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DOCUMENTOCONSULTADO: CNPJ55.348.833/0001-30
TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Quadro Resumo de lnformaçÕes Restritivas
As informaçôes abaixo indicam tipos de rest.içõês sobre o documento consultâdo

OcorÍências euantidadê Valor úhimo Rêgistro

Pendânclas lnternas tÃo coNsTAM oCoRRÊNclAs

Pendência Pefin NÃO CONSTAM OCORRÊNclaS

PÍotesros Ão coNsTAM ocoRRÊNctas

cheques sêrn Fundos NÃo coNsTAM ocoRRÊNctas

Quadro Resumo de lnformaçÕes de AtenÇão

As inÍormaçõês abaixo não representâm rêstrições, mâs merecêm atênção

ocoÍÉnciôs euâÍitidâdê valor último RêgistÍo

Documêntos RoubadGg, Furtâdos ou ExtÍaúâdos NÃO GOlf§fAM OCORRÊI{CIAS

Confrrmação Cadastral

CNPJ:

Nomê/Razão Soeial:

Noms de Fantâsia:

Dalà de Fuhdação:

Situaçâo:

Data da Sltuação:

55.348.833/0001-30

TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

INDISPoNívÊL

o2to1t1969

ATIVA

28tO3t2022

Documl'.ltcs Ro.lbados, Fr[Iacos ou Extraviadcs
Âpresenta ocorrência de documentos roubados, fuÍlados ou extraviados informada na consulta, data da ocorrência de roubo
ou extrâvio, número do documento e do telefone do titulat com foco em operaçôes fraudulentas.

Mensâgêm

NÂo coNsrAM ocoRRÊNcrAS

PenCências lnternas

Apresênta dívidas vêncidas e não pagas ao cliente Serasa Experian existentes para o CPF/CNPJ, desde que ânteriormente
inÍormadas a Serasa Êxperian.

Mensagêm
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Mênsagem

NÃo coNSTAM ocoRRÊNcIAs

Connect S/A - Diskibuidor Autorizador SeÍasa Expêrian

Protestos
ApÍesenta informaçâo de proteslos registrados para o cPF/CNPJ consultado, com abrangência estadualou nacional.

Mensagem

NÃo coNsTAM ocoRRÊNcIAS

Cheques Sem Fundos
lnformações de cheque sem fundos constantes no cadastro CCF do Banco Central do Brasil (Resolução no 1682).

Mensagêm

NÃo coNsÍAM ocoRRÊNctas

Serasa Score 2.0

o Serasa Score 2.0 é o novo modelo de classificação de risco, criado a partir da somâ de metodologias avançadas de
Machine Lêarning com o histórico de pagâmentos do Cadaslro Positivo e os dados de inadimplêncía, indica a probabilidadê
de uma emprêsa honrar seus compÍomissos financeiros nos próximos 6 mesês.

Tabela de Risco

Probabilidade de
lnadimplênciâ

0,40%

Risco de
CÍédito

Mínimo

Venda a
prazo

lnteÍprotação

A pontuâção enquâdra-se na falxa de 851 â 900 ê Íoprcêontâ dsco
mínimo dê cÍédlto. Para êmpresas com este peíil de risco, é pÍáticâ de
mêrcado concêdeÍ crédito sem necessidades dê garantlas adlcionals.
Em médla, êmpÍesas com eslâ catêgoria dê Íisco coslumam honrar os
compromi€sos assumidos em 99,64%

Legenda:

Risco mínimo a baixo de crédito

Risco baixo a médio de crédito

Risco me!ío a relevane de cédita

lminente rísco de ctédito - Deíault

Consrltas à Serasa realrzadas ao mesmo documento

Mênsagêm

NÃo coNsTAM INFORMAÇôES

Simples consurtá âo CNPJ (55.348.833/0001-30) no cadastro da Serasa. Essa iníoÍmação de êonsuha não significa negócio
realizado, nem sê confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplenles.

Aviso importante:
Estas infoÍmaçóês são conÍidênciais e deverão ser utilizadâs apênas como orientação em transaçôes comerciais do usuário.

Este deve responsabilizar-se civil e cÍiminalmente pelos danos utilizados em desacordo com a legislação em vigor.
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