SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região
Mato Grosso do Sul

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
RAZÃO SOCIAL (de acordo com o CNPJ e Atos Constitutivos)

NOME FANTASIA (de acordo com o CNPJ e Atos Constitutivos)

Nº DE CNPJ

EMAIL

TELEFONE COM DDD

ENDEREÇO COMPLETO (de acordo com CNPJ e Atos Constitutivos)

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

CEP

A entidade acima identificada vem, através de seu (s) representante (s) legal (is), abaixo assinado (s), requerer ao Ilmo. Sr. Presidente do CREF11/MS
o Registro de Pessoa Jurídica, por ter, entre suas finalidades principais, a prestação de serviços à sociedade no campo de atividades físicas e
esportivas, assegurando que as prestações desses serviços sejam desenvolvidas de forma ética e sob a responsabilidade de Profissional de Educação
Física devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física. Para tal, junta os documentos relacionados no quadro abaixo, conforme
determinam a Lei Federal nº 6839/1980, Lei Estadual nº 3.654/2009, a Resolução CONFEF nº 021/2000 e Resolução CREF11/MS nº 174/2016.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

•
•
•
•
•
•

Requerimento de registro de pessoa jurídica, em impresso próprio do CREF11/MS, devidamente preenchido e assinado;
Cópia autenticada e devidamente registrada em órgão competente dos seguintes documentos constituintes:
* Certificado da Condição de Microempreendedor Individual;
Cópia atualizada do comprovante de inscrição junto ao CNPJ;
Termo de responsabilidade técnica, em impresso próprio do CREF11/MS, devidamente preenchido e assinado e certidão negativa do
profissional emitida pelo CREF11/MS;
Quadro técnico, em impresso próprio do CRE11/MS, devidamente preenchido e assinado; Anexar cópia autenticada dos documentos: Termo
de compromisso de estágio e atestado de matrícula no curso de Educação Fisica dos estagiários, caso houver.
Ficha de cadastro do (s) Representante (s) legal (is) da pessoa jurídica. Anexar cópia autenticada dos documentos: Identidade e CPF;Cópia
simples do comprovante de endereço.

DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO

Local e Data:

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome completo)

,

de

de

ASSINATURA (Obrigatória e idêntica ao doc. de identidade

Rua Joaquim Murtinho, 158 – Centro – CEP 79002-100 – Campo Grande/MS. Fone: (67) 3321-1221
Site: www.cref11.org.br - E-mail: cref11@cref11.org.br

