59 Caracteristicas construtivas e funcionais o Gabinete em ABS 
• Dlsplay de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura o Teclado de membrana composto de teclas e funções 
• Pés reguláveis. o Nível de bolha o Desligamento automático. o Temperatura de operação de -1 0°C a +40°C ou com 
redução dessa faixa de temperatura o Umidade relativa suportada 10% a 90% sem condensação o Tensão elétrica 
11 OVCA / 22OVCA. o Comutação automática de voltagem 67o Frequencia de rede elétrica 60 Hz o Consumo 
máximo: 10W o 8ateria interna e Plugue e cordão de alimentação com cerificação INMETRO o Dimensionamento da 
fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação Matérias primas tratamentos e 
acabamentos o Base em aço galvanizado ou em ABS injetado o Prato removível em aço inoxidável AlSl 430 tom 
cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos. o Suportes do 
prato em alumínio injetado. o Gabinete construído em ABS injetado. 	

f 
Quantidade: 1 	 Valor UniL: 519,00 	 Total ni: 519,00 

LOTE 7 	Quant 1 	 Num 036 	 789,00 	 Total 789,00 

Item 7 	Unidade UN 	 Marca super crown 	 Modelo 150k 

Descrição: Balança plataforma 150k9 - BL2.(PROtNFÂNCIA)DESCRIÇÁO O Balança .de.pisdtipo plataforma . , com 
coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E 
CAPACIDADE o Largura minima 300 mm o Profundidade mínima: 400 mm o Altura mínima da coluna 600 mm o 
Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada lOOg máximo). CARACTERISTICAS o Selo e lacre de calibração do 
NMETRO o Grade de apoio/proteção para a coluna o Plataforma emaço inoxidável o Estrutura em aço inoxidável ou 

aço carbono com pintura epoxi ou primer poliuretano o Indicador (display) digit& em led alto brilho com no mínimo 5 
dígitos, em plástico o Desligamento automático, o Deve possuir teclas de Zero e Tara o Pé  reguláveis de borracha o 
Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula depara de possíveis impactos e sobrecargas acidentais o 
Voltagem 110V e 220V conforme demanda o Cordão de aliMehtação (rabicho) certificado pelo INMETRO com 
indicação da voltagem o Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho GARANTIA 
o Mínima de um ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento O fabricante/contratado e 
obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 145 credenciada de assistência, durante o período da garantia 
substituindo as peças com defeito 

Quantidade 1 	 Valor UnIt 789,00 	 Total Item: 789 ,00 

LOTE 9 	Quant 1 Num 024 	 1,500,00 	 Total 1 500,00 

Item: 9 	Unidade UN 	 Marca philco 	 Modelo turbo 

Descrição Batedeira planetária 5 litros - BT1 (PROINFANCIA)Descriçao Batedeira planetária de aplicação semi 
industrial com capacidade para 5 litros fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 egurança no Trabalho em Maqjnas e Equipamentos 69 Dimensões e toleráncia o 
Largura 240rnm O Profundidade Z5Omni o A!tura  420fl hi ololerãncia +1- 15% Características construtivas o 
Estrutura ou suporte para o motor em aço com fino acabamento em pintura epoxi o Cuba em aço inox o Cabeçote 
basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienizaçâo o Sistema de engrenagens helicoidais o Com 
quatro níveis de velocidade o Movimento planetário o Sistema de troca de velocidade progressiva tom polia variadora 
o Com batedor para massas leves massas pesadas e batedor globo o Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade o Manipula trava/destrava o Com os seguintes acessórios inclusos 1 tacho em aço inox com capacidade 
para 5 litros 1 batedor para massas leves 1 batedor plano para massas pesadas 1 batedot globo para claras, etc. o 
Frequência: 50160hz o Potência Soowats o Voltagem 110 ou 220V (monofasica)Matenas primas tratamentos e 
acabamentos o As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas especificas 
para cada material o Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epoxi o Cuba em aço inox AlSI 304 70 00 
equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas arestas cortantes ou elementos perfurantes 

Quantidade 1 	 Valor Unic 1,500,00 	 Total Item: 1 500 00 

LOTE 11 	Quant 1 	 Num 009 	 15035 	 Total 150,3$ 

Item 11 	Unidade UN 	 Marca britanes 	 Modelo 20 xícaras 

SORAIA CRISTINA 	P Assinado de forma digital por 

TURQUINO KtAArV n-r SORAIACRIS11NATURQUINO 
iVIfl¼A fl i MACIKERT EQUIPAMENTOS 

EQUIPAMENTOS 	r D,1 2654502000115 

DE:] 2654502000114 Dad&52020.0623 14:15:48 



,Descrição: Cafeteira elétrica - CF (.PROINR 
CAPACIDADE o Altura máxima 560 mm o 
minimá.do reservatório de água: 111 oCap 
cafeteira: elétrica, o Pdtêrcia mínima: 700V 
Estrutura em plástico. o Sistema corta ping 
Dimensionamento e robustez da facão. olu 
Voltagem: 110V e 22C 
indicação da voltagerr 
equipamento O fabric 
assistência, durante o  

Cafeteira 
	 térmica. DIMENSÕES E 

mm. o Pi 
:idade mínima em xícaras: 20 cafezinhos..  CARACTE 

	
~S o Tipo de 

• Botão ligal desliga com indicador luminoso o Jarr 
• Indicador do nível de agua o Filtro permanente re 	o 

em inox o 

ação. o iê e conectores elétricos compatíveis com a corrente 
), com o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 1 

de um ano a partir da data da entrega de cobertura 
ado a dar assistência técnica gratuita na sua rede cr 
ibtitLiindoas peças com defeito. 

Quantidade: 1 	 Valor Unit.: 150,35 	 Total Item: 150,35 

LOTE 30 	Quant 1 	 Num 046 	 122 ,34 	 Total 122,34 

Item 30 	Unidade 

 

]UNI- 	 Marca agratto 	 Modelo mixer 

Descrição: Mixer de alimentos MX (PROINFANCIA)DESCRIÇAO o Mixer de alimentos para preparo de sucos 
vitaminas e massas leves DIMENSOES o Altura máxima: 400 mm o Largura máxima 150 mm o Profundidade 
máxime: 320 mm o Volume mínimo do copo 600m1 CARACTERISTICAS o Cabo (alça) ergonômico. o Lâminas 
destacáveis em aço inox de dupla ação possibilitando cortar na vertical e na horizontal o Recipiente para trituração em 
aço inox ou acrílico, o Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha o Base antirespingos o Boto turbo 
o Motor com potência mínima de 350W o Dimensionamento e robustez da fiação plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação o Voltagem 110V e 220V conforme demanda o Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da 
entrega de cobertura integral do equipamento O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na 
Sua rede credenciada de assistência, durante à período, da garantia, substituindo as peça s com , defeito, 

Quantidade: 1 	 Valor UniL: 122,34 	 Total Item: 12234 

LOTE 34 	Quant 1 	 Num 077r 	 1140 99 	 Total 2 281 98 

9tem: 34 	Unidade: UN 	 Marca: multileser 	 Modelo: 32 smart 

Descrição: Televisão de LCD 32 - TV (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÃO o Smart TV 32 polegE 
DIMENSÕES o Altura máxima 480 mm o Largura máxima: 750 mm o Profundidade máxi 
CARACTERISTICAS o Tela LED o Wi Fi integrado o Acesso a Internet o Resolução de i 

digital integrado o Entradas especiais HDMI (mínimo 2) LAN USB o Tensão (voltagem 
Dimensionamento e robustez da fiação plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
Voltagem 110V e 220V conforme demanda o Cordão de alimentação (rabicho) certificad 
indicação da voltagem GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega de co 
equipamento. O fábricarite/contratado éobrigado a dar assisténcïa técnica gratuita na sua 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 

Quantiçladé:2 	 Valor Unit.: 1.140,99 

com acesso à internet. 
200 mm. 
m em NO. o Conversor 

olt automático o 
nte de operação. o 
oINMETRO dom. 
ira integral do 
credenciada de 

Total [tem: 2.28198 

SORAIA CRISTINA 
TURQUINO 
MACKERT 
EQUIPAMENTOS ,+ 

DEI 265450200h1 

Assinado de forma digital 
por SORAIA-CRISTINA 

À, TURQUINO MACKERT 
4 4ÇQUIPAMENTO5 

DEt?654$o20001ls 
DadosÕ20 06 23 14:17:12 

15 -03 -00- 
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