
 
 

 

 

 

Informações Cadastrais  
Cadastro Estadual de Empresas Mercantis Por ramo de atividade 
 
 

DADOS REQUERENTE 

Requerente 

 

Telefone 

 

Data 

E-mail CNPJ/CPF 

manifestar o interesse em adquirir o arquivo para emissão do DARE complementar, conforme Tabela de Preço: 

 Tabela de Preço: https://www.juceg.go.gov.br/images/tabelaPreco2020.pdf 
 

 

 

DEESCRIÇÃO DO PEDIDO 

OBS: Item obrigatório e já está marcado  

Endereço 

Número 

Complemento 

 

☒  Quantitativos de Registros: consulta para quantificar número de registros para cálculo total do serviço 

RAMO DE ATIVIDADES - CNAE 

    

    

    

  
UNIVERSO GEOGRÁFICO 

 (    ) SIM        (    ) NÃO 
OBS: Escolha apenas uma opção 

 

PERÍODO DE PESQUISA 

EMPRESAS TIPO JURÍDICOS PORTES 

     Ativas 

     Extintas 

     EIRELI           Empresário Individual   

      Sociedade Empresaria LTDA 

      Outros Tipos       Sociedade Anônima 

      Microempreendedor Individual   

     ME (Micro empresa) 

     Enquadramento sem ME 

     EPP (Empresa pequeno Porte) 

     Enquadramento sem EPP 

     Todos os portes 

Informar a(s) atividades: Conforme CNAE – https:// www.cnae.ibge.gov.br (7 dígitos / sub-classes 2.1. EX: 3329-5/01. Acima de 12 
 

      Todo o Estado de Goiás Mesorregião: Microrregião: 

Intervalo de CEP: de                                            a Município: 

      Cooperativa          Todos os tipos 

     Todos 

     Período de                                               a                                                                                   Constituição ou       Último movimento  

Observações: 

 Todo o processo de Venda de Informação é processado na Sede da JUCEG, através do e-mail: jucegexpresso@juceg.go.gov.br 
 O preenchimento do requerimento é obrigatório e de inteira responsabilidade do usuário.  
 Confirmado o pagamento do DARE, enviaremos para o e-mail do solicitante o quantitativo apurado. O solicitante deverá 

atividades, relacionar no bloco de notas e enviar o arquivo (em formato *.txt) para o e-mail: jucegexpresso@juceg.go.gov.br (não dar 

espaço entre as linhas e números); 

https://www.juceg.go.gov.br/images/tabelaPreco2020.pdf
http://www.cnae.ibge.gov.br/
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