20/06/2016

MINIST•RIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTID•O NEGATIVA DE D•BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E • D•VIDA ATIVA DA
UNI•O
Nome: CRUZADA BANDEIRANTE SAO CAMILO ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL
CNPJ: 60.598.448/0001-80
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer d!vidas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que n"o constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tribut#rios administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriç$es em D!vida Ativa da Uni"o junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Esta certid"o é v#lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os %rg"os e fundos p&blicos da administraç"o direta a ele vinculados. Refere-se à situaç"o do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiç$es sociais previstas
nas al!neas 'a' a 'd' do par#grafo &nico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitaç"o desta certid"o est# condicionada à verificaç"o de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certid"o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:01:04 do dia 20/06/2016 <hora e data de Bras!lia>.
V#lida até 17/12/2016.
C%digo de controle da certid"o: 250C.4CDF.70F0.24B2
Qualquer rasura ou emenda invalidar# este documento.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 60.598.448

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.
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Certidão nº

13305184

Data e hora da emissão

03/11/2016 11:05:45

Validade

30

(TRINTA)

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Certidão de Tributos da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento
Econômico
Certidão Número:

0158720 - 2016

CPF/CNPJ Raiz:

60.598.448/

Contribuinte:

CRUZADA BAND. S.CAMILO ASSIST.MÉDICO-SOCIAL AME JD.DOS PRADO

Liberação:
Validade:

21/09/2016
20/03/2017

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:
CCM 4.304.659-2 - Inicio atv :26/01/2011 (AV POMPEIA, 888 - CEP: 05022-000 )
CCM 5.155.642-1 - Inicio atv :25/11/2014 (R SANTANA, 275 - CEP: 04676-110 )
CCM 1.092.526-0 - Inicio atv :02/01/1938 (R CONSELHEIRO NEBIAS, 1283 - CEP: 01203-002 - Cancelado em: 31/12/2002)
CCM 4.507.285-0 - Inicio atv :29/02/2012 (R JOAO FRANCISCO DE MOURA, 251 - CEP: 04455-170 - Cancelado em: 21/06/2015)

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos
que venha a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico do Município de São Paulo CERTIFICA que a
Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente à quitação dos tributos abrangidos por esta certidão, até o presente data
é REGULAR.

Código de Autenticidade : AB9BE19E

Certidão emitida no dia 21/9/2016 13:08:18 via internet com base na INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015 e Decreto 50.691,
de 29 de Junho de 2009
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Finanças
( http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf )

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CRUZADA BANDEIRANTE SAO CAMILO ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 60.598.448/0001-80
Certidão nº: 84451049/2016
Expedição: 30/08/2016, às 14:42:40
Validade: 25/02/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CRUZADA BANDEIRANTE SAO CAMILO ASSISTENCIA MEDICOS

O

C
I
A
L
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
nº 60.598.448/0001-80 , 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.
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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

03/11/2016 https://www
.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?V
ARPessoaMatriz=4396744&V
ARPessoa=4396744&V
ARUf=SP&VARI…

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

60598448/0001-80
CRUZADA BANDEIRANTE S

AO CAMIL O A SSIST MEDICO SOCIAL

AV POMPEIA 888 / VILA POMPEIA / S AO P AULO / SP / 5022-00 0

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/10/2016 a 16/11/2016
Certificação Número:2016101803443665238724

Informação obtida em 03/11/2016, às 11:01:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www
.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?V
ARPessoaMatriz=4396744&V
ARPessoa=4396744&V
ARUf=SP&VARInscr=6…
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