PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS CERTIDÃO Nº 046033/2020
CERTIFICAMOS que CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE (), CNPJ: 49.070.097/000106,inscrição nº 0121564 , estabelecido à AVENIDA LADSLAU KARDOSnº
94Complemento KM 206 da Rod. Pres. Dutra - Sentido Rio, Bairro/LoteamentoCIDADE
ARACILIA, não possui débitos com o município até a presente data.
Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dosdébitos
provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que se
verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta
certidão.
Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico
http://financas.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9
através do código abaixo:
SO666D422566BF42724B2F9414A89D6882
Emitida em 10/08/20 - 10:35:05
Prazo de Validade 30(trinta) dias

PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos de Tributos de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO Nº 90146/2022
CERTIFICAMOS que o CNPJ nº 49.070.097/0001-06, acha-se QUITE com os
Cofres Públicos Municipais, até a presente data, no que diz respeito aos tributos:
ISS, TLOS/ TFILF/ TFP e Multas.

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança
dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser
apurados, ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos
períodos referidos nesta certidão.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico
fazenda.guarulhos.sp.gov.br
Através do código abaixo:
SO6924A59823F8D11656C971AEE8617D69
Emitida em 26/05/2022 - 11:15:04
Prazo de Validade 30 (trinta) dias

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
Certidão Número:

0402021 - 2022

CPF/CNPJ Raiz:

49.070.097/

Contribuinte:

CASA DOS VELHOS IRMA ALICE

Liberação:
Validade:

03/05/2022
30/10/2022

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:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE
DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO
(CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182,
de 04 de agosto de 2021.
Certidão emitida às 14:15:14 horas do dia 03/05/2022 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: 2D75B04C
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.070.097

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

36122868

Data e hora da emissão

04/05/2022 16:09:47

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CASA DOS VELHOS IRMA ALICE
CNPJ: 49.070.097/0001-06
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:11:43 do dia 05/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2022.
Código de controle da certidão: ACA2.87E3.2395.E6D5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CASA DOS VELHOS IRMA ALICE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.070.097/0001-06
Certidão nº: 15093349/2022
Expedição: 11/05/2022, às 15:25:21
Validade: 07/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CASA DOS VELHOS IRMA ALICE (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 49.070.097/0001-06 , NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
CERTIDÃO Nº 248520/2022
CERTIFICAMOS que o imóvel situado em zona urbana à RODOVIA
DUTRA,PRESIDENTE nº 94 nº ant. , nº ant: não há, Lote: não há, Quadra: não há
Complemento KM 211, Bairro/Loteamento FONTES BONSUCESSO - inscrição
cadastral municipal nº 101.34.94.0001.00.000 - com área territorial de 29.560,000
m2 - fração ideal 0,000% - Com Benfeitorias - - área construída de 4.000,940 m2 Prédio para fim 9-Ass.Saude Amp
- Tipo 60.30 - Edif. Indus. Médio Lançado em nome de
Vínculo

Nome

PROPRIETARIO

CASA DOS VELHOS IRMA ALICE

Não possui débitos com o município até a presente data.
Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos
débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou
que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos
nesta certidão.
Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico
http://financas.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9
através do código abaixo:
SODD949728C2E0E6850E567E9F27FB68DF
Emitida em 26/05/22 - 12:50:48 por YMARAPC
Prazo de Validade 30(trinta) dias

