Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual
Identificação
Nome Empresarial
MANOEL ANGELO LIMA DOS REIS 31599095572
Nome do Empresário
MANOEL ANGELO LIMA DOS REIS
Nome Fantasia
ANGELMAR MARITIMA SEGURANCA DA NAVEGACAO
Capital Social
1.000,00
Número Identidade
Orgão Emissor
UF Emissor
420005
MB
BA

CPF
315.990.955-72

Condição de Microempreendedor Individual
Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
29/11/2015

Números de Registro
CNPJ
23.754.684/0001-12

NIRE
29-8-0429961-1

Endereço Comercial
CEP
42739-630
Bairro
ITINGA

Logradouro
RUA BENEDITA P DOS SANTOS
Munícipio
LAURO DE FREITAS

Número
41
UF
BA

Complemento
CASA

Atividades
Data de Início de Atividades
Forma de Atuação
29/11/2015
Internet, Em local fixo fora da loja
Ocupação Principal
Instalador(a) de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
Atividade Principal (CNAE)
43.29-1/02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
Ocupações Secundárias
Atividades Secundárias (CNAE)
Locador(a) de máquinas e
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
equipamentos para construção sem
exceto andaimes
operador, exceto andaimes
Capoteiro(a)
45.20-0/08 - Serviços de capotaria
Armador(a) de ferragens na
25.99-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
construção civil
Comerciante de extintores de
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
incêndio
anteriormente
Azulejista
43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Eletricista em residências e
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
estabelecimentos comerciais
Pintor(a) de parede
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
Reparador(a) de embarcações para
33.17-1/02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
esporte e lazer
Comerciante de gás liquefeito de
47.84-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (glp)
petróleo (glp)
Marceneiro(a) sob encomenda ou
31.01-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
não

Pedreiro
Comerciante de materiais de
construção em geral

43.99-1/03 - Obras de alvenaria
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

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
ME15316308

Número do Identificador
23754684000112

Data de Emissão
07/12/2017

