
CENTRO CULTURAL BOM JARDIM - CCBJ

ANEXO I
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FOTÓGRAFO(A)

Serviço: Fotógrafo(a)
Contratação:
A contratação de prestação de serviços será realizada via Microempreendedor Individual
(MEI) ou Micro Empresa (ME). Portanto, os(as) interessados(as) devem possuir,
obrigatoriamente, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em seu nome. Os(As)
candidatos(as) também deverão estar habilitados(as), de acordo com o perfil das vagas
(CNAE equivalente).

Documentação necessária (entrega somente após o Resultado da 2ª fase):

Quando a empresa for MEI - Micro Empreendedor Individual:

IMPORTANTE: Nos documentos do MEI(Cartão de CNPJ e Certificado do
Microempreendedor Individual) devem constar as atividades compatível com a ocupação
pretendida. O MEI tem direito a 01 atividade principal e 15 atividades secundárias.
(https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/quero-ser-mei/atividades-permit
idas)

● Certificado do Microempreendedor Individual
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-cnpj-
ccmei/certificado-cnpj);

● Cartão CNPJ
(https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitaca
o2.asp).

Certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais:



● Certidão Negativa de Débitos Municipais
(https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/certidoes#?certidao-negativa-de-debitos-tributos-
municipais)

● Certidão Negativa de Débitos Estaduais
(https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/index.asp)

● Certidão Negativa de Débitos Federais - Receita Federal
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNIC
ertidao.asp?Tipo=1)

● Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
(https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)

● Certidão Negativa Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)

Documentos de Identificação do Titular do MEI:
● Cópia da identidade civil com foto (RG, Carteira de Trabalho ou Carteira de aptidão

profissional emitida por órgão competente);
● Cópia do CPF;
● Cópia do comprovante de endereço atualizado.

Quando a empresa for ME - Microempresa

IMPORTANTE: Nos documentos da ME devem constar as atividades compatível com a
ocupação pretendida.

● Requerimento da Junta Comercial, Contrato Social e suas alterações/aditivos, se
houver;

● Cópia do termo de posse do representante legal, ata da reunião/assembleia que o
elegeu ou outro documento legal válido por meio do qual seja possível aferir a
legitimidade do representante;

● Cartão CNPJ
(https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitaca
o2.asp).

Certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais:
● Certidão Negativa de Débitos Municipais

(https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/certidoes#?certidao-negativa-de-debitos-tributos-
municipais)



● Certidão Negativa de Débitos Estaduais
(https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/index.asp)

● Certidão Negativa de Débitos Federais (Receita Federal)
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNIC
ertidao.asp?Tipo=1)

● Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
(https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)

● Certidão Negativa Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao).

Documentos de Identificação do representante Legal da Empresa
● Cópia da identidade civil do representante legal (RG, Carteira de Trabalho ou Carteira

de aptidão profissional emitida por órgão competente);
● Cópia do CPF do representante legal;
● Cópia do comprovante de endereço do representante legal.

Período de serviço:
Período de serviço: setembro a dezembro de 2021.

Observação: É necessário ter disponibilidade de prestar serviços no horário comercial e/ou
por escala definida, previamente pelo equipamento, em regime presencial e/ou virtual,
seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19.

Remuneração: O valor global do contrato será 9.625,00 e será pago em 4  parcelas: sendo
uma parcela de 1.375,00 e as demais de 2.750,00.


