Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual
Identificação
Nome Empresarial
JOSE LOPES DE ALBUQUERQUE FILHO 66597013468
Nome do Empresário
JOSE LOPES DE ALBUQUERQUE FILHO
Nome Fantasia
ESCOLA DE PORTARIA SEPOL
Capital Social
1.000,00
Número Identidade
Orgão Emissor
UF Emissor
1010877148
MDEF/EB
CE

CPF
665.970.134-68

Condição de Microempreendedor Individual
Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
11/11/2016

Números de Registro
CNPJ
26.529.158/0001-47

NIRE
23-8-0263036-6

Endereço Comercial
CEP
60115-171
Bairro
ALDEOTA

Logradouro
RUA CARLOS VASCONCELOS
Munícipio
FORTALEZA

Número
1260
UF
CE

Atividades
Data de Início de Atividades
11/11/2016

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja, Correio, Porta a porta, postos móveis ou por
ambulantes, Televenda

Ocupação Principal
Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente
Atividade Principal (CNAE)
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Ocupações Secundárias
Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
equipamentos e suprimentos de
informática
informática
Comerciante independente de
47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
sistema de segurança residencial
especificados anteriormente
Instalador(a) de equipamentos de
segurança domiciliar e empresarial,
sem prestação de serviços de
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
vigilância e segurança,
independente
Promotor(a) de eventos,
82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
independente
Comerciante independente de
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
produtos de limpeza
Promotor(a) de vendas,
73.19-0/02 - Promoção de vendas
independente
Professor(a) particular,
85.99-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

independente
Comerciante independente de
extintores de incêndio
Comerciante independente de
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comerciante independente de
equipamentos para escritório
Comerciante independente de
materiais de construção em geral
Comerciante independente de
suvenires, bijuterias e artesanatos

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente
47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

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
ME40706377

Número do Identificador
26529158000147

Data de Emissão
04/07/2019

