PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria 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

31665129

Data e hora da emissão

30/09/2021 10:34:18

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

Consulta Regularidade do Empregador
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

60.598.448/0001-80
CRUZADA BAND SAO CAMILO ASSIS MED SOCIAL
AV POMPEIA 888 / VILA POMPEIA / SAO PAULO / SP / 05022-000

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 Servico - 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:24/09/2021 a 23/10/2021
Certificação Número: 2021092401122337103907
Informação obtida em 30/09/2021 11:08:19
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

30/09/2021 11:08

Consulta Regularidade do Empregador
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

60.598.448/0010-71
CRUZADA BAND SAO CAMILO ASSIS MED SOCIAL
RUA ARI BARROSO SN / JARDIM NOVA ITAPEVI / ITAPEVI / SP /
06694-230

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 Servico - 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:24/09/2021 a 23/10/2021
Certificação Número: 2021092401122337103907
Informação obtida em 30/09/2021 11:09:06
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

30/09/2021 11:09

