
De : Antonio Carlo Abreu Moreira <abreumoreira@gmail.com>

Assunto : Fwd: CREDENCIAMENTO AGERIO Nº001/2020

Para : licitacoes@agerio.com.br

Zimbra rodrigoalmeida@agerio.com.br

Fwd: CREDENCIAMENTO AGERIO Nº001/2020

Qui, 03 de Set de 2020 10:05

Anexo8 anexos

---------- Forwarded message ---------
De: Antonio Carlo Abreu Moreira <abreumoreira@gmail.com>
Date: qui., 20 de ago. de 2020 às 11:43
Subject: Fwd: CREDENCIAMENTO AGERIO Nº001/2020
To: <licitacoes@agerio.com.br>
Cc: <monicamuller@agerio.com.br>

Prezados,

Conforme pedido de credenciamento enviado por e-mail no dia 10/07/2020 para esta AGERIO, segue abaixo a lista dos documentos
anexos enviados na ocasião:

LISTA DE DOCUMENTOS ENVIADOS

1.  CNH - (IDENTIDADE)
2. CERTIFICADO - CURSO DE "FUNÇÃO DE AG. DE MICROCRÉDITO"(UNIV.DE BRASÍLIA)
3. CCMEI
4. CARTÃO DE CNPJ
5. CND TRABALHISTA
6. CND ESTADUAL
7. CND FISCAL
8. DECLARAÇÕES

Sinceramente, não entendi o motivo da minha inabilitação, acredito que possa ter havido alguma falha por parte da agência no processo de
"recebimento e avaliação" da documentos enviados.

Solicito a reavaliação da minha documentação para que sejam corrigidas quaisquer falhas eventuais no processo de credenciamento, sem
que haja prejuízo à minha solicitação enviada dentro do prazo conforme estabelecido no edital de Credenciamento AGERIO Nº001/2020.

Att,
Antonio Carlo de Abreu Moreira.
cpf: 055.032.657-00

---------- Forwarded message ---------
De: Antonio Carlo Abreu Moreira <abreumoreira@gmail.com>
Date: sex., 10 de jul. de 2020 às 14:59
Subject: CREDENCIAMENTO AGERIO Nº001/2020
To: <licitacoes@agerio.com.br>

Prezados,

Segue anexo pedido de credenciamento como correspondente para operacionalização do programa de Microcrédito Produtivo Orientado da
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., bem como os documentos necessários exigidos pelo edital de Credenciamento
AGERIO Nº001/2020: 

Att,
Antonio Carlo de Abreu Moreira.
cpf: 055.032.657-00

Livre de vírus. www.avg.com.

Zimbra https://mail.agerio.com.br/zimbra/h/printmessage?id=333972&xim=1
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
ANTONIO CARLO DE ABREU MOREIRA 05503265700
Nome do Empresário
ANTONIO CARLO DE ABREU MOREIRA
Nome Fantasia
AC PROMOTORIA INDEPENDENTE
Capital Social
1.000,00
Número Identidade Orgão Emissor UF Emissor CPF
129777082 DETRAN RJ 055.032.657-00

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO 01/07/2020

Números de Registro

CNPJ NIRE
37.580.761/0001-70 33 8 1942492-4

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número Complemento
22790-880 RUA LUIZ CARLOS SAROLLI 1355 APT 401
Bairro Munícipio UF
RECREIO DOS BANDEIRANTES RIO DE JANEIRO RJ

Atividades

Data de Início de Atividades Forma de Atuação
01/07/2020 Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal
Promotor(a) de vendas, independente

Atividade Principal (CNAE)
7319-0/02 - Promoção de vendas

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
( q u a n d o  c o n v e n e n t e s  d o  c a d a s t r o  s i n c r o n i z a d o  n a c i o n a l ) ,  i n f o r m e  o s  e l e m e n t o s  a b a i x o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp

Número do Recibo Número do Identificador Data de Emissão
ME57710656 5503265700 01/07/2020
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

CNPJ: 37.580.761/0001-70
Certidão nº: 15268223/2020
Expedição: 02/07/2020, às 18:15:43
Validade: 28/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 37.580.761/0001-70, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Certificamos que Antonio Carlo de Abreu Moreira, CPF 055.032.657-00, concluiu com aproveitamento o
curso Função de Agente de Microcrédito da ação de extensão ESCOLA DO TRABALHADOR, na modalidade
EAD, do Ministério da Economia, ofertado pela Universidade de Brasília, CNPJ 00.038.174/0001-43, em 18 de
abril de 2019, com duração de 160 horas.

Brasília - DF, 18 de abril de 2019



Validar certificado em https://ead.escoladotrab
alhador.gov.br/mod/simplecertificate/verify.php
com o código :
5cb81a01-7b18-443c-981c-5be6c0a87865

Função de Agente de Microcrédito

UNIDADE 1: Noções Básicas de Microfinanças, Microcrédito e Crédito Produtivo
Tema 1 - Crédito, Microcrédito, Microcrédito Produtivo Orientado e Microfinanças
Tema 2 - Microcrédito: aspectos históricos
Tema 3 - Microcrédito Produtivo Orientado

UNIDADE 2: Noções de Empreendedorismo
Tema 1 - Origem do Empreendedorismo
Tema 2 - Plano de Negócios
Tema 3 - Perfil, Visão e Características dos Micro e Pequenos Empreendimentos no
Brasil

UNIDADE 3: Noções de Finanças
Tema 1 - O que é Mercado
Tema 2 - Juros e Porcentagem
Tema 3 - Fluxo de Caixa
Tema 4 - Formação de Preços
Tema 5 - Capacidade de Pagamento

UNIDADE 4: A Atividade do Agente de Crédito
Tema 1 - O Agente de Crédito
Tema 2 - Ética
Tema 3 - Gestão do Tempo
Tema 4 - Etapas de uma operação de crédito
Tema 5 - Construindo uma carteira de crédito

5cb81a01-7b18-443c-981c-5be6c0a87865
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