SIC – Sistema de Informações Cadastrais ACMINAS
TABELA DE PREÇOS - Vigência: 06/2019 a 05/2020
VERSÃO 2019.3
PESSOA JURÍDICA (CNPJ)

OPÇÃO

SCPC NET PJ
298

DESCRIÇÃO
- Registro de débitos devedores nacionais e Banco Central.
- Títulos Protestados Estaduais - (Selecione a opção regionalizado + UF)
(tipo, cartório, data, valor, praça, total de registro, valor acumulado e credor)
- Consultas Anteriores – passagens informadas por outras empresas.
- Síntese cadastral.
- Situação junto a Receita.
- Telefones vinculados ao cnpj.
- Adicional de cheque completo (qdo digitado os dados do cheque)
259 - Opcional Probabilidade de Inadimplência + R$8,15
299 - SCPC CHEQUE FLAG SCOC NET PJ + 2,90

Valor (R$)

R$ 4,20

Recomendação: Indicado para análise de crédito e negócios entre empresas (PJ), fornecendo segurança em
transações de baixo valor, acompanhamento dos contratos existentes.
DESCRIÇÃO
Valor (R$)
- Razão Social, Fantasia, Natureza Jurídica, Condição do CNPJ, ramo de atividade
- Endereço completo,
- Situação do Documento e Fundação do CNPJ.
- Alerta quando a empresa consultada apresenta indícios de atuação fraudulenta.
RELATÓRIO
- Insc. Estadual do Cadastro Geral de Contribuintes na Condição apta a realizar operações no
SIMPLIFICADO âmbito do ICMS sem restrições (qdo hover);
R$ 13,00
NACIONAL
- CCF
668
- Registro de Débitos (tipo, número, valor, data de vencimento do título, cidade, unidade da
federação, total de registro, valor acumulado e razão social do credor)
- Títulos Protestados Nacionais. (tipo, cartório, data do protesto, documento, valor, praça, unidade
da federação, total de registro, valor acumulado e credor)
- Consultas Anteriores (12 meses)
DESCRIÇÃO
OPÇÃO
Valor (R$)
- Dados Cadastrais, endereço, insc. Estadual, natureza jurídica, ramo de atividade
- Quadro Resumo de registros de débitos de devedores, pessoa jurídica, nacionais.
- Consultas anteriores
- Apresenta relação de participantes sintética com cpf’s correspondentes
RELATÓRIO
R$ 13,60
Aditivo
Opcionais:
SINTÉTICO PJ
379 - SCORE + R$7,20
881
381 - consulta do CPF relacionado + R$7,10
382 - Relação de Participantes Nacional + R$7,10
Recomendação: Na abertura de cadastro e concessão de crédito para negociação entre empresas / fornecedores
e clientes.
DESCRIÇÃO
OPÇÃO
Valor (R$)
- Todas as informações da opção 881 – Relatório Sintético PJ
- Capital Social
- CPF dos participantes já consultados indicando inclusive outras Empresas nas quais eles
RELATÓRIO
participam (quando houver)
R$ 31,00
ANALÍTICO PJ
Aditivo Opcionais:
987
380 - SCORE + R$8,00
382 - Rel. de participantes nacional + R$7,10
Recomendação: Na abertura de cadastro e concessão de crédito para negociação entre empresas / fornecedores
e clientes. Para maior agilidade e melhor análise já apresenta os CPF’s consultados.
DESCRIÇÃO
OPÇÃO
Valor (R$)
- Razão Social, nome fantasia, endereço completo, telefone (quando houver).
- Condição do CNPJ, inscrição estadual (quando houver).
- Natureza jurídica.
- Ramo de atividade, Nire.
- Alerta tendência de fraudes.
Consulte PJ
- Registros de débitos / pendência financeira.
120
R$ 11,50
- Titulo de protesto nacional.
- Devolução de cheque (alínea 12,13 e 14).
- Consultas anteriores.
- Ações cíveis, falência e recuperação judicial.
- Quantidade de filiais, filiais por cidade.
- Nome da antecessora.
OPÇÃO

Inclusões de Registros pessoa física ou jurídica com carta comunicado. R$ 2,50
Carta registrada (somente para o estado de São Paulo) = R$11,20
Exclusão de Registros pessoa física ou jurídica. R$ 0,00
Consultas SIC ACMINAS: 0800 707-4024
Internet: www.acminasnet.com.br

SIC – Sistema de Informações Cadastrais ACMINAS
TABELA DE PREÇOS - Vigência: 06/2019 a 05/2020
VERSÃO 2019.3
PESSOA JURÍDICA (CNPJ)

DESCRIÇÃO
- Dados Cadastrais: Razão Social, Natureza Jurídica, Condição do CNPJ, Endereço, Código
Atividade (CNAE), descrição, NIRE, Fundação do CNPJ, faixa de funcionários.
- Painel de controle: Títulos a vencer – Histórico de pagamentos detalhados.
- Administradores com participações em empresas.
- Consultas anteriores.
- Tempo de relacionamentocom fornecedores.
- Referenciais de negócios.
- Principais Fornecedores.
EMPRESARIAL - Cheques sem fundos.
- Registro de débitos de devedores nacionais. - Cheque sem fundo banco central. (Quantidade e
GOLD
valor)
140
- Protestos - Nacional.
- Recuperação falências eações.
- Inadimplências dos participantes.
Aditivo Opcionais:
141 - Score Empresarial + R$7,60
142 - Score Atacadista + R$7,10
143 - Faturamento Presumido + R$5,00
145 - Extra Pend. + R$4,50
356 - Extra Protestos + R$5,90
173 - Score Crédito + R$ 4,00
DESCRIÇÃO
OPÇÃO
ACCERTO PJ - Condição do CNPJ – Razão Social – NIRE – data de fundação – Inscrição estadual – endereço
– telefone – cod. IBGE – natureza Jurídica – ramo de atividade.
Dados
Aditivo Opcionais:
Cadastrais
- Outras Participações – capital social – Ramo de atividade Secundário – Relação de
467
Participantes (+R$ 1,70 por aditivo selecionado)
OPÇÃO

Valor (R$)

R$ 26,15

Valor (R$)

R$ 3,10

PESSOA JURÍDICA (CNPJ) DEFINE

DESCRIÇÃO

OPÇÃO

Define Limite
621

- Cadastro Completo
- Restritivo Completo
- Quadro Social Com Rerstrição
- Participações com Restrição
- Comportamento
- Score
- Decisão
- Limite de Crédito
- Faturamento

Define
Negócio
622

- Cadastral Completo
- Restritivo Completo
- Quadro Social
- Participações
- Compotamento
- Score
- Decisão
- Cadastral
- Restritivo
- Score

Valor (R$)
R$ 9,60

DESCRIÇÃO

OPÇÃO

Valor (R$)

R$ 29,70

DESCRIÇÃO

OPÇÃO
Define Risco
623

R$ 37,00

DESCRIÇÃO

OPÇÃO

Valor (R$)

- Cadastro Completo
Define Cadastro
- Localização Matriz, Localização Filial
624
- Alerta de Inconsistência
Inclusões de Registros pessoa física ou jurídica com carta comunicado. R$ 2,50
Carta registrada (somente para o estado de São Paulo) = R$11,20
Exclusão de Registros pessoa física ou jurídica. R$ 0,00
Consultas SIC ACMINAS: 0800 707-4024
Internet: www.acminasnet.com.br

Valor (R$)
R$ 4,80

SIC – Sistema de Informações Cadastrais ACMINAS
TABELA DE PREÇOS - Vigência: 06/2019 a 05/2020
VERSÃO 2019.3
DEFINE NEGOCIO POSITIVO (CNPJ)

OPÇÃO

DESCRIÇÃO

Define
Negócio
Positivo
625

- Cadastral.
- Score.
- Pontuação de Pontualidade e Compromissos.
- Comprometimento Futuro.
- Localização.
- Sócios e Acionistas.
- Administradores e Participações em outras Empresas.
- Consultas Anteriores.
- Pendências e Restrições Financeiras.
- CCF
- Protestos - Nacional.
- Ações Cíveis.
- Falência e Recuperações Judiciais.

Valor (R$)

R$ 76,00

PESSOA FISÍCA (CPF)

DESCRIÇÃO
OPÇÃO
Valor (R$)
SCPC SÍNTESE
- Nome completo, Data de nascimento, Nome da Mãe, Titulo de Eleitor (quando constar).
R$ 1,00
CADASTRAL
781
Recomendação: Confirmação de dados cadastrais. Indicado para financeiras, factoring e outros.
DESCRIÇÃO
OPÇÃO
Valor (R$)
- Nome completo, data de nascimento, nome da mãe, Titulo de Eleitor (quando constar).
ACCERTO PF
R$ 1,40
- SCPC Fone + (telefones informados nas consultas anteriores em 36 meses).
Completo Dados
- Endereço quando registrado no SCPC.
Cadastrais
Recomendação:Confirma dados cadastrais, fones e end. Indicado para financeiras,
428
factoring e outros.
DESCRIÇÃO
OPÇÃO
Valor (R$)
- Síntese Cadastral: nome, data nasc., nome da mãe e Título de Eleitor (quando constar).
- Registros de débitos de devedores nacionais.
- Protesto Estadual - (Selecione a opção regionalizado + UF)
-Cadastro de emitentes de cheques sem fundos do BACEN - CCF
- Últimas consultas realizadas.
R$ 3,95
SCPC NET PF - Alertas para documentos roubados / extraviados.
296
- Cheque lojista local.
- Possibilidade de visualizar outros telefones vinculados ao CPF.
257 – SCORE DE CRÉDITO PROBABILIDADE DE INADIMPLENCIA: R$1,70
297 - SCPC CHEQUE FLAG SCOC NET PF I: 2,90
Recomendação: Na abertura de cadastro para empresas que tenham crediário próprio com operações de maior
valor, como materiais de construção, informática, autopeças,
DESCRIÇÃO
OPÇÃO
Valor (R$)
- Identificação: nome, data nasc., nome da mãe, situação do CPF. Outras grafias (se houver).
- Localização: Endereço e telefone.
- Pendências e restrições financeiras.
- Informações de cheques.
CONSULTE PF
R$ 11,50
- Protesto nacional.
150
- Participações em empresas (apresenta CNPJ) e se houve falência decretada.
- Registro de consultas anteriores.
Aditivo Opcionais:
159 – Score Consumer + R$ 4,95
DESCRIÇÃO
OPÇÃO
Valor (R$)
- Identificação: nome, data nasc., nome da mãe, situação do CPF. Outras grafias (se houver);
- Resumo de ocorrência de Débitos;
- Registros de Débitos;
- Ações;
SCPC
- Protesto Nacional;
IMOBILIÁRIO
R$ 14,60
- Participações em empresas (apresenta CNPJ);
840
- Registro de consultas anteriores como fiador ou inquilino (quando houver).
Aditivo Opcionais:
668-Relatório Simplificado Nacional do CNPJ Relacionado: 12,90
Inclusões de Registros pessoa física ou jurídica com carta comunicado. R$ 2,50
Carta registrada (somente para o estado de São Paulo) = R$11,20
Exclusão de Registros pessoa física ou jurídica. R$ 0,00
Consultas SIC ACMINAS: 0800 707-4024
Internet: www.acminasnet.com.br

SIC – Sistema de Informações Cadastrais ACMINAS
TABELA DE PREÇOS - Vigência: 06/2019 a 05/2020
VERSÃO 2019.3
PESSOA FISÍCA (CPF)

DESCRIÇÃO
Dados Cadastrais• Identificação; • Localização; • Outras grafias.
DADOS COMPORTAMENTAIS:
• Participações em empresas;
• Pendências e restrições financeiras;
PESSOAL GOLD • Títulos protestados;
170
• Cheques sem fundo;
• Ações cíveis;
• Consultas anteriores;
• Falências empresariais decretadas.
OPÇÃO

Valor (R$)

R$ 15,00

714 a 717 – Aditivos da Consulta: R$ 4,20

OPÇÃO

ACERTA
309

OPÇÃO

ACERTA
ESSENCIAL
310

OPÇÃO

ACERTA MAIS
311

DESCRIÇÃO
- Nome e nome da mãe, data e local de nascimento, nº titulo de eleitor.
- Confirmação de telefone fixo.
- Registro de débitos.
- Títulos Protestados Estaduais - (Selecione UF).
- CCF
- Alerta de cheques furtados, roubados ou extraviados.
- Alerta de cheques sustados.
- Histórico de consultas a cheque.
- Endereço da agência bancária.
- Consultas anteriores, Alerta de documentos.
- Score
DESCRIÇÃO
- Nome e nome da mãe, data e local de nascimento, nº titulo de eleitor.
- Confirmação de telefone fixo, confirmação de CEP.
- Situação do CPF na receita Federal.
- Estado civil, quantidade de dependentes.
- RG(data da emissão, UF e emissor).
- Informação de óbito.
- Localização + melhor telefone.
- Registro de débitos.
- Protesto estadual e nacional.
- CCF, Alerta de cheques furtados, roubados ou extraviados.
- Alerta de cheques sustados.
- Histórico de consultas a cheque.
- Endereço da agência bancária.
- Consultas anteriores, Alerta de documentos.
- Score.
- Sugestão aprova/não aprova (opcional)
- Sugestão limite de parcela (opcional).
DESCRIÇÃO
- Nome e nome da mãe, data e local de nascimento, nº titulo de eleitor.
- Confirmação de telefone fixo, confirmação de CEP.
- Situação do CPF na receita Federal.
- Estado civil, quantidade de dependentes.
- RG(data da emissão, UF e emissor).
- Informação de óbito.
- Localização + melhor telefone, telefones vinculados.
- Registro de débitos.
- Protesto estadual e nacional, ações cíveis.
- CCF, Alerta de cheques furtados, roubados ou extraviados.
- Alerta de cheques sustados.
- Histórico de consultas a cheque.
- Endereço da agência bancária.
- Consultas anteriores, Alerta de documentos.
- Outras grafias, endereços e telefones.
- Score.
- Renda presumida.
- Sugestão aprova/não aprova.
- Sugestão limite de parcela (opcional).
Inclusões de Registros pessoa física ou jurídica com carta comunicado. R$ 2,50
Carta registrada (somente para o estado de São Paulo) = R$11,20
Exclusão de Registros pessoa física ou jurídica. R$ 0,00
Consultas SIC ACMINAS: 0800 707-4024
Internet: www.acminasnet.com.br

Valor (R$)

R$ 2,05

Valor (R$)

R$ 12,00

Valor (R$)

R$ 14,10

SIC – Sistema de Informações Cadastrais ACMINAS
TABELA DE PREÇOS - Vigência: 06/2019 a 05/2020
VERSÃO 2019.3
PESSOA FISÍCA (CPF)

OPÇÃO

ACERTA
COMPLETO
312

DESCRIÇÃO
- Nome e nome da mãe, data e local de nascimento, nº titulo de eleitor.
- Confirmação de telefone fixo, confirmação de CEP.
- Situação do CPF na receita Federal.
- Estado civil, quantidade de dependentes.
- RG(data da emissão, UF e emissor).
- Informação de óbito.
- Localização + melhor telefone, telefones vinculados.
- Participação em empresas.
- Registro de débitos.
- Protesto estadual e nacional, ações cíveis, falências empresariais.
- CCF, Alerta de cheques furtados, roubados ou extraviados.
- Alerta de cheques sustados.
- Histórico de consultas a cheque.
- Endereço da agência bancária.
- Consultas anteriores, Alerta de documentos.
- Outras grafias, endereços e telefones.
- Consultas anteriores por segmento.
- Alerta de fraude (inconsistência CNPJ).
- Score.
- Renda presumida.
- Sugestão aprova/não aprova.
- Sugestão limite de parcela.

Valor (R$)

R$ 18,80

PESSOA FISÍCA POSITIVO (CPF)

OPÇÃO

ACERTA
COMPLETO
POSITIVO
395

DESCRIÇÃO
- Nome e nome da mãe, data e local de nascimento.
- RG(data da emissão, UF e emissor).
- Estado civil, quantidade de dependentes.
- Sugestão aprova/não aprova.
- Score Positivo, Limite de parcelas e Renda presumida.
- Painel de controle e outras informações.
- Localização , confirmação de endereço por telefone e CEP.
- Outras grafias e telefones vinculados.
- Registro de débitos e ações Cíveis.
- Protestos Nacionais e participações em empresas.
- Recuperações, falências e ações Judiciais e consulta por segmento.
- Cheque sem Fundos, sustados e devoluções informadas pelo usuário.B330:G339

Valor (R$)

R$ 59,00

CONSULTA A CHEQUES (PESSOA FÍSICA E JURÍDICA)

OPÇÃO

SCPC
CHEQUE
941

DESCRIÇÃO
Valor (R$)
-Confirmação do Nome ou Razão Social do CPF, CNPJ.
-Situação junto a Receita Federal.
-Cheque sem Fundo BACEN - CCF.
-Cheque sem fundo varejo, cheque sustado, roubado e extraviado.
R$ 1,40
-Confirmação de Telefone e Endereço.
-Divergência entre documento consultado e o titular da conta (exceto do Banrisul).
-Características da conta: encerrada, inativa ou bloqueada.
-Cheque não disponível para esta conta.
- Invalidez da agencia, conta corrente e CMC7.
Recomendação: SCPC CHEQUE, com um plus de informações das instituições Financeiras conveniadas (Itaú,
DESCRIÇÃO

OPÇÃO

ACERTA
CHEQUE PF
332

- Cheque sem Fundo BACEN - CCF.
-Cheque Sustado, Roubado.
-Alínea 21.
-Endereço e telefone da agência.
-Síntese cadastral.
-Confirmação de telefone.
-Registros de débitos SCPC.
Inclusões de Registros pessoa física ou jurídica com carta comunicado. R$ 2,50
Carta registrada (somente para o estado de São Paulo) = R$11,20
Exclusão de Registros pessoa física ou jurídica. R$ 0,00
Consultas SIC ACMINAS: 0800 707-4024
Internet: www.acminasnet.com.br

Valor (R$)

R$ 3,35

SIC – Sistema de Informações Cadastrais ACMINAS
TABELA DE PREÇOS - Vigência: 06/2019 a 05/2020
VERSÃO 2019.3
SCORE

OPÇÃO

Pessoa Física
319

Pessoa Jurídica
320

DESCRIÇÃO
SCPC SCORE CRÉDITO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
O SCPC Score Crédito é uma ferramenta que auxilia na busca por novos clientes, apoia as
decisões de venda e concessão de crédito, além de também atuar no monitoramento dos seus
clientes atuais. Ou seja, é uma solução completa para você estimar o comportamento futuro de
pagamento dos seus consumidores PF, em 6, 12 ou 18 meses.
O resultado das consultas é apresentado numa escala numérica, na qual o menor
índice representa alto risco e, o maior, menor chance de inadimplência. Dessa
forma, é possível tomar decisões rápidas e seguras.

Valor (R$)

R$ 4,10

R$ 7,10

Recomendação: Para os setores de vendas e no acompanhamento da carteira. É necessário treinamento prévio
OUTRAS CONSULTAS

OPÇÃO
SCPC
CONSULTA
FONE PF
820
SCPC FONE +
730
SCPC FONE
Empresarial
839

DESCRIÇÃO
Valor (R$)
- Quando informado o CPF, serão fornecidos os telefones vinculados para o CPF.
R$ 0,80
- Confirmação de end. para até 2 nºs de fones junto a BTN (Base Telefônica Nacional).
- Quando fornecido o CEP, apresenta o nome da rua.
Recomendação: Para todos os setores de vendas, na confirmação do telefone vinculado ao CPF.
- Indica telefones informados nas consultas anteriores da Boa Vista Serviços, do CPF consultado,
R$ 1,10
nos últimos 36 meses.
Recomendação: Auxilia na localização da pessoa física através do telefone
- Indica telefones vinculados ao CNPJ informado

R$ 1,10

Recomendação:Confirma dados cadastrais, fones e end. Indicado para financeiras, factoring e outros.
Inclusões de Registros pessoa física ou jurídica com carta comunicado. R$ 2,50
Carta registrada (somente para o estado de São Paulo) = R$11,20
Exclusão de Registros pessoa física ou jurídica. R$ 0,00
Consultas SIC ACMINAS: 0800 707-4024
Internet: www.acminasnet.com.br

