
PONTO DA INFORMÁTICA 
ISMAEL EVAIR DEGERING SCHNEIDER 10841673950 - MEl 

CNPJ/MF N° 25.135.475/0001-16 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2022 

ISMAEL EVAIR DEGERING SCHNEIDER 10841673950 - MEl, 
pessoa física, nos termos da lei equiparada a pessoa jurídica, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nO 25.135.475/0001-16, com sede na Avenida João XXIII, 906, 
SALA 02, centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, 
neste ato representado pelo próprio titular, inscrito no CPF/MF sob o nO 
108.416.739-50, portador da Cédula de Identidade RG nO 12.477.734-8, expedi 
da pela SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Esperança, 2811, Centro, 
CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, DECLARA, sob as 
penas da lei, nos termos do artigo 4°, inciso VII, da Lei nO 10.520/2002, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima menciona 
do. 

Mercedes - PR, 03 de Novembro de 2022 
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ISMAEL EVAIR DEGERING SCHNEIDER 

Titular 

Avenida João XXIII, 906, Sala 02, Centro 
CEP 85998-000 - Zona Suburbana, Mercedes - PR 



Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual 

Empresário(a) 

Nome Civil 
ISMAEL EVAIR DEGERING SCHNEIDER 

CPF 
108.416.739-50 

CNPJ 

25.135.475/0001-16 

Data de Abertura 

05/07/2016 

Nome Empresarial 
ISMAEL EVAIR DEGERING SCHNEIDER 10841673950 

Nome Fantasia 
ISMAEL EVAIR DEGERING SCHNEIDER 

Capital Social 
1.000,00 

Situação Cadastral Vigente 

ATIVA 

Data da Situação Cadastral 

05/07/2016 

Endereço Comercial 

CEP 
85998-000 

Logradouro 
AVENIDA JOAO XXIII 

Número Complemento 
SALA 02 

Bairro Munícipio 

MERCEDES 

906 

UF 
PR CENTRO 

Situação Atual 

Enquadrado na condição de MEl 

Períodos de Enquadramento como MEl 
Período 

~ 2° período 
1° período 

Início 
01/01/2022 
05/07/2016 

Fim 

31/12/2019 

Atividades 

Forma de Atuação 
Estabelecimento fixo 

Ocupação Principal 
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática 

Atividade Principal (CNAE) 

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE) 

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e 
submarina Fotógrafo(a) independente 

Comerciante independente de equipamentos 
para escritório 
Comerciante independente de equipamentos de 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de 
telefonia e comunicação telefonia e comunicação 
Instalador(a) de equipamentos de segurança 
domiciliar e empresarial, sem prestação de 

4789~0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 



serviços de vigilância e segurança, 
independente 
Recarregador(a) de cartuchos para 
equipamentos de informática, independente 
Proprietário(a) de sala de acesso à internet, 
independente 
Filmador(a) independente 

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

8299-7/07 - Salas de acesso à internet 

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos 
Comerciante independente de artigos 
fotográficos e para filmagem 
Comerciante independente de eletrodomésticos 
e equipamentos de áudio e vídeo 
Técnico(a) de manutenção de computador 
independente 
Instrutor(a) de informática, independente 
Comerciante independente de sistema de 
segurança residencial 
Fotocopiador(a) independente 
Comerciante independente de brinquedos e 
artigos recreativos 

cOf,mt erciante independente de discos, cds, dvds 4762-8/00 _ Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas 
e Ias 

4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo 
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de 
equipamentos periféricos 
8599-6/03 - Treinamento em informática 
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente 
8219-9/01 - Fotocópias 

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de 
Funcionamento 

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos re quisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de 
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de 
verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento 
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo 
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.* 

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A 
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado. 
Certificado emitido com base na Resolução nO 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM. 

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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