Certificado da Condição de Microempreendedor Individual
Identificação
Nome Empresarial
EMILIA PICOLI FORTE 83906770834
Nome do Empresário
EMILIA PICOLI FORTE
Nome Fantasia

COOPMACO
Capital Social
10,00
Nº da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF
7579897
ssp
SP
839.067.708-34
Condição de Microempreendedor Individual
Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO
07/05/2014
Números de Registro
NIRE
CNPJ
20.200.678/0001-25 35-8-1110227-0
Insc. Municipal
223457
Endereço Comercial
CEP
Logradouro
Número
09250-430
RUA MANILA 495
Bairro
PARQUE ORATORIO
Município
UF
SANTO ANDRE SP
Atividades
Data de Início de Atividades
07/05/2014
Código da Atividade Principal
58.19-1/00

Descrição da Atividade Principal
Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

Código da Atividade Secundária
1
2
3

82.30-0/01
85.99-6/03
73.19-0/02

4

82.19-9/99

5

63.99-2/00

6

59.12-0/99

7

82.11-3/00

Descrição da Atividade Secundária
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Treinamento em informática
Promoção de vendas
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente
Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não
especificadas anteriormente
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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
eletrônicohttp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp
Número do Recibo:
ME69471263
Número do Identificador: 00083906770834

Data de Emissão:
07/05/2014

Contatos;

Administração, fiscal e financeiro:

administracao@coopmaco.com.br

Assuntos técnicos e manutenção:

marco.aurelio@coopmaco.com.br
Fone: (11) 99102-0916

Consultas e informações:

contato@coopmaco.com.br

Informações sobre o site:

mauricio@coopmaco.com.br

Mantenha contato preferencialmente por e-mail, evitando congestionamento de linha telefônica, mantendo registro
de sua consulta, e assegurando um atendimento personalizado, no máximo em 24 horas.

Informações bancárias

Banco Bradesco –

Agência: 1154

– Conta Corrente: 3425-8

Titularidade: Emila Picoli Forte 83906770834
CNPJ: 20.200.678/0001-25
Lembrando que qualquer valor depositado é destinado à manutenção das atividades da Coopmaco. Tem caráter de
colaboração sugerida a cada parceiro e, embora não tenha objetivos lucrativos, serão contabilizadas por emissão de
documentos fiscais. Devem ser feito com identificação para vinculo com a emissão do respectivo documento fiscal.
Website

www.coopmaco.com.br

