Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual
Identificação
Nome Empresarial
EDUARDO DE JESUS DUARTE 09002908628
Nome do Empresário
EDUARDO DE JESUS DUARTE
Nome Fantasia
POUSADA OPCAO
Capital Social
5.000,00
Número Identidade
Orgão Emissor
MG16008478
SSP

UF Emissor
MG

CPF
090.029.086-28

Condição de Microempreendedor Individual
Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
03/12/2015

Números de Registro
CNPJ
23.781.723/0001-70

NIRE
31-8-0748332-5

Endereço Comercial
CEP
39815-000
Bairro
CENTRO

Logradouro
PRACA FREI WENCESLAU
Munícipio
ITAIPE

Número
36
UF
MG

Atividades
Data de Início de Atividades
Forma de Atuação
03/12/2015
Estabelecimento fixo
Ocupação Principal
Proprietário(a) de lanchonete, independente
Atividade Principal (CNAE)
56.11-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Ocupações Secundárias
Atividades Secundárias (CNAE)
Proprietário(a) de restaurante,
56.11-2/01 - Restaurantes e similares
independente
Padeiro(a) independente
10.91-1/01 - Fabricação de produtos de panificação
10.91-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância
Confeiteiro(a) independente
de produção própria
Proprietário(a) de pensão,
55.90-6/03 - Pensões (alojamento)
independente
Comerciante independente de
47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas
bebidas
56.20-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
Doceiro(a) independente
consumo domiciliar
Fabricante de balas, confeitos e
10.93-7/02 - Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes
frutas cristalizadas independente
Comerciante independente de
47.21-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
laticínios
Fabricante de alimentos prontos
10.96-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos
congelados independente
Fornecedor(a) de alimentos
56.20-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para

preparados para empresas,
independente

empresas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
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: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp

Número do Recibo
ME15119165

Número do Identificador
23781723000170

Data de Emissão
25/01/2018

