Consultas ao SCPC Campo Belo(ASSOCIADOS)

Opção

Tipo de Consulta

570

SCPC CCF (Cheque)

941

Finalidade

Preço
(R$)

Esta modalidade de consulta é freqüentemente
utilizada para consulta de cheque sem fundos Banco
Central, consultas anteriores de outras empresas,
endereço do telefone informado.

R$ 0,25

SCPC Cheque

SCPC CCF+cheques sustados informados pelas
instituições financeiras e síntese cadastral (nome, data
de nascimento, nome da mãe), cheque roubado.

R$ 1,15

909

SCPC (pessoa física)

Registros de débitos de devedores nacionais,
consultas anteriores de outras empresas, síntese
cadastral (nome, data de nascimento, nome da mãe),
situação junto a receita federal e endereço do telefone
informado

R$ 0,90

942

SCPC Integrada (pessoa física)

SCPC+Cheque sem fundos banco central e cheques
sustados informados pelas instituições
financeiras,cheque roubado, alerta de documentos
roubados.

R$ 2,25

433

SCPC Integrada+Score

CCF-Bacen, cheque sustado e roubado, alínea
21,endereço e telefone da agência, alerta de
documentos roubados,síntese cadastral, confirmação
de telefone, registros de débitos SCPC, título
protestado estadual, consultas anteriores e
probabilidade de inadimplência

R$ 4,80

SCPC Integrada + protestos estaduais

R$ 4,00

+Adicional Cheque Sustado

R$ 0,90

+Título Protestado Nacional

R$ 4,00

+Probabilidade de Inadimplência

R$ 3,30

CCF-Bacen, cheque sustado e roubado,alínea
21,endereço e telefone da agência, alerta de
documentos roubados, síntese cadastral, confirmação
de telefone, telefones vinculados ao CPF, registros de
débitos SCPC, título protestado nacional, consultas
anteriores, ações cíveis

R$14,35

296

548

SCPC NET PF (pessoa física)

SCPC COMPLETO

840

SCPC REL. IMOBILIÁRIO

CCF-Bacen, alerta de documentos roubados, síntese
cadastral, confirmação de telefone, registros de
débitos SCPC, título protestado nacional, consultas
anteriores, ações cíveis e participação em empresa

R$15,20

430

Certocred completo PF (pessoa
física)

Registros de débitos de devedores nacionais, cheques
sem fundo banco central, score genérico e
possibilidade de inadimplência, protesto nacional,
consultas anteriores de outras empresas, síntese
cadastral(nome, data de nascimento e nome da mãe).

R$ 10,10

150

CONSULTE PF

CCF-bacen, Síntese cadastral, telefones informados
no mercado, outras grafias, localização/endereço,
registros de débitos SCPC, título protestado nacional,
consultas anteriores, ações cíveis e participação em
empresa.

R$11,35

PESSOAL GOLD

CCF-bacen, síntese cadastral, telefones informados no
mercado, outras grafias, localização/endereço,
registros de débitos SCPC, título protestado nacional,
consultas anteriores, ações cíveis e participação em
empresa.

R$14,65

Registros de débitos de devedores nacionais,
protestos estaduais, consultas anteriores de outras
empresas, síntese cadastral, receita federal e
endereço do telefone informado, data de fundação.

R$ 4,00

170

298

SCPC NET PJ (pessoa jurídica)

+Adicional Título Protestado Nacional
+Adicional Devolução cheque(alínea 12, 13 e 14)
+Score de crédito (Link)

668

881

RELATÓRIO SIMPLIFICADO
NACIONAL (pessoa jurídica)

RELÁTORIO SINTÉTICO

R$ 4,00
R$ 0,95
R$ 6,80

SCPC NET PJ + nome fantasia, endereço completo,
telefone,natureza jurídica,inscrição estadual, ramo da
atividade, alerta tendência a fraude, título protestado
nacional, alínea 12,13,14, consultas anteriores,
falência e recuperação judicial.

R$ 9,30

Razão Social, nome fantasia,endereço completo,
telefone, natureza jurídica, condição do CNPJ,
inscrição estadual,data fundação, ramo de atividade,
NIRE,alerta tendência a fraudes, registros de débitos
SCPC, título protestado nacional, alínea 12,13,14,
consultas anteriores,sustação contumaz por motivo 21,
ações cíveis, falência e recuperação judicial,
composição societária, dados contra cisão,fusão e
incorporação

R$15,45

+Adicional Score de Crédito (Link)

R$ 6,80

987

RELÁTORIO ANALÍTICO

RELATÓRIO SINTETICO + capital social, quantidade
de filiais, nome da antecessora, quem assina pela
empresa, participação em empresa, análise setorial
sintética,indicadores financeiros,desabonos dos
sócios, score de crédito e desabonos das empresas
vinculadas.

R$35,75

120

CONSULTE PJ

Razão social, nome fantasia, endereço completo,
telefone, natureza jurídica, condição do CNPJ,
inscrição estadual, ramo de atividade, NIRE, alerta
tendências e fraudes,registros de débitos SCPC, titulo
protestado nacional, devolução cheque alínea
12,13,14, ações cíveis, falência e recuperação judicial,
quantidade de filiais,filiais por cidades, nome da
antecessora.

R$12,50

+Adicional Consultas anteriores

R$ 5,05

+Composição societária

R$ 5,05

+Participação em empresas

R$ 5,05

+Faturamento Presumido

R$ 5,05

130

EMPRESARIAL COMPLETO

Razão social, nome fantasia, endereço completo,
telefone, natureza jurídica, condição do CNPJ,
inscrição estadual, data de fundação, capital social,
ramo de atividade, NIRE, alerta tendência a fraudes,
registros de débitos SCPC, título protestado nacional,
alínea12,13,14, consultas anteriores, ações cíveis,
falência e recuperação judicial, composição societária,
nome da antecessora, participação em empresas,
históricos de pagamentos, títulos a vencer, referências
de negócios,

R$14,75

140

EMPRESARIAL GOLD

EMPRESARIAL COMPLETO + quantidade de filiais,
filiais por cidades, tempo de relação com
fornecedores, principais fornecedores, score de
crédito.

R$26,10

RELATÓRIO SIMPLIFICADO NACIONAL+ falências e
recuperações judiciais,NIRE,Sustação contumaz por
motivo 21.

R$ 13,60

+Título protestado nacional

R$ 1,30

+Consultas anteriores

R$ 1,30

+Ações Cíveis

R$ 1,30

401/40
2

CERTOCRED PJ (pessoa
jurídica)

319

SCPC SCORE FÍSICA

+Falência e recuperação judicial

R$ 1,30

+Composição societária

R$ 1,30

+Participação em empresas

R$ 0,60

+Desabonos dos sócios

R$ 1,40

+Score de Crédito(Link)

R$ 6,80

Score genérico, classificação de risco e registros de
débitos de devedores nacionais

R$ 3,30

(pessoa física)

320

SCPC SCORE JURÍDICA

Score genérico, classificação de risco e registros de
débitos de devedores nacionais

R$ 6,70

(pessoa jurídica)

Score genérico, classificação de risco, síntese
cadastral, situação junto a receita federal e endereço
do telefone informado

499

SCPC RECUPERAÇÃO COM
SCORE

781

SCPC SÍNTESE

Nome ou razão social, nome fantasia/nome da
mãe,CPF/CNPJ, situação do CPF/CNPJ na receita

R$ 0,60

428

ACCERTO PF

Nome ou razão social,nome fantasia/nome da
mãe,endereço completo,telefone,CPF,CNPJ,situação
CPF/CNPJ na receita,inscrição estadual/titulo
eleitor,data nascimento/fundação.

R$0,80

467

ACCERTO PJ

Nome ou razão social, endereço completo, CPF,CNPJ,
situação do CPF/CNPJ na receita, inscrição
estadual/titulo de eleitor, data de
nascimento,/fundação, ramo de atividade, NIRE,
situação da inscrição estadual, natureza jurídica,
segmento de mercado.

R$3,20

+Capital Social
+Composição societária

667

CADASTRO ANALÍTICO PJ

ACCERTO PJ + nome fantasia/nome da mãe,
telefone, capital social, consultas anteriores, resumo
de restrições de sócios, composição societária,
participação em empresas.

R$ 4,40

R$ 0,65
R$ 0,65

R$13,70

230

CERTOCAR

Alerta de registro de roubo de veículos, características
do veículo consultado, placa, ano, cor, modelo e
potência, código RENAVAM, emplacamento e
procedência
+236-Renavam
+237-Roubo e Furto
+238-Gravame
+239-Decodificador de Chassi
+240-Precificador Veículos
+241-Chassi x Motor
+242-Débitos estaduais veículos
+243-DPVAT
+244-Sinistro
+245-Renavam/DPVAT/Gravame
+246-Base leilão
+247-CRVL Adulteradas
+248-Confirmação de proprietário
+249-Proprietário

820

SCPC FONE PF

Confirma o endereço do telefone informado

www.acecb-mg.com.br

R$ 10,00

R$ 21,15
R$ 13,95
R$ 5,20
R$ 4,60
R$ 4,10
R$ 4,00
R$ 13,95
R$ 5,20
R$ 0,70
R$ 29,45
R$ 5,10
R$ 2,55
R$ 13,95
R$ 14,25

R$ 0,55

