
Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual 

Empr<:1sario(a) 

Nome Civil 

LEONITA PETRI 

CPF 

006.168.869-00 

CNPJ 

14.591.516/0001-62 

Data de Abertura 

09/11/2011 

Nome Empresarial 

LEONITA PETRI 

Nome Fantasia 

DOCE SABOR 

Capital Social 

15000,00 

Situação Cadastral Vigente 

ATIVA 

Data da Situação Cadastral ' 

09/11/2011 

Enderece Comercial 

CEP 

85998-000 

Logradouro 

RUA ANTENOR ZANCANELLA 

Número 

LOT. ZANCANELLA 

Municipio 

MERCEDES 

542 

UF 
PR 

Bairro 

----'--._-_._._-----------_ .. -" .... - ... _ ..... _._--_ .. __ .- 
Situação Atual 

Enquadrado na condição de MEl 

Períodos de Enquadramento como MEl 

Período 
2° periodo 
1° período 

Inicio 
01/01/2021 
09/11/2011 

Fim 

31/10/2016 ----_ .. _-,,----_ .. __ . __ ._----_ .. _--- 
Atividades 
Forma de Atuação 

Estabelecimento fixo 

Ocupação Principal 

Padeiro(a) independente 

Atividade Principal (CNAE) 

Ocupações Secundárias 
Comerciante independente de produtos de 
panificação 

Prornotor(a) de eventos, independente 

Salgadeiro(a) independente 

Comerciante independente de bebidas 
Cozinheiro(a) que fornece refeições prontas e 
embaladas para consumo independente 

Atividades Secundárias (CNAE) 

4721-1/02 - Padariae confeitaria com predominância de revenda 

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras. congressos, 
exposições e festas 
5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para consumo domiciliar 
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 
5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para consumo domiciliar 
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Professor(a) particular, independente 

Fornecedor(a) de alimentos preparados para 
empresas. independente 
Instrutor(a) de arte e cultura em geral, 
independente 
Comerciante independente de artigos do 
vestuário e acessórios 

Confeiteiro(a) independente 

Docetrota) independente 

Fabricante de massas alimenticias. 
independente 

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas 
anterionmente 
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para empresas 

8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especiücaoo anteriormente 

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

1091-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com 
predominância de produção própria 
5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para consumo domiciliar 

1094-5/00 - Fabricação de massas alimentícias 
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I Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispens~ çfe Alvará e Lice!lÇª_de 
Funcionamento 

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para a dispensa da ernissão 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 euquadramento do empresário na condição de MicroempreemJedor Individual. A 
sua aceitação está condicionada 11 verificação de sua autenticidade na Internet. no endereço: hl.ll)s:ilmol.l'Ilceltfl.ewl1omia.pov.br!C:ElI'!ificado. 
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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Presidência da República 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná 

O Empresário LEONITA PETRk:: ME , com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 
09/11/2011, NIRE: 41.8.0078263-5, CNf:>J: 14.591.516/0001-62 , estabelecido na AVENIDA JOAO XXIII, 
1435, CENTRO, MERCEDES, PR, CEP: 85.998-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do 
presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA , 
nos termos da Lei Complementar nO 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 315 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

.' 

MERCEDES - PR, 09 de Novembro de 2016 

Empresário: LEONITA PETRI 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO EM __ / __ / _ Etiqueta de registro 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 
Mercedes-PRctt._lott/ ~cl 

0-' 



MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 
Mercedes-PR 04 104.. ,.;-<. 

~ 


