Câmara Municipal de Coxim - MS
Câmara Municipal de Coxim
UG

Pag: Câmara Municipal de Coxim

PAGAMENTO

ORD.EM DE

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
pagamento de despesa conforme descrição abaixo.
Nr. OP / Nr. Item

24 / 4

001.002 - Câmara Municipal de Coxim
UG Pag: 001.002 - Câmara Municipal de Coxim
Nro Red

01.031.0001-2.001
----- - ------ ------ -----~----

Classificação Funcional
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CAMPO GRANDE/MS

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615
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- ------------------ Nr. Empenho/Liquidação
--- Empenho -------------------
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Histórico -----------------------------------------------------
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Ir- Recibo------------------------I
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Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:
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Autorização
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ADEMIR FERREIRA DA SILVA
1 º Secretário

[

WILLIAM MENDES DA ROCHAMEIRA
Presidente
------------------------------------------

1

_l

banco ou
14/03/2022 13:49

SISBB
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 AUTOATENDIMENTO
- 14.49.26
0006
SEGUNDA VIA
0552500552
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
16.111-X
AGENCIA: 0552-5 CONTA:

-------------------======---------FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN COXIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1585-7 - CAMPO GRANDE ZAHRAN
9.484-8
CONTA:
FAVORECIDO: JMRS PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 07.603.857/0001-45
VALOR: R$
DEBITO EM: 14/03/2022

25.521,40

-========================---------DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB:

V

0.F2A.534.S53.B35.0DC

º' ª""

Câmara Municipal de Coxim - MS
Câmara Municipal de Coxim

o-PJ (MF): 03969623000165

RUA JO/\O PESSOA, 1 so

------------ ········-····--····--···~~------,

NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso d<.) suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a
emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM • MS
Credor -------

-------·- ~' -~ 0
7.G03.857i0001-~5

~2:JMRS PUBLíêIDADEÜ'DÃ.-MÊ

--···--··-···-·-··

r:;1.·ii::ô,·:~·c:

CAMPO GRANDE/MS

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615
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Tipo
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· -·
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Local clo E11t.-.,9a ,

0000-6/

001
Documento

Apticüçâc

Contrato

-

Dotação

G-------------------------------------------------~
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVlÇOS DE TERCEIROS,

011

Nro Rod.

Clossificai;.ão Funcional

- 0000

.
01031.0001-2.0?1
- GESTÃO LWfATIV. GAMARA
MUNICIPAL DE COXIM

Sub-Elcinonto da Despesa

-----····-· ·-····-- ----------·--- - -·- ·-· --·
3.3.90.39.47 - Serviços de Cornunicaçao em Geral

Reserva

proces so

Nro Licnaçác
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nturcza da Despesa

1

000013

00000141 - PUBLICIDADE E

Data de Emissâo
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Valor que se empenha referente a serviços de divulg8ção de
matérias de interesse do Legislativo, conforme contrato
n.º
0
11/2017, atendendo o limite imposto pelo TAC n.
0006/2020/01 PJ/CXM. de 6,5 % do repasse anual do
duodecirno.
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IR (1,5000%):

. R$
.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:::: R$ 7.875,00
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Mês de Competência eia Nota Fiscal: 03/2022
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
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Nota Fiscal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

Serviços Eletrônica

PROCURADORIA - GERAL

No.: 980

Rua Filinto Muller, No. 020
COXIM -MS

Série:

Site: http:líwww.coxim.ms.gov.br
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Data de Emissão:
03/03/2022
Hora da Emissão:
11 :20:55
Natureza de Operação:
PREST ACAO DE SERVICO

CPF/CNPJ: 03994720000108

Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 500527

mi\1~

5003306000000005005270000000000000300000980i
Para consultar a autênticidade desta nota, acesse ó
portal da I\IFS-e https://coxim.ms.gov.br e dique no

No. CAE: 500527

Nome/Razão Social: RADIO VALE DO TAQUARI LTDA
Endereço: AV. FEDERAL. No. S/N
Bairro: PIRACEMA
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400-000

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Telefone: 291-2·150 E-Mai\: O
Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Nf.\CIONAL

Tomador do serviço

Nome/Razão Social: GAMARA MUNICIPAL DE COXIM
Endereço: RUA JOÃO PESSOA ,No. 130
Baircr,: CENTRO
M~,,1pio: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
1.E:
Telefone: 67 3291-1539 E-Mal!:

I.M./CNPJ cio SUBST

}

Local da Prestação do Serviço
COXIM -

MS

ISSQN %

Descrição do Serviço

2,7900

Quantidade

Valor Unitário

·1

6.300,000

Valor Total

6.300,00

Rei ao PI 02312022

Período: Fevereiro de 2022
Praça: Coxim-MS
Produto: Spot
Título: Minuto Câmara/Sessão
Valor Bruto R$ 7 .875,00
Desconto Padrão R$ 1.575,00
Valor Liquido R$ 6.300,00
Bradesco · Ag 1450 Cc 22220-8
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V~io"SSQN
id~, Va loclSSQN Retido: Fo '.'"' de Pagamento, Valo, Total da Notao 1

r Vai. Redoç,o Base Base Ca lc, do 1$SQN,
0,00
6.300,00

l

Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:

Total das Deduções:

·Jl 5,77

6.300,00

0,00 A \i!STA

J

g'.gg·1 \l~
ados /.\dícionais:
0,00
0,00
0.00

---'0:00
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Informações Fiscais:
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( R~ebi(emos) de RADIO VALE DO TAQIJARI L TOA o(s) scrvicoís) constantets) da nota fiscal de soNiços
1

indicada ao lado.

(

NFS-e

Número: 980

!

'

VALE
Vale
. 03.
-vv
69 13. PIRACEMA - coXIl'vl -MS

TABELA DE PREÇO

V
. 30,00 (BRUTO)
-1

.- ~-

1 _)

-------------~--

--------------

3Cf'
45'' _ ... --------·---

R$: 5 \ ,00 ( BRUTO )
.

R'.b: 74,00 ( BRUTO)
. 99,00 (BRUTO)

. 148,00 (BRUTO)
90''

VALIDADE: Ano 2022

COXIM - MS 03 de Março de 2022
Contato: Franciel~l
(067) 3291-1124

VALE 102 fM

Av. Federal,

- Piracema
Coxim - MS

Fone: (67) 3291-1124

CNPJ:03994720000108
O Som do Pantanal

102,9 FM

de
Número PI: 023/2022
Dados Gerais:
C,l11rnn1 de Vereadores
Cliente:

Cfunarn ivluniclpa\ (k Coxim

Raú,o Social:

R. J~1<1u Pcsso:1, i 3,LJ .. C\:ntru

Endereço:

Coxim .. l\lS CEP: 79.400-000

Cidade:

03.969.623/000 l-65

CNP,I:

V

____D.c..a=-t:.a!J1ora
c. .
12/02/22 (Sáb) - 12:00 (12/02/22 - 12:04:50)
19/02/22 (Sáb) - 12:00 (19/02/22 - 12:03:19)

---j-==---

Nome do Comercial

:= ]

SESSÃO CAMARA
SESSÃO CAMARA
SESSÃO CAMARA

26/02/22 (Sáb) - 12:00 (26/02/21 - 12:01:27)

Oiattalizado
t,'·

VALE

Av,

102 FM

Federal, 69 - Piracema
Coxim - MS

Fone: (67) 3291-1124
CNPJ:03994720000108
O Som do Pantanal

FEt. N::;·•=--ma-.
::,4lJS

de lnadiação

~x_~
Número PI: 023/2.022
Dados Gerais:
Càmau; de Vereadores
Cliente:

C:imara Municipal ele Coxim

Razão Sociu]:

R. João Pessoa, 139 - Centro

Endereço:

Coxim - iv!S CEP: 79.400-000

Cidade:

03.%9 ó23/000J-65

CNPJ:

[)UréJÇã<>.

·V

Data/ liora

MINUTO CAMARA - ABILIO VANIELLI

09/02/22 (Qua) - 15:30 (09/02/22 - 15:31:20)
09/02/22 (Qua) - 15:45 (09/02/22 - 15:49:06)
09/02/22 (Qua) - 16:30 (09/02/22 - 16:25:57)
09/02/22 (Qua) - 17:00 (09/02/22 - 17:00:58)
09/02/22 (Qua) - 17:30 (09/02/22 - 17:33:34)
09/02/22 (Qua) - 18:20 (09/02/22 - 18:20:42)
09/02/22 (Qua) - 18:45 (09/02/22 - 18:49:37)
09/02/22 (Qua) - 20:00 (09/02/22 - 20:00:48)
09/02/22 (Qua) - 20:30 (09/02/22 - 20:23:00)
09/02/22 (Qua) - 20:45 (09/02/22 - 20:41:44)
09/02/22 (Qua) - 21:00 (09/02/22 - 21:02:53)
09/02/22 (Qua) - 21:15 (09/02/22 - 21:23:29)
09/02/22 (Qua) - 21:30 (09/02/22 - 21:42:32)
10/02/22 (Qui) - 06:30 (10/02/22 - 06:33:15)
l.0/02/22 (Qui) - 11:15 (10/02/22 - 11:18:37)
10/02/22 (Qui) - 12:00 (10/02/22 - 12:00:52)
02/22 (Qui)- 12:15 (10/02/22 - 12:19:10)

',d/02/22

(Qui) - 12:30 (10/02/22 - 12:36:14)

10/02/22 (Qul) - 13:00 (10/02/22 - 12:57:20)
10/02/22 (Qui) - 13:30 (10/02./2.2. - 13·.33-.48)
10/02/22 (Qui) - 14:00 (10/02/22 - 14:03:10)
10/02/22 (Qui) - 15:00 (10/02/22 - 15:01:32)
10/02/22 (Qui) - 15:30 (10/02/22 - 15:32:27)
10/02/22 (Qui) - 15:45 (10/02/22 - 15:45:59)
10/02/22 (Qui) - 16:30 (10/02/22 - 16:25:19)
10/02/22 (Qui) - 17:00 (10/02/22 - 17:00:22)
il/02/22 (Sex) - 08:00 (11/02/22 - 08:03:18)
11/02/22 (Sex) - 08:30 (11/02/22 - 08:33:14)
11/02/22 (Sex) - 11:15 (11/02/22 - 11:16:29)
11/02/22 (Sex) - 12:00 (11/02/22 - 12:02:10)
11/02/22 (Sex) - 12:15 (11/02/22 - 12:21:15)
11/02/22 (Sex) - 12:30 (11/02/22 - 12:38:59)
11/02/22 (Sex) - 13:00 (11/02/22 - 12:57:47)
11/02/22 (Sex) - 14:00 (11/02/22 - 14:00:12)
11/02/22 (Sex) - 14:30 (11/02/22 ·· 14:30:11)
11/02/22 (Sex) - 15:00 (11/02/22 - 15:00:26)

MINUTO CAMARA - ADEMIR PETECA

2

MINUTO CAMARA - MARCINHO
MINUTO O'\.MARA - ADRIANA Ni\BHAN

3
4

MINUTO CAMARA - Zi\NON
MINUTO CAMARA - lflífvlO DUARTE

5
6

MINUTO Cí\Mí~RA - ,\NGELO

7

1-'!INUTO CAMARA - VILMAR VENDRUSCOLO

8

MINUTO CAMARA - JOÃO DO POSTO

9

MINUTO CAMARA - JEFFERSON

10

MINUTO CAMARA - MARI.Y NOGUEIRA

11

MINUTO CAMARA - WILLIAN MEIRA

12.

MINUTO CAMAP-A - CARLOS HENRIQUE

13

MINUTO CAMARA - FlAVIO DUARTE

14

MUWTO CAMARA - J.\DIEMIR PETECA

15

MINUTO CAMARA - ABilIO VJ!,NELLI

16

MINUTO CAMARA - JOÃO DO POSTO

17

MINUTO CAMARA - CARLOS HENRIQUE

18

MINUTO Ctl,Mll,RA - VII.MAR VENDRUSCOLO

19

MINUTO CfüVIARA - í1.NGELO
MINUTO CAMARP, - MARLY NOGUEIRA

20

2.1

MINUTO CAMARJ\ ·· JEFFERSON

22

MINUTO CAM/\Rtl - MARCINHO

23
24
25
26
27
D
20

29
30
31
32
33
34
35
36

MINUTO CAMARA - ADRIANP, NABHAN
MINUTO CAMARA - ZANON
MINUTO CAMARfJ. - WII.LIAN MEIRA
MINUTO C.I\MARA - 2'.M~ON
MINUTO CAMARA - VIUJi!,,\R VENDRUSCOLO
MINUTO CAMJ!\RA • ANIG!ELO
MINUTO C.t\MARA - JOÃO DO POSTO
MINUTO CAMAR/:\ - FLAVIO OU,\RTE
MINUTO CAMARP, - JEFFERSON
MINUTO C/J.MAR.A - ABILIO VANELU
MINUTO CAMARA · CARLOS HENRIQUE
í•UNUTO CAM.A RA - WII.LIAN MEIRA
MINUTO CAM/J,R/'.\ - MARCIM-10

60,3
60,1
58,3
60,2
60,4
59,8
55,2
61,0
59,7
58,2
60,3
60,0
59,8
59,8
60,l
60,3
59,7
59,8
61,0
55,2
60,3
58,2
58,3
60,2
60,4
60,0
60,4
61,0
55,2
59,7
59,8
58,2
60,3
59,8
60,0
58,3
Í\

\/

(;1
"',. .... ,,.vê

i

tt'.~;~~.

VALE 102 FM
Av. Federal, 69 - Piracema
Coxim - MS

Fone: (67)3291-1124
CNPJ:03994720000108
O Som do Pantanal

nte

Irradiação

Número PI: 023/2022
Dados Gerais:
C,nnnrn de Vereadores

Cliente:

Càmaru 1\fonicipal de Coxim

Razão Social:

R . João Pcsson. 139 - Centro

Endereço:

Coxin: - MS CEP: 79.400-000

Cilladc:

U3.969.(,23i0001-Cí5

CNPJ:

60,2

(Sex) - 15:30 (11/02/22 - 15:33:50)

37

MINUTO Ci\MJi;.Rt'.\ - ADRIANA NAIBH,'\N

11/02/22 (Sex) - 15:45 (11/02/22 - 15:48:02)

38

MINUTO CAMARA - ADEMIR PETECA

39

MINUTO CAMARA - MARL Y NOGUEIRA

60,3

11/02/22 (Sex) - 16:30 (11/02/22 - 16:25:50)

40

MINUTO CAMARA - ADRIANA NABHAN

60,2

14/02/22 (Seg) - 08:30 (14/02/22 - 08:34:04)
14/02/22 (Seg) - 11:15 (14/02/22 ·· 11:17:37)

41

14/02/22 (Seg) - 12:00 (14/02/22 - 12:02:20)

42

Mil'lUTO CAMARA- JOÃO DO POSTO
MINUTO CJ~MARA - CARLOS HENRIQUE

14/02/22 (Seg) - 12:15 (14/02/22 - 12:16:44)

43

MINUTO C.ll.MARA ·· JEIFFERSON

lU/22

MINUTO CAMARA - í\DIEMIR PETECA

14/02/22 (Seg) - 13:00 (14/02/22 - 13:01:10)
14/02/22 (Seg) - 14:00 (14/02/22 - 14:02:30)

45

MINUTO CAM.ARA - MARCIN!-10

14/02/22 (Seg) - 14:30 (14/02/22 - 14:33:33)

<\6

MINUTO CAMARA - ABILI0 VANELLI

14/02/22 (Seg) - 15:00 (14/02/22 - 15:00:49)

47

MINUTO CAMARA - WILLII\N MEIRA

1<1/02/22 (Seg)- 15:30 (14/02/22 - 15:31:30)

MINUTO Ci'\MARA - MARLY NOGUEIRA

14/02/22 (Seg) - 15:45 (14/02/22 - 15:45:53)

48
49

14/02/22 (Seg) - 17:30 (14/02/22 - 17:35:Yl)

50

14/02/22 (Seg) - 18:20 (14/02/22 - 18:19:31)

51

MINUTO CAMARA - ZANON
MINUTO o.M1'.\RA • VILMAR vumRUSCOLO

14/02/22 (Seg) - 18:45 (14/02/22 - 18:47:31)

52

MINUTO CAMARA - FLAVJ[O DUARTE

15/02/22 (Ter) - 06:30 (15/02/22 - 06:32:56)
,,·,02;22 (Ter) - 11:15 (15/02/22 - 11:16:18)

53
54

MINUTO CAMARA - JEFFERSON
MINUTO CAMARA - WILLIAN MEIRA

~2/22 (Ter) - 12:00 (15/02/22 - 12:05:09)

55

MINUTO CAMARA - ADEMIR PETECA

15/02/22 (Ter) - 12:30 (15/02/22 - 12:38:36)

56

15/02/22 (Ter) - 13:00 (15/02/22 - 12:56:51)

57

15/02/22 (Te!') - 13:30 (15/02/22 - 13:31:59)

58

MINUTO CAMARA - ZANON
MINUTO CAMARílc - l'l/WIO DUARTE
MINUTO CAM/.\RA - ADRiti,!\!1'\ NJJ,BHAN

15/02/22 (1er) - 14:00 (15/02/22 - 14:04:45)

59

15/02/22 (Ter) - 14:30 (15/02/22 - 14:31:50)

60

15/02/22 (Ter) - 15:00 (15/02/22 - 15:00:25)

61

15/02/22 (Ter) - 15:30 (15/02/22 - 15:32:18)
15/02/22 (Ter) - 15:45 (15/02/22 - 15:46:58)

60,1

59,7
59,8
58,2
60,1
58,3
60,3
60,0
60,3
55,2

MINUTO CAMARJ.\. - Ai'llGELO

MINUTO C,'\MMlA - ABILIO VJ\NELLI
DO POSTO
MINUTO CAMARA -

60,4
61,0
59,8
58,2
60,0
60,1
60,4
59,8
60,2
60,3
59,7
55,2

62

MINUTO CAMARA - ANGELO
MINUTO CAMAR.A- MARLY NOGUEIRA

60,3

63

MINUTO CAMARA - CARLOS HENRIQUE

59,8

51~

l"lINUTO CAMARA - l\1ARCINIHO

58,3

65

MINUTO CJ'l!v'l/.\RA - VlLMAR VHWRUSCOLO

61,0

15/02/22 (Ter) - 18:45 (15/02/22 - 18:48:10)

66

MINUTO CAMARP, - VILM,!\R VENDRUSCOLO

61,0

16/02/22 (Qua) - 08:30 (16/D7./22 - 08:30:27)
16/02/22 (Qua) - 09:30 (16/02/22 - 09:34:'19)

67

MINUTO CAMARA - ZANON

16/02/22 (Qua) - 11:15 (16/02/22 - 11:16:35)

68

MINUTO CAMA.RI'.\ - ABILIO VANELLI

16/02/22 (Qua) - 12:00 (16/02/22 - 12:02:08)

69

16/02/22 (Qua) - 12:15 (16/02/22 - 12:23:43)

70

MINUTO CAMARA - ANGIELO
MINUTO CAMARA- CARLOS HENRIQUE

16/02/22 (Qua) - 13:00 (16/02/22 - 12::)7:30)

71

MINUTO CAMP,RJ.\ - !IIARL Y NOGUEIRA

16/02/22 (Qua) - J.3:30 (16/02/22 - 13:30:30)

72

MINUTO CAMA!l,,, -

15/02/22 (Ter) - 17:00 (15/02/22 - 17:01:21)

16/02/22 (Qua) - 14:00 (16/02/22 - 14:02:29)

DO POSTO

MINUTO CAM,O,,RA - WIU.IJ'\N MEIRA

60,4
60,3
55,2
59,8
60,3
59,7
60,0

VALE 102 FM
Av. Federal, 69 - Piracema
Coxim - MS

Fone: (67) 3291-1124

CNPJ:03994720000108

o Som do Pantanal

102.9 FM

Irradiação
Número PI: 023/2022
Dados Gerais:
Clõrntc:

Cf1111,1ra ~v1unicipal de Cuxirn

Razüo Social:

R. Joüo \'(:ssoa. 13') - Ccntrn
Coxim - !v!S CEP: 7lJ.4011-000

Enclcrcço:
Citlade:

03.%9.623/0001-65

CNPJ:

1~22 (Qua) - 14:30 (16/02/22 - 14:33:15)
16/02/22 (Qua) - 15:00 (16/02/22 - 15:03:03)
16/02/22 (Qua) - 15:30 (16/02/22 - 15:31:29)
16/02/22 (Qua) - 15:45 (16/02/22 - 15:46:37)
16/02/22 (Qua) - 21:15 (16/02/22 - 21:12:07)
17/02/22 (Qui) - 06:30 (17/02/22 - 06:33:25)
17/02/22 (Qui) - 11:15 (17/02/22 - 11:16:09)
17/02/22 (Qui) - 12:00 (17/02/22 - 12:00:41)
17/02/22 (Qui) - 13:00 (17/02/22 - 13:00:45)
17/02/22 (Qul) - 13:30 (17/02/22 - 13:31:03)
17/02/22 (Qui) - 14:00 (17/02/22 - 14:03:52)
17/02/22 (Qul) - 14:30 (17/02/22 - 14:30:17)
17/02/22 (Qui) - 15:00 (17/02/22 - 15:00:28)
17/02/22 (Qui) - 15:30 (17/02/22 - 15:34:43)
17/02/22 (Qui) - 15:45 (17/02/22 - 15:46:50)
17/02/22 (Qui) - 16:30 (17/02/22 - 16:27:58)
17/02/22 (Qui) - 17:00 (17/02/22 - 17:00:16)
·~,2;22 (Qui) - 20:00 (17/02/2.2 - 20:00:49)

\.r-02/22

(Sex) - 11:15 (18/02/22 - 11:17:52.)

18/02/22 (Sex) - 12:00 (18/02/2.2 - 12:02:10)
18/02/22 (Sex) - 12:15 (18/02/2.2 - 12:25:31)
18/02/22 (Sex) - 12:30 (18/02/22 - 12:41:03)
18/02/22 (Sex) - 13:00 (18/02/22. - 12:56:22)
18/02/22 (Sex) - 13:30 (18/02/22 - 13:30:19)
18/02/22 (Sex) - 14:00 (18/02./22 - 14:03:55)
18/02/22 (Sex) - 14:30 (18/02/22 · 14:30:55)
18/02/22 (Sex) - 15:00 (18/02/22 - 15:01:59)
18/02/22 (Sex) ·· 15:30 (18/02/22 - 15:32:33)
18/02/22 (SeX) - 15:45 (18/02/22 - 15:L\5:32)
18/02/22 (Sex) - 16:30 (18/02/22 - 16:27:2.2)
18/02/22 (Sex) - 18:45 (18/02/22 - 18:48:22)
21/02/22 (Seg) - 08:00 (21/07./22 - 08:03:23)
21/02/22 (Seg) - 11:15 (21/02/22- 11:18:12)
21/02/22 (Seg) - 12:00 (21/02/22 - 12:00:26)
21/02/22 (Seg) - 12:15 (21/02/22 - 12:19:30)
21/02/22 (Seg) - 13:00 (21./02/22 - 12:56:55)
21/02/22 (Seg) - 13:30 (21/02/22 - 13:33:13)

MINUTO CAMARA - i\lDEMIR PETEC/1.

74

MINUTO C.I\M.OiRJl, • JEFFERSON
MINUTO C.11.M/l,RA - ADRIANA N1!\13HAN

75
76

MINUTO CAMI\. RA - FUWIO !DUARTE

77

MINUTO CAMARA • MARCINHO

78

MINUTO CAMARA- JOÃO DO POSTO

79

MINUTO CAMAR/l, - MARL'f NOGUEIRA

80

MINUTO CAMARA - ANGELO

81
82

MINUTO CAMARA • /1,DEMIR PETECA
l'•HNUTO CJ\Ml'\RJl,, • ,P,.DRlli\l'H\. NA.BI-IJ.\N

83

MINUTO C,f\,MAJtA - ABIU:0 VANElLI

B4

MINUTO CAMARA • WILLH\N MEI!H\

85

MINUTO CAMARA - Zf'>NON

86

MINUTO CAMf:i,.RJ~ • MARCINHO

87

MINUTO CAMARA - CARLOS HENRIQUE

88

MINUTO CAMARA - JiEfFERSOM

89

MINUTO C/\M/'.\RJl, - Rt,VlO ow:\RTE

90

MINUTO C1'li.M,I\Rt•. - VILMAR VENDRUSCOLO

91

MINUTO CAMARi\ -

92

JEFFERSON

MINUTO CAMARA - ADRIANA NABHAN

93

PETECA
MINUTO CAMARA - JOÃO DO POSTO

MINUTO CAMARA - ADEMIR

94
95

MINUTO CAMI.\RA • Z,"i.NON
MINUTO Cf,MJ:\RJ\ - WILL!AN MEIRA

96
97

MINUTO CAMARA - MARl Y MOGUEIRA

98
99
100
101
102
103
104
'i.05
106
107
108
109
110

MINUTO Ci'l,MAR!\ - ABILIO VANELll
MINUTO C,I\M/J,RA - C~.Rl05 HENRXQUE

MINUTO CAMARA - VILMAR VENDRUSCOLO
MINUTO CAMARA • f.i.NGELO
MINUTO CAMARA - FLAVIO DUARTE
MINUTO C/>.MARA - i:llARCINl-10
!AINUTO C.O,Mf.,RA - z,i,NON
MINUTO CJ\MAR;\ - ADEMIR PETECt\
MINUTO CAMARA - JEFFERSON

MINUTO CAMARA - JOÃO DO POSTO
MINUTO CAMARA • FLAVI0 DUARTE
MrnUTO Cl'-tMP,RA - ADRIANA NABHAN

60,l
58,2
60,2
59,8
58,3
59,7
60,3
55,2
60,1
60,2
60,3
60,0
60,4
58,3
59,8
58,2
59,8
61,0
58,2
60,2
60,1
59,7
60,4
60,0
60,3
60,3
59,8
61,0
55,2
59,8
58,3
60,4
60,1
58,2
59,7
59,8

VALE 102 FM

Av, Federal, 69 - Piracema
"'--·- - MS

Fone: (67) 3291-1124
CNPJ:03994720000108
O Som do Pantanal

Número PI: 023/2022
Dados Gerais:
Ci1n1ara de V crcadorcs
Cliente:

CiHnc,re1 t\fonicip:li de Coxim

Razâo Social:

R. Jo:10 Pcssua, t39 - c~ntro

Endl'l'c,,o:

Coxim - MS CEP: 79,400-oou

Cidade:

03 ,9(/) .623/000 l-65

CNPJ:

58,3
21,V,.2 (Seg) - 14:00 (21/02/22 - 14:04:05)
21/02/22 (Seg) - 14:30 (21/02/22 - 14:30: 15)
21/02/22 (Seg) - 15:00 (21/02/22 - 15:00:10)
21/02/22 (Seg) - 15:30 (21/02/22 - 15:33:46)
21/02/22 (Seg) - 15:45 (21/02/22 - 15:45:32)
21/02/22 (Seg) - 16:30 (21/02/22 - 16:28:02)
21/02/22 (Seg) · 18:45 (21/02/22 · 18:46:17)
22/02/22 (Ter)· 11:15 (22/02/22- 11:15:43)
22/02/22 (Ter)· 12:00 (22/02/22 - 12:01:30)
22/02/22 (Ter) - 12:30 (22/02/22 - 12:37·,11)
22/02/22 (Ter) - 13:00 (22/02/22 · 12:55:10)
22/02/22 (Ter)· 13:30 (22/02/22 · 13:35:05)
22/02/22 (Ter)· 14:00 (22/02/22 - 14:03:35)
22/02/22 (Ter) - 14:30 (22/02/22 - 14:30:14)
22/02/22 (Ter) - 15:00 (22/02/22 - 15:00:24)
22/02/22 (Ter) - 15:30 (22/02/22 · 15:32:58)
22/02/22 (Ter)· 15:45 (22/02/22 - 15:45:46)
,,. ,·:2/22 (Ter)· 16:30 (22/02/22 - 16:28:27)
~2/22 (Ter)· 17:00 (22/02/22 - 17:00:24)
22/02/22 (Ter) - 17:30 (22/02/22 - 17:30:20)
23/02/22 (Qua) - 06:30 (23/02/22 - 06:30:46)
23/02/22 (Qua) - 08:00 (23/02/22 - 08:01 :30)
23/02/22 (Qua) - 08:30 (23/02/22 - 08:31:20)
23/02/22 (Qua) - 11:15 (23/02/22 · 11:16:04)
23/02/22 (Qua) · 12:00 (23/02/22 - 12:01:24)
23/02/22 (Qua) - 13:00 ('23/02/22 · 12:58:48)
23/02/22 (oua) - 13:30 (23/02/22 · 13:30:"14)
23/02/22 (Qua) - 14:00 (23/02/22 - 14:00:54)
23/02/22 (Qua) - 14:30 (23/02/22 - 14:30:35)
23/02/22 (Qua) - 15:00 (23/02/22 - 15:01:07)
23/02/22 (Qua) · 15:30 (23/02/22 - 15:34:26)
23/02/22 (Qua) · 15:45 (23/02/22 - 15:47:00)
23/02/22 (Qua) - 18:45 (23/02/22 - 18:47:28)
24/02/22 (Qui) - 11:15 (24/02/22 · 11:15:39)
24/02/22 (Qui) · 12:00 (24/02/22 - 12:00:29)
24/02/22 (Qui) - 12:15 (24/02/22 - 12:21:13)
24/02/22 (Qui) - 12:30 (24/02/22 - 12:37:55)

MINUTO CAMARA - MARCINHO
MINUTO CAMARJ'\ · 11\/!LLIAN ME!RA

111
112

MINtrm CJ!i,M/:,Rf, - ANGELO

1.13

MU\IUTO C/l1MJ.\RA - ABIL10 VANELlI
CAMi:I.RA - CARLOS HENRIQUE

114
11.5

ctl,MARA - MARl Y NOGUEIRA

116

MINUTO Cs\MARA - VILMAR VENDRUSCOLO

117

MINUTO CAMARA - JEFFERSON

118

MINUTO CAMARA - CARLOS HENRIQUE

119

MINUTO ct,MARA - iNllllAN MEIRA

120

MINUTO CAMARA · MARLV NOGUEIRA

121
122

MINUTO CAMARA - ADEMIR PETECJil,

123

MINUTO CAM.6,RA • MARCifi!-!O

124

MINUTO CAMARI>. - ABIUO VANELll

125

MINUTO CAMAAA - JOÃO DO POSTO

126

MINUTO CAMARA - ANGELO

127

MINUTO CAMARi\ • VILM,~R VENDRUSCOLO

128

MINUTO O,Mil\.RA - FUWIO DUARTE

129

MINUTO cr,MARA - Zl'\NON

130

MINUTO CAMA.RI>, - JOÃO DO POSTO
MINUTO CAMARA • CJi,RlOS HENRIQUE

131
132
133
134
1__ .).)
~~ e

136
137
139
140
141
142
143
144
1%
147

MI\'IIUTO CAMARA - JEFFERSON
MINUTO CAMAR.1\ • WILLIAN MEIRA
MINUTO CAMARA - VILMJll.R VENORUSCOLO
MINUTO CJUJIJltRI!, - Zl\NON
MINUTO CAMAfl;'.\ - NU,,HC:INHO
MINUTO CAM,:;RA - FLAVIO DUl).RTE
MINUTO CAMARf, - Jl,,BillO VANIELLI
MINUTO CAM(.\RA • ADRIANA NABHAN
MINUTO CAMARA • ADEMIR PETECA

60,0
55,2
60,3
59,8
60,3
61,0
58,2
59,8
60,0
60,3
60,2
60,1
58,3
60,3
59,7
55,2
61,0
59,8
60,4
59,7
59,8
58,2
60,0
61,0
60,4
58,3
59,8
60,3
60,2
60,1
55,2

MINUTO CAMARA - ANGELO
MINUTO CAMt\!lA - M1:\RLV NOGUEIRA

60,3

MI!'JIHO CAMARA • ANGELO
MINUTO CAMARA - M1'\RL'f MOGUEIAA

60,3

MINUTO CJl,MII.R,IJ;. - JOÍ},0 00 POSTO

55,2
59,7
60,0

MINUTO C1\MARA - WILLIAN MEIRA

lltda

VALE 102 FM
Av,

Federal, 69 - Piracema
Coxim - MS
Fone: (67) 3291-1124

CNPJ: 03994720000108
O Som do Pantanal

Número PI: 02.3/2022
Dados Gerais:
C~rnar,1 de Vereadores

Cliente:

Ci11rn1r:1 l\'1unicipal de Coxim

Razão Social:

R . João Pessoa. 139 - Centro

Endereço:

Coxim

;vlS CEP: 79.400-000

Cidade:
03.969623/01101-65

CNP.J:

2,u22 (Qui) - 13:00 (24/02/22 - 12:53:52)
24/02/22 (Qui) - 13:30 (24/02/22 - 13:33:56)
24/02/22 (Qui) - 14:00 (24/02/22 - 14:03:42)
24/02/22 (Qui) - 14:30 (24/02/22 - 14:30:16)
24/02/22 (Qui) - 15:00 (24/02/22 - 15:01:50)
24/02/22 (Qui) - 15:30 (24/02/22 - 15:29: 17)
24/02/22 (Qui) - 15:45 (2'4/02/22 - 15:49:41)

148

MINUTO Clr,f,llARili. - Mt\RCINHO

149
150

MINUTO CAMARA - J:\DRIANJl, NABHAN
MINUTO CAMARA - FLAVIO DUARTE

151

MINUTO CAMARA - CARLOS HENRIQUE

152

MINUTO CJ\MARA - JEIFIFERSON
MINUTO CAMARP, - ABILIO VANELLI

153

MINUTO CAMl!\.RA - ADEMIR PETECA

15"',

155

MINUTO Ci>.MARA - VILMAR VENDRUSCOLO

156

MINUTO CAMARA - ZANON

157

MINUTO CAMA!lA · ANGELO

158

MINUTO O,MARil. - ADEMIR PETECA

159

MINUTO CAMARA - ZJ~NON

25/02/22 (Sex) - 12:30 (25/02/22 - 12:38:45)

160

25/02/22 (Sex) - 13:00 (25/02/22 - 12:56:L\5)

161

MINUTO CAMARA - MARCIN!-10
MINUTO Ct\Mtl,RP1 - CARLOS i·!ENRIQUIE

162

MINUTO CAMARJl, ·· FU:lVW DIJ!",JHE

25/02/22 (Sex) - 13:30 (25/02/22 - 13:31:02)

163

MINUTO CP,MARA - ADRI1l.N,\ NABMAN

25/02/22 (Sex) - 14:00 (25/02/22 - 14:03:42)

164

24/02/22 (Qul) - 16:30 (24/02/22 - 16:28:35)
24/02/22 (Qul) - 17:00 (24/02/22 - 17:02:37)
25/02/22 (Sex) - 11:15 (25/02/22 - 11:16:34)
25/02/22 (Sex) - 12:00 (25/02/22 - 12:04:46)
25/02/22 (Sex) - 12:15 (25/02/22 - 12:22:29)

·- '"!2/22 (Sex) - 15:00 (25/02/22 - 15:01:33)

165

MINUTO CAMARA - JEFFERSON
MINUTO CAMARA - MARlY NOGUEIRA

166

MINUTO CAMARA - WILU:AN Ml.:IRA

"'-,ú2/22 (Sex) - 15:30 (25/02/22 - 15:33:02)

167

MINUTO CAMARA - ABILIO VANEllI

25/02/22 (Sex) - 15:45 (25/02/22 - 15:46:54)
25/02/22 (Sex) - 16:30 (25/02/22 - 16:25:24)

168

25/02/22 (Sex) - 18:45 (25/02/22 - 18:47:41)

169

MINUTO CAMARA - :IOÃO DO POSTO
MINUTO CP.MAR.A - VILM/:\R VENDRUSCOLO

28/02/22 (Seg) - 08:00 (28/02/22 - 08:04A6)

170

MINUTO CAM,'\Rt\ - JOÃO DO POSTO

28/02/22 (Seg) - 08:30 (28/02/22 - 08:32:14)

171

MINUTO CAMARill, - ZANON

28/02/22 (Seg) - 11:15 (28/02/22 - 11:17:39)

172

28/02/22 (Seg)- 12:00 (28/02/22 - 12:01:56)

173

MINUTO CAMIJ.RA - Al'IGELO
MINUTO CAMARA - ADRIJ'i\NA NABHAN

25/02/22 (Sex) - 14:30 (25/02/22 - 14:30:12)

174

MINUTO CAMARA - ADEMIR PETECA

175

MINUTO CAMARJll, - M.ll,RCINHO

28/02/22 (Seg) - 12:30 (28/02/22 - 12:35: 18)
28/02/22 (Seg) - 13:30 (28/02/22 - 13:31:54)

176
177

MINUTO O\Mi\RA - \1\/J:LLLll;N MHRA

28/02/22 (Seg) - 14:30 (28/02/22 - 14:28:29)

178

l'J!INUTO ct\Mi~,Rf,, - MARLY NOGUEIRA

28/02/22 (Seg) - 15:00 (28/02/22 - 15:01:09)

179

MINUTO CAMI\R.J'\ - CARLOS HENRIQUE

28/02/22 (Seg) - 15:30 (28/02/22 - 15:30:51)

180

MINUTO CAMARA - ABilIO VAIIIELLI

28/02/22 (Seg) - 15:45 (28/02/22

181

MINUTO CAMARA · FLAVIO DUARTE

182

MINUTO CP,MARA - JEFFERSON

28/02/22 (Seg) - 12:15 (28/02/22 - 12:21:51)

15:47:32)

28/02/22 (Seg) - 16:30 (28/02/22 - 16:27:54)
28/02/22 (Seg) - 18:20 (28/02/22 - 18:20: 11)

MINUTO CAMARA - \IIU 0t~,R VEIIIDIRUSCOLO

58,3
60,2
59,8
59,8
58,2
60,3
60,1
61,0
60,4
55,2
60,1
60,4
58,3
59,8
59,8
60,2
58,2
60,3
60,0
60,3
59,7
61,0
59,7
60,4
55,2
60,2
60,1
58,3
61,0
60,0
60,3
59,8
60,3
59,8
58,2

u.da.

DI\/ISJÍ.O DE HECEIT/\ C/\0!-\STRO E FISC/-\IJU,,Ç,/\0
RUA SENM)OR FIIJI\ITO MULU:R, ·1020 - CENTRO - Fone: 9 9657-9993
- [ViS CEP: 79400-000

D

Nome: R/\D!O \//\LEDO
CPF / CNPJ: 3994720000.108

~rtif1ca-se que, verificando os

stros relativos ao Cadastro

constatou que até a presente data, n
pagamento, relativamente

aos tributos

Atividade Economica Municipal,

existe crédito tributário constituído, pendente de
municipais, em

nome do Sujeito Passivo acima

identificado, referente ao contribuinte supracitado.

sido requerida e não constitui prova de
i\ presente certidão foi e)(pedida nos terrnos em
inexistência de créditos tributários municipais e não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir,
a qualquer tempo, os créditos à vencer, vencidos e não recolhidos e os que venham a ser
apurados.

A aceitação desta está condicionada

à. fmalidade para a

foi emitida e a verificação de sua

'Jtenticidade na internet, no endereco http://www.coxim.ms.gov.
\,...1

o

60

08/02/2022

MINISTÉRIO DA Fl\ZENDA

COIVl

Nome: RADIO \ftl,LE DO T
Ci\\P,J: 03.994.720/0001 .. 08

do Brasil

DE NEGATl\/,':'I. DE DÉBITOS RELJ.'\TIVOS AOS TRIBUTOS
E À ni\/lD.Ot .ATIVJl. DJ\ UNIÃO

LTDA

Ressalvado o direito ele a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
'I. 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 certi"ficação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscr-ições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGF\\I).
Conforme disposto nos arts, 205 e :206 elo 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 ela i:::ZFB e ela PGFI\I e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' cio paráqrato (mico do art, 11 da Lei nº BZI 2, de 24 de julho de 199'1.
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/PGFI\J nº
Emitida às 05:04:25 do dia 09/1 '!/202"1 <l1orn e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2022.
Código de controle da certidão:
·1
ouaíquer rasura ou emenda invalidará este documento.

-J

.75'1, de 2/10/2014.

SUl,

CERTIDAD NEGATIV~ DE DEBITOS

CNP,J:

: 053.176/2022

03.994.720/0001-0B

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributãrios
do Estado,
constatou-se que, até a presente data, não
constam dividas decorrentes
de créditos tributàrios constituidos e débitos
não tributários, inscritos ou não
em divida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigacôes acessbrias e
cadastrais, de responsabilidade

V

ela pe s s o t ts ic a c-u j ur idica acima indicada.
Fica

ressalvado

o

constituir,
anteriore:=, e posteri,:n:e::;,

direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
cobrar
créditos tributários e não tributários
inclusive no periodo compreendido nesta certidão.

ao nõmero informado, sob
número d,J CPF/CNP,] acima .indicado ccrr
a responsabilidade
do proprio solicitante da cercidão, circunstância que
torna necessária a sua conferência pelo destinatãrio da certidão.
O

Esta certidão r..:,fere-se a s_i_tuacão fiscal elo contribuinte do ãmbito da
Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.
. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro
Certidão expedida com base no a ICMS, aprovado pel
Decreto nº 9203, de
de 1.997; art- 178
amento do do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de
18 de setembro de
1998, e art. 3º
2020.
Certidão emitida ãs 14:18:09 horas do dia 17/02/2022

(hora e data - MS)

sessenta dias a contar da data de sua expedição.
Certidão váliçla
tidão deverã ser confirmada na pãgina da Se-l - - l- .
;;_ autenticidaclt::: U\-:'.;:,
(www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
cretaria de Estado de Fazenda
do Estado (www.pge.ms.~1ov.1Jr).
L,Cl.

... \iL2
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Consulta Regularidade do Empregador

03/03/2022 1 O 53

~f.~
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[ · JC-1
Ce1rtific~1do
do ·-FG~

03 .994.72CJ/ü001-ll8

Razão

SociaW:RADI0 VALE DO TAQUARI LTDA
AV FEDERAL SN / PIRACEMA/ COXIM / MS / 79400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, ele 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 (eferentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obriqações com o FGTS.

i

Vc'·iHd?Hle:l8/02/2022

Certificação N

21

:í9/03/2022

2022021801132794449966

deste Ce(tificaclo para os fins previstos em Lei esta
a vei·ific?ic;ão ele autenticidade no site da Caixa:

T3quari l...tda.
..• ...••

•

••.• r .. ""' ',,_•.....

r•. .,, ri e,

Oigtta!izadr

I

TRl~B.ALHISTAS

Nome: RADIO VALE DO TA.QUARI LTDi'\ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.994.720/0001-08
Certidão nº: 1865136/2022
Expedição: 18/01/2022, às 16:29:17
Validade: 16/07/2022 - 180 (cento e oitenta)

dias,

contados da data

de sua expedição.

V

Certifica-se que RADIO VALE DO TAQUARI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)'
inscrito(a) no CNI'cJ sob o nº 03.99~1,.720/0001-08, NÃO CONST.A. do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores ã data da sua expedição.
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
(ht tp: / /www. tst. jus. br)
ui ,~arnente.
C~e~ctic1ãc) ernit.icJ.a

Internet

INFORMA.Ç.Ã.O IMPOli<.Tl>J' lTE
1

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça da Trabalho quanto às obrigaçôes
estabelecidas em s
condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclu.sive no concernente aos
recolhimentos previclenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério P~blico do
ssão de Conciliação Prévia.
Trabalho ou
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Prefeitura Ivlunicipai de Campo Grande
Secretaria !Vlunicipal de Finanças e Planejamento
~ ~-Divisão ele Cadastro Econômico
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Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0Cl0!-45 JiVlRS PUBLICIDADE LfDA - ME

Endereço:
/\ \'E~HD/\ RODOL.,FC) JOSE P1i'~1"1CJ, 6 l5 c:;\S/\ 01
Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE- MS

1

CEP: 79.004-690

CI füll l CA~OS OUE

xr(: A PRI 'SCNJ'I. DATA, NAO CONSTA. DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A il

'--(L,\TíVlDA0E EC0i'<Uivií( A DES,-RiT A A\..:iiviA.
·1
\
Reserva-se o direito de a Fazenda Mm1icipal cobrai· dívidas posteriormente comprovadas. bem como, ac1uelas pagas,
1 até ~la data. me<liaute eh~qu~ ainda não com ,e.,sados. nos to,·mos .Ío ; ue dis,õe o Pa,·Á ,;,~ 2 do Àrti o Í62 ;1; CTN.' · · \
\

V"lidadc i8/ll3/21122

\

1

A presente cer!idiio, sem conter ,·aso,·ss, tem sua efieáda até a data de validade acima Informada,

1

L

1

,.

, .. ,,.,. .,

-·--

, .. ""' ,. "",.. , ~, "" 'º"

1

Oigltaliz:;rln

'

DE N2GA TIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE L TDP.,

CNPJ: 07.603.857/0001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

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. coi:st::1.m nos sistemas d21 Procur2!d0:ie.-·13er2l de Fazend::1 Nadon2! (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exiçiibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
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
c:11i,::.itr.
:::,,;:: rr.:-,frih11i,A.:,1::
c:r,ri:::ic:
--,---- n:::c:::i·,;,,
,-···-- .. - r.n ,ô_;rnhitr·,- ,!,:,
-·-- R!=R ::. .-1:::, rJC::r-:1\l
-· ,:;. :::hr:::r.r,i::.
,.
..,- i:-;rl;:1::i\1,0.
...•.... ,_
,,--- __
.. ,_.. _ nr,:,,1i::t:::::
,..•.. ---·nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. ·J 1 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991.
A aceii.ação desí.a cerLidãu e,stá cundiciunada à verificação de sua auienticiàaàe na internei, nos
endereços <http://rtlJ.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 18:59:19 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 0·1 /08/2022.

IA 41) A '.JII
,,r,i,V'.1'""'\'<I;~

Qualquer rasura ou emenda mvaíídará este documento.

GOVERNO no ES1'
DE 11\i!ATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE .FAZENDA
- DO ES'IADO

CNPJ:

07.603.857/0001-45
CLe-

\ ., \:'. J. l_ .L L .L ; __ ; <.)

!_J U \:::~

\/t:'.L

cLi.ll.i()

J

L.J. V\_,\Ô ,::-JU~ cu11L.cul.1;:-;::;
constatou-se que, atê a presente data, não
créditos tributários constituidos e débitos

1,):-:;-;

1

L~:::'.(::Ji::::; i__ J.U;j

l..'t:::ld

de.> F.s tado,
ditos
tributãrios
constam dividas decorrentes ele
não tributãrios, inscritos ou não em divida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pe11ciências cie o0rigacões acessórias e
cadasLrais, de responsa0iiiàade
fisics ou juridics scims i t1~i. C:údO .

direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
Fica ressalvado o
cobrar créditos
tributários
e não tributários
constituir,
inscrever
e inclu::;:L ve no per·Lodo con1prf:endido nesta certidão.
anteriores e posteriores,
ao numero informado, soo
u número o o ,~F1c/((1I<1 ac.1.ma i.nd1cêtciO corre
tidão, circunstãncia que
responsabi 1:Ldaàe do
orémr:Lo solicitante d a C("
d

1:, ··- .•.. -

l..J•~? LO.

e.: -~ _ ~ ·1
L .Lv, u.. L

---~,---[-"_.; 1-.,, .! .,,- _.l.-- ~
.._,\jlll;..L.-L},)U..L.lll..'..:;

--1-\.J.\..J

.L. \;, .l .• \.:__ •. L "-.:,

Secretaria de Estado ele Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.
bas
no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro
Certidão expedida p,,,]11lê1n,r·,1·r·,·, rin rcMc;, '1f'Y(Y,n,ln 1:,01_0 1\pcretr·. n° 9203, de
de J .Cl97; a.rt. ·179, rjn
1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de
18 de setembro de
2020.
Certidão emitida ãs 13:26:53 horas do dia 04/03/2022

(hora e data - MS).

Ce_rticlão válida até sessenta c.li2,s a contar da data de sua expedição.
h.

dl.ll_elli __ LC.LUdUl:'

·"tt::~,i_c:

1.. :tc.LLl .. UclU

<.Í•2v10.L2.i.

S(::i.

C:Ul!.Lj_.LllldUd

Jlc:l

J:)d.'cJ-L.lld

Uc:l

.3c-

cretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

C o nsulta Reg ularid ade do Em p regad or

1

l
1
1

do

Certificado

1

Inscrição:
n--::::::.. ·- ~- _:_ ~

07 .603.857 /0001.-45
,,"1

f, ,1r-,r,

..-·,;

1
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/\V RODOLFO JO SE PI!"JHO 615 CAS/\ 01 / J/\RDIM BEU\ VIST/\ /
CAMPO GRANDE/ MS / 79004-690

V

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7,
Lei ô.G3ó, de 1.1. úe 111c1iu Je :i.:i:iü, ce1i.ií"1cc1 que, 11e::iLc:1 data, c1
empresa acin-1a \cientificada enconti"a-se em situação regular perante o

ud
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O presente Certificado não servirá de prnva contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obriqaçôes com o FGTS.

Validade:01/03/2022 a 30/03/2022
Núirne,·o,: 202.20301.003121532.9869:I

V
Informação obtida em
/\ uti!:z3ção
rnnrlirinn;:irl;ci
- - ··-. - . - .. -· -·

www.caixa
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CER'l'IDÃO

·rRABALHISTAS

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA /MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 2460172/2022

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que JMRS
V

LTD.if.l.

(1'1'.u~!rRIZ E FILIAIS),
'r1 -. ...•. - -.

.L)GU,iL,;,U

inscrito(a)
-..'t - ,..,. ...:

,...., ..- - ,

.liü.0..LUllO...L

Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis dd
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
~raoa1no, cte L4 ae agosto cte iu11.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
até 2 (dois) dias
Tribunais do Trabalho e estão atualizados
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a toctos os seus estabelecimentos, agências ou 1i1iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
I n te r n e t

( h t t p : / / www • t s t . j u s . b r ) .

Certidão emitida gratuitamente.
INFORMA.ÇAO IMPORTl-\NTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dado
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença conctenatoria transitada em Julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Póblico do
~rabalho ou comissao de conciiiaçao Previa.
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00001843
Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
.,,._,,.......,

Número da Nota

Código de Verificação
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PRESTADOR DE SERVIÇOS
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TOMADOR DE SERVIÇOS
!~orne/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
PF/CNPJ: 03.969.623/0001-65
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Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022
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Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

00007787

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFSe

Código de Verificação

03/03/2022 16:15:39
f8c8f6c6

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ECM COMERCIO & SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 12.298.265/0001-05

Inscrição Municipal: 0014988600·1

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Nºl438 • SALAO 01 - VILA CIDADE • CEP:79002-232
Município: CAMPO GRANDE
UF: MS
ame/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL
PF/CNPJ: 03.969.623/0001·65

TOMADOR DE SERVIÇOS

DE COXIM

ndereço: RUA JOAO PESSOA, Nº139 · BAIRRO CENTRO • CEP:79400-000
uniciplo: CAMPO GRANDE

UF: MS

E-mail: re9ideias@glnail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

escrição: REFERENTE A OS 91062 AUTORIZAÇÃO DESERVIÇO 008/2022
'A GAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO
IX: 12.298.265/0001-05
ANCO DO BRASIL
GENCIA: 4211-0
ONTA: 1556-3
CM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
NPJ: 12.298.265/0001-05
,ibutável
fitem
SIM

MATERIAL GRAFICA RAPIOA

PJS (0,0000%):

R$ 0,00

Qtdel
1

COFINS {3,0000%):

R$ 0,00

1

INSS (2,0000%):

1

R$ 0,00

IR (1,5000%):

R$ 0,00

Unitário R$
360,0000

Total R$
360,00

CSLL (2,0000%):

R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 360,00
'a lar Total das Deduções:

rase de cálculo:

R$ 0,00
ês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022
ecolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
restador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,98%.
NAE: 181300100

tlíquota:

R$ 360,00

fi/alor do ISS:

3,98%1

OUTRASINFORMAÇOES
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Irnpressao de material para uso publicitaria

R$ 14,32

Fis. N.º 3l\

Gc2J

v-0~

1--,\\~CQ_

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA MOBILIÁRIO
Nº DE CONTROLE: 14777/22-06

Inscrição Municipal: 0014988600-1
Situação: Ativa
Contribuinte: 12.298.265/0001-05 - ECM COMERCIO & SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: FUTURA IMPRESSOES
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 1438 SALAO OI
Bairro: VILA CIDADE Cidade: CAMPO GRANDE - MS CEP: 79.002-232

CERTIFICAMOS QUE NO PERÍODO DE 13/03/2022 A 13/09/2024 EXISTEMDÉBITOS VINCENDOS, CONFORME
DEMONSTRATIVO ABAIXO:
VALOR TOTAL DO DÉBITO:

R$ 12.110,77

OBS: A inscrição acima especificada, possui valor(es) lançados por período certo de tempo, com vencimento das parcelas vincendas.
VÁLIDA ATÉ: 16/03/2022
Esta Certidão tem sua eficácia até a data de validade, sem rasuras.

CAMPO GRANDE (MS), 14/02/2022.

CÓDIGO AUTENTICIDADE: FCCE8C09D170ACB607BE8C9B538D~570
EMITIDO EM: 14/02/2022

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nom e: ECM COM ERCIO & SERVICOS EIRELI
CNPJ: 12.298.265/0001-05

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

V

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 n° 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 n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:12:26 do dia 19/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/04/2022.
Código de controle da certidão: CD06.C408.9DF5.A785
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM

008841/2022

Contribuinte:ECM COMERCIO & SERVICOS EIRELI
CCE: 28.359.644-9

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado,
constatou-se que, até a presente data, não
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito
constituir, inscrever e
riores e posteriores, inclus

de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
e não tributários antenesta certidão.

Esta
Secretaria

âmbito da

Certidão expedida com
1.810, 22 de dezembro
de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de
18 de setembro de
1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de
2020.
Certidão emitida às 16:53:55 horas do dia 10/01/2022

(hora e data -

MS).
Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da
Secretaria de Estado de Fazenda
(www.sefaz.ms.gov.br)
ou da Procuradoria~
Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
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Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

12. 298. 265/0001-05
ECM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
AV MATO GROSSO 1438 SALAO 01 / VILA CIDADE/ CAMPO GRANDE/ MS / 79002-232

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:05/01/2022 a 03/02/2022
Certificação Número: 2022010502251677838888

Informação obtida em 10/01/2022 17: 48: 23
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ECM COMERCIO & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.298.265/0001-05
Certidão nº: 49940714/2021
Expedição: 05/11/2021, às 16:21:11
Validade: 03/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ECM COMERCIO & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.298.265/0001-05, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
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
recolhimentos previdenciários, 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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

1

''

Descricãoe

60 un. Convite, 15x21 cm , 4x0 cor, couche fosco 115g e corte reto . . . ..

1

/ 20 um. Pasta gr e/bolsa branca couche 300g 4x0 ..

..

R$ 266,67

1

1

L

·~-- -1

·-

j

FATURAR VALOR
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1 CA!\/IARA MUNIOPAL DE COXIM
1

RUA JO.Õ.O PESSO/.\, 139

1 ~~:;M~~~9623/000165
(67) 3291-1.539

EMAIL: RE91Df1AS@GIV!Ail.COM

R$ 133,34
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Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

Secretaria Municipal
de Finanças e
Planejamento

CEffflD1\0 NEGATIVA DE DÉBITOS MOBIUf\RIO
J'f' DE CONTROLE: 19583/22-99
f Dados da Emr.iresa

Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTD;\ - ME

Endereço:
AVENIDA RODOLFO .TOSE PlNHO, 6l5 C:\SA O!
Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS
CEP: 79.004-690

,

CERTIFICAMOS OUE ATE A PRESENTE DATA
!\TIVIDADE ECOi-..JÔiví!CA DPSCRiT A ACliVíi,.
"-(

-

,

,

'

1

NAO CONSTA DEBITO TR!BUTARIO RELATIVO Ai
1

Reserva-se o direito de_a Fazenda Municipal cobrar dívidas_posterionnente comm:fil'aclas, bem como, aquelas P-,~si
até esta data, mediante chegue. ainda não compensados. 110s termos do que dispõe o Panigrafo 2 elo Artigo 162 ela CTN.
[
V alidadc: 18/03/2022
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

DA1 F1'tZENDA
da Receita federal do Brasil
Fa:r:enda Nacional

CERTIDÃO POS!T:VA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
E À DÍVIDA ATiVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE L TO.A

CNPJ: 07.603.857/0001-4r.i
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
r;:':i,i:c'.•t';,,-,.~;, •• ;;:,.:7,?·•.i!;,~J •.·.J,,,,!it:1- ,,..-!,,·,
•• _ .••.• t""._. ••.•....•..•.••..•..• ,, .•.• ,_ •...• ,.,... ._ .......
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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. constam nos sistemas d21 Procuradorta-Geraí da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (JJJ.\U) com exlclbiíidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts, 205 e 206 do CT!\I, 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
~i

1iAitr1 n~:::~ivn nn ~rnh.itr, rI~ Rf-':'R e. d~ p~ç:~J e:. =hr~_nn.o ir~r:11 ,~h:~ ~~- r.r,ntrH,1 Jir:fit=:>;: ~nr.i_~jc:. rtrPvi~t~~
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~,-í~~ª; ;ª,- a 'cl' elo p;rágra1~ ünÍc;-do ~rt.· 11 d~ C~t~ s:·2-i 2, de.24·d~J~Íh·~·cÍ;-1991 .. - ,.

-
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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>.
Certicão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/20"14.
Emitida às 18:59:19 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2022.
Código da controle da cçrtidãc: }~BCtt ~ F4D .. Z5E1 .. A3Al
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Digltaliz~rt"

GOVERNO
EST1-U )O DE J\AATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE .F AZENDA
JP'R{)ClH:lADORlA-GERAL DO ESTADO

u--:t:T .L UAU Nl';L;AT I v1-\

CNPJ:

U!'.;

uftH Tu~:

N LJJVJ:

úJ4369/2ú22

07.603.857/0001-45
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ditos
tributários do Estado,
constatou-se c~e, até a
presente data, não
constam dividas decorrentes de
créditos tributários constituidos e débitos
não tributários, inscritos ou não em divida ativa, pendentes de pagamento,
da pesso fisica cu juridica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
constituir,
inscrever
cobrar créditos tributários
e não tributários
anteriores e posteriores, .i r.cl u sive no periodo compreendido no s t a certidão.

u numero do PF;CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob
responsabilidade do
solicitante da certidão, circunstância que
L\Jl.l1d ue ce s s rLa êt SUét cc111Lc:1·,;1lc;lct
destinatário da certidão .

a

é

T.' _..., .•... ~-.l....1 , ..) l~ u

certidão refere-se

.,:~ 0 ,-.-:, ·1
.L..L..._~\_..<.).L

Secretaria de Estado de Fazenda

do contribuinte do

âmbito do.

e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão
da
com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro
de 1.997; art. 178
P{.:.r~r1~ l 0rn;~·,ntn de, TC'lJt:=-~ ar1:rn\r,::id0 peJ o Decreto n ° 9203, de
18 de setembro de
1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de
2020.
Certidão emitida ãs 13:26:53 horas do dia 04/03/2022 (hora e data - MS).
Certidão válida -~té sessenta dias a contar da data de sua expedição.
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cretar ia de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).
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Certificado de Regularidade do FG TS - CRF

Inscrição:

07 .603. 857 /0001-45

Razão

;]MRS PUl".,UCIDADE LTD.A ME

!Endereço:

AV R.ODOL.FO JO SE Pll\lHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/
CAMPO GR/-\I\IDE / MS / 79004-690

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 iclentificada 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:01/03/2022 a 30/03/2022

Informação obtida em l0/03/2022 08: 53: 07
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TRABALHIS'I'AS

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 2460172/2022
Validade: 19/07/2022 -· 180 ( cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que JMRS PUBLICIDADE LTDA (~_:I.\TRIZ E FILIAIS), inscrito ( a
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Deveàores 'I'rabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis d~
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, ~
na Resolução Administrativa nQ 1470/2011 do Tribunal Superior
~raoa1no, ae L4 ae agosto ae ~u11.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do~
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) d i.a s;
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçãq
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de su~
•
•
·•
~.
autenticidade no portal do Tribunal buperior
ao
~raoaLno
nai
I n te r n e t ( h t t p : / / wwv,1 • t s t . j u s . b r ) .
i
Certidão emitida gratuitamente.
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1

1

INFORMAÇÃO IMPOH.T,1:l"NTE
1

Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dado~

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídica~
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõe~
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente ao s
r e c o r n r.rne n t o s p r e v i.d e n c iá r i.o s , a honorários, a custas, éJ.
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrente~
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público dcl
~rabalno ou comissão de conciliaç~o Prévia.
.

1

íGí4i3/22
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Número da Nota

CAMPO GRANDE

00001844
Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

1

Código de Verificação
1

--

l

560b 285e

1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRS PUBLICIDi\DE t.TDA - ME
CPF/CNPJ: 07.603.857 /0001-45

.

10/03/2022 10:04:37

Inscrição Municipal: 0012256100-3
Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, Nº615 - CASA 01 - JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
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Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
PF/CNPJ: 03,969,_?23/0001-65
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DISCRIMINAÇÃO
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escriçâo:

DOS SERVIÇOS

AMPANHA: DATAS COMEMORATIVAS
DAPTAÇÃO DO BANNER ESTÁTICO 1500X1500PX
iól_ORES REFERENTES À 60% DA TABELA \/!GENTE SINAPR0/2020

f

Tr,º'"
SIM

DAPTAÇÃO DO BANNER ESTÁTICO 1500Xl500P)(
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1
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1
1

1
1
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~

PIS (0,6500r r

• ~3%2&L

cofiNs1T,õooo%t-J

-=--13$:J,OO-

a"

=~

IR (1,5000%);

1

L=c_E'Ul,J~~~=~!3Lº/9.2.

,.•

INSS (11,0000%),

VAlOR TOTAL DA NOTA= R$

1

csu (1,0000%),
~$0,00

7.1Lil?t1n

Total das Deduções:
alor do ISS:

R

1

Mês de Competência ela Nota Fiscal: 03/2022
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

OUTRAS INFORMAÇOES

Local da Prestação cio Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL

R$ 35P',1

1

fig.

N.ºZ63-~
_,,~~)\_\C~

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

Secretaria Municipat1'
de Finanças a
1
Planejamento
1

CERTIDÃO NEGATIVA DE mtBrros MOBILIÁRIO
N" DE CONTROLE: 19583/22-99
Dados da Emnrcsa

l
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Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/(100 l-45 .IMRS PUBLICIDADE LI'DA - ME

Endereço:
l\ VEl'Jl[)/\ RClJ.)OL.,FC) JOSE Pil'Jl-IC), 6 l5 C/\S/\ 01
Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS
CEP: 79Jl04-690

_nr~~~"s:·_!:?r~~AA __:·~~ESENTE

J .-.. ",~A
CE
D::~r!_~r_~-~f:~~:~A J l VIU
t:, t:LUl'JUIVJ!LA

1
1

DATA, NAo CONSTA DÉBITO TRIBUTAR10 RELATrvq À

/-\CIIVlA.

pJ~

Reserva-se o direito de a fazenda l\'hmicip,ilcobrardívida~posteriormente con:m!.:2_vadasLbem como, aquelas
até esta data, mediante cheque. ainda não compensados. nos termos do que disQÕe o Panígra_fo 2 do Artigo 162 da CTN. :

1

I "_
1

)1::, Lh'. 1

Validade: 18/03/2022

\

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

Campo G,crndc(MS), 16 de fomeic_º__d_e_2_(_)2._2_.

-+-__J

Jll'!INISTÉRIO DA F,!tZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasfl

Procuraid,oria~Geral da fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM

DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JMRS PUBLICIDADE l TOA
CNP,.J: 07.603 .. 857/000·!-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

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. constam nos sistemas da Pmcuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
ern Dívida Ativa da União (DAU) com exioiblüoade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
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
73uje!t =1 passivo no âmbito dB RF8 e da PGFN e abrange ~nc)i)S!ve as contrfbuíções sociais previstas
nas almeas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
1

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 n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:59: 'i9 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Váíida até Oi i08i2022.
Códigv de controle da certidão: ;;sc:.:t 1 F4DJJ5E1 . .A3A3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ?~'STA.no DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA IJE ESTADO DE FAZENDA
IllROCURAdDORIA~GERAL DO ESTADO

U:KJJL'i\U Nt:C-iALl \/A Ut; UJ;:tHTUS NÚM: IJ/4869/2022

CNPJ:

07.603.857/0001-45

1..~_:t~r_ Li.L_i.
que, \1t:1. J.1-_LC,i:t1.1.uu us LeyisLLUS LeLdLlVUS ctUS CU!lLLules de créditos
tributários
do Estado,
constatou-se
que, até a presente data, não
constam dividas decorrentes
de
créditos tributários constituidos e débitos
não tributários, inscritos ou não em divida ativa, pendentes de pagamento,
e Item peuci{~:nc.ia.s Ó(~ uÜL.igciçües dt::es0().r.:ic:1s e
c;ddcts i.r a is , àe LeSJ?OnsaDilidaàe
da pcsso fisica ou juridica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
constituir,
inscrever
cobrar créditos
tributários
e não tributários
anteriores e po s Lc r iorr-:s , .i uc l.us ive no periodo compreendido nesta certidão.
O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob
responsabilidade do
io solicitante da certidão, circunstância que
~u11L ... t
ut:: ~t:::0.::,c..;1.. 1 e
d
:::,,Ltct
l/u11C•::-cê11LLct pe Lo destiflcttd.ci0 da. certidd.o.

a

1

Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.
Certidão
da
com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro
de 1.997; art. 178 do Rer:_:111 nmento do fCMS, 3pro"0.clo i::,.c,lo Decreto nº 9203, de
18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de
2020.
Certidão emitida às 13:26:53 horas do dia 04/03/2022

(hora e data - MS),

Certidão vãlida at~ sessenta dias a contar da data de sua expedição.
f-1:.

au:_~c:ni....i.L~j_UctLl.e

cic:~~~ci-

t.:e1- i_,j_lictu Ü.éve.1..ú

::;t:;.t.

CU!.1Li1.HLdLict

11ct

vdy.i.11d Üd

Se-

cretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (w,.'1W.pge.ms.gov.br).

Consulta Regularidade do Em pregaclor

10/03)22 07:5('
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1
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/ Certificado

Rezularidade do

l
Inscrição:

Razão
Endereço:

TS ~ CRJi'

(: __ ./

07.603.857/0001-45
!:JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
/-\V RODOL.FO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/
CAMPO GRAf\JDE / MS

i

79004-690

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 Service - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
«ualsuuer débitos referentes a contribuições e/ou encarnes devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

lidade:Ol/03/2022 a 30/03/2022

Informação obtida em 10/03/2022 08: 53: 07

condicionacla

a

verificação

de

autenticidade

·-·----------·-------
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site

ela

Caixa:
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TRABALHISTAS

1

1

1
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Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 2460172/2022
Exn2di~~n:
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Validade: 19/07/2022 -- 180 (cento e oitenta) dias, contados da d~ta
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Certifica-se que JMRS PUBLIC~DADE LTDA _(MATRIZ E ~ILIAIS),
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Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leisido
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011f e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superiorjdo
~raoalho, ae 24 ae agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade <los
!
Tribunais ào 'rrabalho e estão atualizados até 2 (dois) d íl a s
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certid~o atesta ~.~mp~esa em rela1ão
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou tiliais.
·
A acei:ª?~º. desta cert\dã~ c~n~~cio~a--se à .ver\fic~çã,o ~.e 4ua
a ut.e n t a c a.o a o e no portal ao .r r i.o u n a L s up e r a.o r ao 'rr a o a r n o lna
I n ter n e t ( h t t p : / / www • t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.
1
1
1

l

1

!

I NFORI"1AÇÃO IMPOR'I'l\.N~r.'E:

banco Nacional cie Devedores Trabalhistas constam os datjos
necessários à identificação das pessoas naturais e juridi~as
inadimple~tes perante a Justiça d~ !rabalho, qu_anto ~s _ ob~igaç4es
estabelecidas em sentença conctenatoria transitada em Julgado ou 1em
acordos judiciais trabalhistas, inc 1 us i ve no concernente dos
i
recolhimentos p r e vi.d e n c Lá r o s , a honorários, a custas,! a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público 1do
Traoalno ou comissão de Conciliaç~o Prévia.
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Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

10/03/2022 10:07:52
Código de Verificação

I\IOT A FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

45d30ee6
PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPJ.'\L DE COXIM
PF/CNPJ: 03.969,_?23 / 0001-65
~-· .. ,r;.-,,-.~-L.I 1uc1 c~v.
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~ ••••.•.•••••••.
~-..,....,,.., '""_-.-,-
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__ .,, •. l.:!],ail: re9ideias@gmail.com _
DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Descrição: 1v111ftKJAL PUt!Li(ífÁKiq (ú1~f-CJRr,11:: (ú1~ IK/\1 ú N') 0n/2üli

1

I

Afv\PANHA: ANIVERSARIANTES DO MES - MARÇO/ABRIL E MAIO
'Tl,ÇÃO DO BANNERESTÁTICO PARA O TAMANHO 1500X1500PX
,\...,•~ES REFERENTES À 60% DA TABELA VIGENTE SINAPR0/2020
1

r:~.~
!

1
~r;b,,~~"~'
SIM

QtcleJ

lr~e~~

3

ADAPTAÇÃO DO BANNERESTf.nco Pt.RA O TAMANMO 1500X1500P)(

1

1
1

1

~
1

i

L

1 _

1

PIS (0,6500%):

,

R.$ 0,00

r--.,
I
COFINS (3,0000%):
,

R$ 0,00

1.

INSS (11,0000%):

•

R$ 0,00

1

IR (1,5000%):

1

CSLL (1,0000%j:

R$ 0,00

•

R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA::: R$ 2.678,40
!Valor Total das Deduções:

JIC

1

5,00%

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

i.--·;,1,,,:·.

fvaÍ6r do ISS:

~WUL1'.&W.~!llil,1~iLll
~.-rni•-~~~-wu»i,,
._;_w

·r1-1-1,,n,-·.,r.,,·1

16~;~d~ ~~;1~;;;;;,;to do ISSQN referente à esta N_FSe :J8/Q4/2022 _

OUTRASINFORMAÇOES
Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
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Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria IV/ unicipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

~;:

6~1

Ã~

Secretaria Municipal
de Finanças e
Planejamento

Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/(1(1(11-45 Jtv11;:s PUULICID;\DE LTDA - tv!E

Endereço:
;\ VENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 C/\S/\ CJl

Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE- 1v1S
CEP: 79.0! !4-690

1

V

l

.
CERTIFICA~JOS ()UE AT!~ A. PRESENTE DATA
ATi\iíDM)E ECONOiVlíCA DESCRiTf\ ACifviA.

NAO CONSTA Dl~BITO TRIBUTÁRIO RELATJVol À

1

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipalcohrar dívidas posteriormente conu;1rovadas, bem como, a@elas pa~
até esta data, mediante cheque, aii1da não compensados. nos termos do que dispõe o Padgrafo 2 do Artigo 162 da CTN. :

1

Validade: 18/()3/'.20'.2'.2

1

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

1

Campo CJrandc(iv1S), 16 de fevereiro de 2022.

1

j

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CEfHIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEG;'li.l'WA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

EÀ

A'flVA DA UNIÃO

Nome: JMRS PUBUClDJa\DiE LTDt\
CNPJ: 07.603.857/000'1-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

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
desconsider-ação para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DA.U) com exiqibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos
negativa.

arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

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 ~,~s.s!1J·'J !!0 êrnbit,:i ,::,!~! R~":8 e da PGFN e ;brange !nc~us!\h? 8s cc,ntr!buições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paráprato único do art. 1 ·1 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceiiaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internei, nos
endereços <http://rtb.gov.br> ou <bttp://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:59: 19 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até Oi /08/2022.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Oig\ta\izado

GOVERNO DO ESTADO D~_, MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTAUO DE 12'AZENDA
"-'"-"L
DO ESTADO
U.J

CU<"lluf,u l'JtJ;;;ü'lVA

CNPJ:

UE uú:B.lTUS NÚM:074869/2022

07.603.857/0001-45

i_:::1-:-~LL_l . .C.i.cu qué, -/t-.;.t_l.LJ_,__;cJ.1J.du os regisLros relativos aos controles de créditos
tributários
do Estado,
constatou-se
que, até a presente data, não
constam dividas decorrentes
de
créditos tributários constituidos e débitos
não tributários, inscritos ou não em divida ativa, pendentes de pagamento,
e nern pendêuc:icts d,:, 0lnigc1ç;ôc,s acesséu:icts e cadcuôLLctis, de responsctJJ.Llidade
da pesso fisica ou juridica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
constituir,
inscrever
e
cobrar créditos
tributários
e não tributários
an t.er io re a e po st erio ro , i.n clu s ivo no pe odo compreendido nesta certidão.
número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob
a
responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que
torno necessária a sua conferência
o destinatário da certidão.

Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.
CerUdão expc"dida
com base no art . 294 da Lei n. 1,810, 22 de dezembro
de l, 997; ar t.. L78 dr:, Fpr.r11larnento do TCMS; aprov:;,dn pelo Dec:rcc,to nº 9203, de
18 de setembro de
1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de
2020.
Certidão emitida às 13:26:53 horas do dia 04/03/2022 (hora e data - MS).
Certidão válida 0té sessenta.dias a contar da data de sua expedição.
r.

óULt:_:1.1:_J_t~-1_uc1.uc::

Ôt:::~L~ct

t;eL L.1.udu

Ül:~vt.::.cd

0t:.'..L

c:u1tl:i.1"1lldÜd

íid

pdgj_nd

Üd

Se-

cretaria de Estado de Fazenda (1,vWW.sefaz.ms.gov.br) ou da Procurador.ia-Geral
do Estado ( ,,rww. pge, ms , gov. br) .

Consulta RHgularidadc do Em pregador

10/03/~2 07:56

Certificado de Regu Raridade do FGTS - CRF

07 .603. 857 /0001-45
:JMRS PUBLICIDADE I_TDA Me

AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/
CAMPO GR/-11\JDE / MS / 79004-690

A Caixa Econôrruca Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, ele 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 encarnes devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/03/2022 a 30/03/2022

__

r;:.;;-'t'"ifar;:Jir-5,r;.
'){)?? n1n 1_ nn~
·- -~------::;--·····- fr.\c! :'ii n~;;:.;~n"
. ..,. ·~- .. ·----·
_, .•..... ~ 1 ? _..1 ._r::;1?0RF101
_..., -· _, _.· .

· ·- -

-

Informação obtida ern l0/03/2022 08: 53 :07

conclicionada

a

verificação

de

autenticidade

no

site

da

Caixa:

Oia\\a\\zado

~::p
'

fle. N.

0

·~

I
Nome:

IVb\

DÉBITOS TRABALHISTAS

cTMRS PUBLICIDADE LTDA ( MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº~ 2460172/2022
RxnAdirãn:
4

....

_)

71/01/?0?2. ~s 1~:43:51
.

.. .

.

. .

.

.

·-

•

Validade: 19/07/2022
...-.1 r-.
uG

r,,., ". '

~u~

180 (cento e oitenta) dias, contados da da~a

0 ~,..'/>"'e~ rJ -: .-.:. ;; '"°'
G=~~u~~~v.

Certifica-se que

,JMRS PUBLICIDADE LTDA

(MP.TRIZ E FILIAIS)'

inscrito( a)

Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011 e
na Resolução Administrativa nQ 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalno, ae 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (doisj d~as
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em rela9ão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de ~ua
am:enticidaàe no portal do Tribunal Superior d o Trabalho [n a
I n ter n e t ( h t t p : / / www • t s t . j u s . b r ) .
i
Certidão emitida gratuitamente.
"-'

INFOR!)1AÇJ.5..0 IMPO.RTllNTE
Do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridi1as
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçijes
es t abe t ec o as em sentença condenatoria transitada em julgado ou iem
a e o r d os j u d i c ia is t r aba 1 h is tas r i n e 1 u s i v e no concernente
s
r e c oi n r.m e n t o s p r ev í.d e n o Lá r i o s , a honorários, a c u s t a s
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentJes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público ido
~ranalho ou Cornissào cte Conciliação Pr~via.
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frnero da Nota

C0001S45
Data e Hora de Emissão

.

10/03,'2022 10:15:30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEiFIN

Verificação
.Jt-·' _ ,__..J.., n

NOTA r-ISC/.\l DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

U\...LClOCUU
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.,,,,..,.;;;. 1,,11ii

Nome/R.azao Soctat: J1'4RS PUBL1Cll.J/.\!Ji: LI DA CPF/CNPJ: 07.603.857 /0001-45
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PRESTADOR DE SERVIÇOS
i1:

\

Inscrição Municipal: 0012256100-3
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TOMADOR DE SERVIÇOS

\

::;;~:~'.'~;~~-J1~;o:~~r'.~'.:AL"~~~~:'.~'., '"''
~"v-c,c,v. ""~ .,~,....., • ,_~._,._.,.,,-"

Municínio: COXIM
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1

i 1
!

i)es
.> criç·ã··o:1MARÇO
·,··11,·i·tKl..VERMELHO/AZUL
/..L
\ f'UbULllÀ·K·iü.L'ü1'irUl~IVii:.LU
.. i~I .KA
.I .·.).111u Ul.l/LlJlÍ
AMPANHA:
e
çÃo DO BANNER ESTÁTICO PARA o TAMANHO 1soox1sooPX
DV'.ÇÃO DO BANNER ESTÁTICO PARA O TAMANHO 1500X556PX
DAPTAÇÃO DO BANNER ESTÁTICO PARA O TAMANHO 970X150PX

(""'" , •.c, c,•c,,; ,s , se·,·
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11,.Ã·DAPTAç;o DO BANNER EST1\TICO PARA

1

'

UF: MS
F-rnaíl: re9ideias@orriai1.com
~=------------D!SCR!MINAÇAÕ DOS SERVIÇ~

TAMANHO 1500X1500PX

892,8

rDAPTAÇAO DO BANNER ESTATíCO PARA O TAMANHO 970X150PX

r2,8

1\

i

i

1

1

1

1

1

1

1

1

11,

11 11

1

11 11

l

1

'

1

11

1

1

1

1

11

1

1

IR (1,5000%):

CSLL (1,0000%):

R$ 0,00

R$ 0,00
do ISS:

OUTRAS!NFORMAÇOES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022
Local ela Prestação cio Serviço: COXIM/MS
ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação:
!Recolhimento:
,.,"'"'·· ..,.·.a,·'"'"'""
r, .. ,,_ ..... 0- .-, TRIBUTÁVEL
.. ,,., .. ,_,_..,,., ,,_,,_ .. , ....• , .. ,,.,,._.,_,_,,...,,.
;~;.~;~;;,o do !SSQNI''""'" à ,c;ta N FSe 18/04(2022 ... __ _ __ . ... ,..,,. ·~",... ,,,, · """" ' "" ,,,,., '.' """':·"':"'
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1--'refeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

Secretana Mu111c1p 1
91
de Finanças e

Planejamento

CERTID/\0 NEGA TIY A DE DÉBITOS MOBILIÁRIO
N" DE CUNTROLE: l'\ISIB/22-99

~),.,Jn~ rb Fmn,·,,,<>

Situação: Ativa

.

Contribuinte: 07.603.857/0001-45 .lMRS PUBL!ClDADE LTDA - ME

1

1

Endereço:
,.,,,,cl'\ 1rr..A
1··1,.

1
1

Y

LA '1 .l

i..J J

\..

Oí'\!\r·1r r;r·1 rn(~r:Jlll\JTrr,
.l \. \...' L / ,.,1 L •J '--' ~J '-1'-.l L ., J. .i 1 '< J. .1 '-J,

1:.1.::r",\(:'.\ n1
\_1 J ~.l

~-' f '1. 0 / 1..

1.1 1

Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO C,RANDE - MS

I

CEP, 79.004-690

_i\"lt

1 -,--. ··~ C!~~1~_1:1~A~l°-S_ (~-u~
A __ '..l~ESENTE DATA
1 Al J V IUAUt 1::LUNUJVJ!l,A Ut:::,U\l J A AUIVL'\.

Ni\O CONSTA DÉBITO Tf~IBUT ÁRIO RELATrvd À

V
1 até esta data, mediante checmc, ainda não compensados. nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.
1

Validade: l 8/03/2022

1

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eflcácia até a data de validade acima informada.

1

L

Dt\ F,~,Z!:NDA
da f1eceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTHJ.Ã O

r()SrTü\/i\ cc~:ttâ erarrcs fJ~ t~éGA'T~V/ll ôE DÉBftTOS RELAT;vcs AOS TR;BUTOS
FEDERt\lS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome; ,.H\iRS
CNPJ: 07.603.857/000'i-45

L TOA

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

,-·J,.. -,
. --..--· ·-~- .. ·---- --· J---rr.a-1t.•. F~i"',.no-""1ohili1ol-..--.!t:: -,

tc,.1

4;,.,,..;~-~

·~,· •• i,;",.-,,.:. i~-ir.-~,-~~-:f;n•''liv-~..--~ ~~, ió \;f.-::..~~,:,H"Vt -':".• ;;;:,,;:.':J,'(', "'.·;u•·..+ ,r.,"'4.~,Q l~ ,n .r.-.Mif.r.::,ri:r•• i"lil H:~~·
_v,,,,_
,,.,....,..,,,.,,,...,...., "'"i-'..._. ,.,_,.,,,....., ._._'l""'""''_...,._...,l ._ . .,,..,.,,,,...,_....,. ..,--·

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
desccnsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
?_ çnnct,:;,m nnc c::id·on,qc

02

Prnr11r::1rlnriq_r,::,::,rp, ri<> F::17.::.nrlp f\J::1rinn::1!

(Dr:::FJ\1} débitos

inc:çritns

em Dívida Ativa da União (DP1U) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
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
t:ilin.itr. r:;::-1c:~i\1n nr, ~mhi+r, r!:::: R!:'f-1 r=, rl:::: P~~f\l .=. :::hr::n1n~ inr:!11.::h::=. ::ic::. rt",ntrih1 iir"'r"i~::: :::r,ri:iic nn:::~,:i::::t:~r:
~;'s ~1-í~~~~-;~,8 'd'-~J~11a-rágrafo únic; do art 11 d~ Let'n°
cl~24

8?:Í2,

de-julh~' d~ 1991.

, ·- . . -- .

A aceiiaçâo desta ceriiuâo 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 18:59: '19 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.
vauoa ate 01/UW2022.
n_;,...,J:- ..- .. ~J-. _.,...,-l.--.l"'."'
V\../\.,dl~V uc:; 1,, ., v, 11.1 UI(';;;

.-.-.....!..!-1~:.,-.

..J--.
!i.tr~.i"'"(olJ.":'i.' l .le!il':':.",'!i""l ('.U:,'~"."'A ,ml1~ . i'l,~
Uô v1..:;.;1 UUO\.J. ,ãr'i!.W\.,,;,~,.;iP~ ui "(•11..J'.,!'1,hJ!JL....:. d 11M'IJa-\l;lJI'

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Olgita\izadc

EST.LtDO DE IV!A.TO GROSSO DO SUL
SECRETA.IU[A DE ESTADO DE lFAZENUA

DOES'fADO

CNPJ:

07.603.857/0001-45

1~·:1.::~ .L

Li. í. . i_ c:u q ut:

\1

e1. .1

.L _j_cct11.Uo

1
us LeyisLLus LelctLivus ctos cu11Lrules de creditos
tributários
do Estado,
constatou-se
que, até a presente data, não
constam dividas decorrentes de
créditos tributários constituidos e débitos
não tributários, inscritos ou não em divida ativa, pendentes de pagamento,
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Fica ressalvado o
direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
consticuir,
inscrever e
cobrar créditos
tributários
e não tributários
anteriores e posteriores,
inclusive no período compreendido nesta certidão.
a

u numero ao CPf/CNP0 acima indicado corresponde ao ntimero informado, sob
responsabilidade do
io solicitante da certidão, circunstância que
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Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.
Cerridão expedida
com base no art. 294 da Lei n. 1,810, 22 de dezembro
de 1,Q97; 'êl"Y't, 178 rln PPrJ11.lr1meo1-i-rn rln Tí'M.C:
"['rcrna.dn l''°'L) DerrPtn nº 9203, de
18 de setembro de
1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de
2020.
Certidê o emi

da a s 13:26:53 horas do dia 04/03/2022

(hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.
A c1.ul_e11L_1.t.;_i_Ü.ci.citj

Ü.e~ Ld

c;e.L L.1.u du

Uevc:Li1
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~.:uu[irHtd.dct
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ue-

cretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.rns.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Consulta Regularidade do Em pregador
10/03V22 Oh
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/ Certificado

Reaulartdade do FG TS .. CR:F
(_,

1

Inscrição:

07.603.857/0001-45

Razão Soda!:JMRS PUBLICIDADE LTDA ME

Enderet~o:

AV RODOL.FO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/

-

C/.1.Ml-'ü GR/.1.1\JLJt: / MS / l':JUU4-6':JU

Caixa Econômica r.:ederal, 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.
,6..

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
ouaisuuer débitos referentes a contrtbuícões e/ou encarcos devidos,
decorrentes elas obricacões com o FGTS.

Validade:01/03/2022 a 30/03/2022

Informação obtida em 10/03/2022 08: 53: 07

8.

1 iti!i7~r·5n
-·-···- . - ... ::/··--·-

rnnrlirinn;:-irL:ci
-

~-

•

'

-•

•

- •

_,

•

• ._,

._,

-•

r!c.cf-.c.
rl
-

·-·~·-···..,.--~--

11pr"ifir;:,r;:ín
·,

n;:;r;:;

fc.rtifir;:::;r!r,

-·-··"-'--

_.

>

'•

•

-.., -·

:,· ·-•

~·

_.,

-

;:,1
'-'

flnc

t''1C:

r--··-·

riP

-~

····-·

nrPHic:t'nc:

,-·-··--·---

rtPntirid;:,rlp

·.,.

- --

•

•

- •

- •

-•

V•·-·

._

nn
.

•

-

om

-

•

!

.._ ...

c;itP
'- ''-

·-·•

o:

;:ict~

·--·

rl;:i
_,,

_.._. . .__.

(';iiv;:, ·
_,

-• • •

• -·

•

vvV\1w .caixa.uov

Digttalizadr

l

i'RABALHIS'l'AS

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 2460172/2022
RxnP-r1ir.~o~ 7-!/()1/?íl??p.
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dias, contactes da cta!ta.
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Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011 e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
~raoa1no, ae L4 ae agosto ae LU11.
'
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade tjos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados
até 2 (àois) à~as
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a toaos os seus estane.Lecimentos, agencias ou r11.1a1s.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de ~ua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do
Trabalho ina
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
1

1

1

INFORMAÇÃO
uo rs a n o o rs a ci o n a j o e ueveaores ·.rraoa1.n1stas constam os aaaos
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídic~s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõ~s
estabe.Lecictas em sentença conaenatoria transitaaa em JU.Lgado ou ~m
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente ao s
reco.Lnimeni:os prevj_àenciarios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
decorrent~s
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público âo
'
~rana1no ou comissao ae conc1.L1açao Previa.
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SECRETARIJ:.\ MUl'l!ICIPAL DE FINANCAS • SEFIN
Código de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

1

754cb62d
-_.

1

..

*-"PRESTADOR DE SERVIÇOS

.
_-_-=__

l~ome/Razáo secai: JMRS PUl:5L1CH.Jl-U)l: Li l)/4. - MI:
CPF/CNPJ: 07.603.857 /0001-45
~------ -.----·---•- ------···- --------1 -.·
1 ~:1ue~~ç~:
.JV::l!: l"ll'ii"IV, r;1vo.1.::,
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Inscrição Municipal: 0012256100-3
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.....•. ~--,-_ ,_.,...,___ ....,_,...,...,..
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1..,Ct':n:-,uu•+-o:,,u
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TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
PF/CNPJ: 03.969._?23/0001-65
-1 .•... ---,
O"i,',,:.--,,.-•••.-•••~ .••
;,'"°4~"•"1,.L"'i.-''>~4·',,~,.. ~··-f'+,;I'•",
1..11uc.1 ,;,;.-,v. ,,_n ..,_,-,_ • ._..J._,.._..,.. .,., D",/1 ••.• ...,,_.,
tui-•.ll.~.._, .. .__ '-'r.,.•'"' • t,..,.,.,
--~ • ., _,-,..,,,,,,.,-·vvv
Municíoio:
COXIM
UF:
MS
F-mail: re9ideias@amail.com
1
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Descrição:

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS

MAi tRfAL l'UBUC.ff!\klü (.(J1~1'Ükr'ilc 1,,üN í RAi Ü 1~" lJll/LÜl.l

AMPANHA: SESSAO SOLENE DIA DAS MULHERES
fAPTAÇÃO DO BANNER PARA O TAMANHO 1500X1500PX
~
·
ÇÃO CONVITE IMPRESSO AS
~ÇÃO CfRTIFICADO IMPRESSO A4
1(:/t.;/,f 'l'?,\f"•.;11,

OArVC"\(")/"'1n

'
1

-::i,, . .••• ,.

iFÍNALÍzÂr)Õ PASTAA4.COM-ElOLSA
/ALORES REFERENTES A 60'¼, DA TABELA VIGENTE SJNP,PR0/2020
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

'!~it~~;,:.$11

ADAPTAÇÃO DO BANNER PARI\ O TAMANI-IO 1500l(1500PX

1.108,8
1.386,0

CRIAÇÃO CONVITE IMPRESSO AS
CRIAÇÃO CERTIFICADO IMPRESSO M
FINALIZAÇÃO BACKDROP 3X2M
FINALIZAÇÃO PASTA A4 COM BOLSA

r::~,:l~l

f,108,8
1,386,0

990,0

·1'

1

1

1

jValor Total das Deducões:

nc

~~

I"-'- "· ·~~

íquora:

i!!

s,00°10
OUTRAS INFORMAÇOES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022
Recollumento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação c\o Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTAVEL
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990,0

369,6

369,6 ,
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Prefeitura Municipal de Campo Cirande

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão ele Cadastro Econômico
CERTiD/\0 NEGATIVA DE

Secretaria Municipal
de Finanças e
Planejamento

nsnrros MOBILIÁRIO

N" DE CONTROLE: 19.583/22-99
Dados da Empresa

Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857í0001-45Jtv!RS PUBUCIDADELT'DA- tv!E

Endereço:
/\ VEN1Di\ RODOLFC) JOSE Pfi'JI-IO. 6-1 S Cí\S/\ 01

1

Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAtvlPO (iRANDE - l'v1S
1

CEP: 79.004-690

1
1

I

.
CERTIFICA~OS OUE ATJ~ A.. PRESENTE DATA
ATl\ííDADE ECONOivlICA DESCRITA ACIMA.

NJ\O

CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO! À

1

B,eserva-se o direito ele a FazencJ~LM!!!!.ÍSi!2i!.U'._Obrar dívidas ,PQ.fil~riormente comprovad.Jlli, bem como, aquelas p_ili§_
até esta data, mediante chegue. ainda não compensados, nos termos do qu~ dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.
Validade: 18/03/'.2022

L

1

A presente certidão, sem conter rasm-as, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

Campo G,,,1_c_!c_c_~._1_
s_),_._•6_d_e_f_'e_.v_e_!'_e_i!-'L_·_d_e_z_(l_,1_2_.·----------------+----'

M!NISTÉ!~!O DA Ft'iZENDJ:\
Secr,~taria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERT!OÃO POSmVA COM ererros DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBUCIDJ:\DE LTDA
CNPJ: 07.603.857/0001~45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
respcnsabilidade do sujeite passive 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 certlficação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
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
suje~tc passivo ~o 8.rnt,!t.:) da R.FB e (~8. PGFN e at,range !nc;us!ve as contrtbuições sociajs previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11 da Lei nº 8.2·12, de 24 de julho de 1991.
1

A aceitação desta ceriidào está condicionada à verificação de sua autenticidade na internei, nos
endereços <http://rib.gov.br> ou <http://wvvw.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:59:19 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.
valida até Oí /08/2022.
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Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Digitalizado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DE ESTADO DE I1AZENDA
ESTADO

TUS

CNPJ:

/\JLJM:

074869/2022

07.603.857/0001-45

c:c:Ll__ LL.i.
qul:.-'., \.'t'.:J tí."_i\...,.dlJÜU us LeyisLLus ~elctLivus aus cu1,LLules de cLeditos
tributãrios
do Estado,
constatou-se
que, até a presente data, não
constam dividas decorrentes de
créditos tributãrios constituidos e débitos
não tributãrios, inscritos ou não em divida ativa, pendentes de pagamento,
e nem [A~nd~11c.Í.di, de ubiiyctcões acess6Licts e cadastrais, de cesponsabilidade
uU iuridica acima indicada.

Fica

o

ressalvado

direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
cobrar créditos
tributários
e não tributários
anteriores e oosteriores,
nc Lu si.vo no peri.odo compreendido nesta certidão.

ccris ti t.uír

1

e

f.:\rc:r

O nómero do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao nómero informado, sob
responsabilidade do próprio
solicitante da certidão, circunstância que
c~rê0cia pelo destinatârio da certidão.
~, :-· .. ._ ~·· .: -J a;; .·""

\....,\..,.! ..

ámbi to da

L-.LIJC,l,J

Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.
Certidão expedida
com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro
de 1.997; art. 178 do RPg11lamento do TCMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de
18 de setembro de
1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de
2020.
Certidão emitida âs 13:26:53 horas do dia 04/03/2022 (hora e data - MS}.
Certidão válida __até _sessenta dias a contar da data de sua expedição.
1.-.,,_

dULt~11i-_j_1._;_Ll.lct(__;_t::

clt:;sLct

Cc'.J.LJ.Uctu

Ót::'.\Jl:.:.td

:.St::.L

co11.Li.1:1LLctÜ.ct

11d

f;b.yi.11ct

Uct

Se-

cretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br} ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Digltalizadc
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10/03/fZ 07:56

Consulta Regularidade cio Empregador

,---~[
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Certificado de Regularidade do l-i'GTS ~ CRF

Inscrição:

Razão
!Endereço:

07 .603.857 /0001-45
!;JMR.S PUBUCTDADE LTDA ME

AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/
CAMPO GRJ.\NDE / MS / 79004-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, ele 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 encarqos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:01/03/2022 a 30/03/2022

Informação obtida em 10/03/2022 08:53:07

condicionada

a

verificação

ele

autenticidade

no

site

da

Caixa:
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CERTIDÃO

DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 2460172/2022
Validade: 19/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
1

Certifica-se que ,JMRS PUBLICIDAm~ :LI'DJl, (MA'.r'RI z E FILIAIS) , inseri to (ia)
no C;:{f\J' sob

'J

ú :::·

7. GC3. 357 /OGúl-<.J,:;,

J:,ÃC CONSTA do BaúCO Nacional !de

Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior jdo
Trabalno, cte i4 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade d~s
Tribunais d o Trabalho e estão a t u a Lí.z ad o s até 2 ( àois) dilas
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em r e l.açlão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no por~al do Tribunal Superior do Trabalho ha
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
1

1

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadbs
necessários à identificação das pessoas naturais e juridic~s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõbs
estabelecidas em sentença conaenatória transitada em julgado ou ~m
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente ab s
recolhimentos p r e v í.d e n c i r i o s , a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrent~s
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público tjo
Trabalho ou cornissào de conciliação Pr~via.
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Ft~. N.º

Câmara Municipal de Coxim - MS
Câmara Municipal de Coxim
UG

3S 1 ~

~
CNPJ: 039696230001651

Pag: Câmara Municipal de Coxim

ORDEM DE PAGAMENTO
Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
pagamento de despesa conforme descrição abaixo.
Nr. OP / Nr. Item
001.002 - Câmara Municipal de Coxim
32 / 4
UG Pag: 001.002 - Câmara Municipal de Coxim

Nro Red.
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01.031.0001-2.001
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1
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CAMPO GRANDE/MS

100000 - Re~urs~s~:~i~~rio:_

Ordem de Paqarnento

6.704,40
__ 8~nco___
_
--·············· -·····---------------------------Che~L; __-::_-=~---~-~~--V;lor ---I 4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X
320004
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··· - ·
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Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

JMRS PUBLICIDADE LTDA., ME
CNPJ/CPF: 07.603.857/000l-45
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ADEMIR FERREIRA DA SILVA
1 º Secretário

Diattalizado
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29/03/2022 15:55

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 AUTOATENDIMENTO
- 16,5S.49
0552500552
SEGUNDA VIA
0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA:
16.111-X
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN COXIM
BANCO: 341 - !TAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1585-7 - CAMPO GRANDE ZAHRAN
CONTA:
9.484-8
FAVORECIDO: JMR5 PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 07,603.857/0001-45
VALOR: R$
DEBITO EM: 29/03/2022
DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB:

6.704,40

3.064.BB7.Bl9.B34.C6D
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:1 Câmara Municipal de Coxim
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CNPJ (MF): 03969623000165
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Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a
emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMAR,'\ MUNICIPAL DE COXIM • MS
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~ Empenho

NU1ne,o

Tipo

E

GLOBAL

1~~1"°"~º

~~~~~ ;;~;'[-] Vencimento

Locar de Elltr1lfi8 :

ProcOS$0

Reserva

Documento

011

Contrato

V

1

0000-61

---· --------·

1

Folha

000013

-

-

Dotaçào

-

[Natureza da Despesa

Nro Hoo.

Classificação Funcional

······-····-·-···-··-·----··-··-·--------·--·--------·--······-·-·-·--·~------3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TEHCEIROS,
L 09..QQ..~ 01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. GAMARA
Sub-Elemento da Despesa

- --

MUNICIPAL DE COXIM

-----------·-------·--------------·······-------·--------····---·-····--·----3.3.90.39.4 7 - Serviços de

Comunicação em

Geral

Vinculo

100000 - í'1ecursos Ordinários

l. Crédito
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..
Valores
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ORCAMENT ARIO

172.873, 71

374.046,29

·····--------------·-····--·---·---·---
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,:.,;,,, r.,15:
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UND

Valor que se empenha referente a serviços de drvulqação de
matérias de interesse do Legislativo, conforme contrato n.0
11/2017, atendendo o limite imposto pelo TAC n.0
000(5/2020/01 F'J/CXM. de 6,5 % do repasse anual do
duodecimo.

374.046,29

374.046,29

---·---·--·-·--····--···--···--··-·--------

l

Total

374.046,29

Por Extenso -----------·····--···••••• (trezentos e setenta e quatro mil e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) •••••
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
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~AMPANHP '1lNlJí0 CAMARA 22.02/15.03/22.03
DAPTA¼
,O BANNER PARA O TAMANHO 1500X1500PX
VALORESM'ERENTES À 60% DA TABEIJ\ 1/iGENTE SINAPR0/2020
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!ADAPTAÇÃO DO BANNER PARA O TAMANHO l500X1500PX

1

1

i

.'-'

i
1

Valor cio ISS:

alar Total das Deduções:

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
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P1·estação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
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Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.SSWJUO 1 -45 JMRS PUBUC\DADE LTDA - ME
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Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: C;:\iv!PO CRANDE - tvIS

1

CEP: 79.004-690

CERTIHCA',<OS OIJE

Al'(I

A PRESENTE DATA

NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À

1

A',,.,-çiíjAUb b(,(.Ji'l\..JIVJ!LA üE::iei<lTA /\UÍVJA.
1
Reserva-seo direito dea Fazenda fvhmid1)al cobrardíyidaspostedormente comnrovadas, bem como, aauelas oasas
\1 até esu, data. mediante cheque. a h,d,. não rompc,,;a;los. nos ,,..,;,os do <,ue dispõe o Pa,·áSrnro do ArHgo 16 2 d; CTN: - · 1

2

1

V"lid"d°' 2º/04/21122

1

1

A presente certidão, sem conter rasuras, tem soa efidcia até a data de validade acima info,·mada.
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MINISTÉRIO

Sec1·etari:;1 da
Proc1.madoria-Geral da
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-

do Brasil
Nacional

::1:.i:H1da
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----·--· ·",,.,E,?,. DÍVIDA ATIW\ DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBUCIDI\DE LTDil\

CNPJ: 07.603.857!000'1-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
,"•,;·.;,.,,,,;, ;,,i<".'.••··ii.;,r;;:,,.,,~,.il'> .,-.;,, i-i',
11•• , ••••••• 11,,111 •••• uuv •...• (,,,\-
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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 pare: fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
?
r-l"\n,;,+,;:,.-,-, n,-.co c:,ictom,::,c:
rlc, Drl"\f"J
Jrc>rlrvi<>-('::,:,rc,I rl,::, i::c,·n:.nrl<:>
f\l::,rinn,:,I (Dr.;!.l=f\l\ dAhitnc: inco,..ritn<:e
-· __ •• __ ,. ••• ,.,_,_ -·
• ·---·- -·-- -·-·-- -- •
,. __ •• ~--- ·-· ,.. • J ---· -- •••••• -

em Dívida Ativa da União (DAU) com exiqibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts 205

A

?.íl6 do CTN este docurnento 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 púbtícos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito p2ss\•JD :10 2!:":bitc:· de F'.FB e d2 PGf=t,l e 2brar:ge inc!us!·,Je 2s contrib:.!içôe:: sociais previstas
nas aHneas 'a' a 'd' do paragrafo único do art 11 da I ei n° 821 ?, rle 24 de julho de 1991
A aceitação desta certiciáo está conúicionacia à verificação de sua auterüiciciacie na internei, 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 18:59: 19 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.
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que, até a presente data, não
ditos
tributàr os
Estado,
créditos tributãrios constituidos e débitos
constam dividas decorrenc s
não tributãrios, inscritos ou não em divida ativa, pendentes de pagamento,
e nem per1dências de obrigações acess6rias e
cadastrais, de responsabilidade
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Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
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e não tributários
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e
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anteriores e posteriores, inclusive no periodo compreendido nesta certidão.
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Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado,
no a

Cert.j_dãc
QQ7.

18 de

;,-r-t-

setembro

de

1998,

e art.

294 da Lei n.

3º do Decreto n.

1.810,

22 de

dezembro

15,491, de 5 de agosto de

2020.
Certidão emitida às 13:26:53 horas do dia 04/03/2022

(hora e data - MS),

Certidão v:ál ic:lª_ª-t§__§_es~D ta dias a contar da da ta de sua expedição.
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cretaria de Estado de Fozenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (w,,rw.pge.ms.gov.br).
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Consulta Regularidade do Empregador

____________________
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1
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\ Certificado de Regularidade do FGTS - CR~'

1

1
Inscrição:

1

\

07.603.857/000l-45

i

Razão Sodal:JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
Endereço:
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CA9, 01 / JARDIM BELA VISTA/

1

CAMPO GR.A\\lUl:: / M::i / /9üü4-b':Jü

Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere

\

A
o Art.
7. da Lei 8.036 de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
1
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

\
.
\

\

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

\

1
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decorrentes das obriqações com o FGTS.
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Validade:01/03/2022 a 30/03/2022
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Nome: JMRS PUBLICIDADE I,TDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 2460172/2022
Expedição·

2]/01/2022
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Certifica-se que ,rMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
CONSTA do Banco Nacional de
V

Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
'i' ri b unais cio ·_[' r aba lho e e s tão a r.u ali z a d o s até 2
( d ois ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jur5-dica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
I n te r n e t ( h t t p : / / www • t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.
I NFOIDJiJ1-•.ÇA.O IMPORTPüi!'rl'I!

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
recoJ_nimentos previ.aencJ_arios, 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 ou Comissao de conciliaçao Prévia.
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SECRETARIA MI..Jl\iICIPt\l DE FINANCAS -

_

__________________

Data e Hora de Emissão

SEIFIN
Código de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
,,_,

n.nn-"'4 o-,,rvvvv.111..01 ..Ji

1

.- !M>ftll\lt- W"'

1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

~ome/Razao socai: JMRS PUBLlélDAIJê LI IJA - Me

:PF/CNPJ:

.

.

Inscrição Municipal:

07 .603.857 / 0001-45

0012256100-3

-nuereco:

..,
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TOMADOR DE SERVIÇOS

1 \.LI L..I \.L..I ~ ! L..-..1 /"\ VU 1,1 L...1t·1

f

1

1 f"IL/LL..f<

\J

!UL..I 1 1 L.. ,_J!! 1f"\I

:-,,r,··,n

1 \"-'/ .:...v.:...v

1 ~;,;~~,:$,,

i.24ô,:t
~
892,8

892,8
892,80

1
1
'

892,8

i

1

1

1

1

1

"-1
1

1

~
Oº/~)
.
R!~ 0,00

PIS (0,6500%):

R$ 0,00

!

!

INSS (11,0000%):

R$ 0,00

1
!

IR (1,5000%):

1

CSLL (1,0000%):

R'./i 0,00

.

R$ 0,00

..,.,__
. --,iÃi:õitToT,'llL~DA NOTA = Rs 4.026.oo

Aliiii•

11111

~Base ele Cálcul~~- -"""' lí(1íquota:

,..

R1,!;!~"'"'rn'""'""_,,.,}.iil,2~~"--

-tês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022
~ecolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
-1·); -i ,;t\;-;nr;
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\/alor Total das Deduções:

";,," ,:,
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RIAÇÃO BANNER WEB ESTÁTICO 970X150PX
DAPTAÇÃO DO BANNER ESTÁTICO 1500l(1500PK
DAPTAÇÃO DO BANNER ESTÁTICO 1500J(556Pl(

-~-.

...• 1'4r-\L,

1

,v
F-rnc1il_
· _
re
.-9
..••.id...e
..••.
ia••s_®
....,a•.m
__
a_il...,c
••o
••_
m

l!tz:,,

SIM
SIM
SIM

•=

,r-..;;~-ii'·'o.~.••--.. ;:; p·~,-"~ ~''-'"'•"~
'-'l!,;l"",,f ;J""WVV""~,, ••.•
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OSsÊRVIÇOS
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1

1

i"IAI 1:K.lAL ~Ut!UU I Al{lU l.Ul'lrUK.1"11: l.UN I KAI U 1~v Ull/lUl/

AMPANHA: COXIM 124 ANOS
RlAÇÃO BANNER WEB ESTÁTICO 970X150PX
7
DAPTAÇ
'0 BANNER ESTÁTICO 1500X1500PX
DAPTAÇ:VO BANNE~ ESTÁTICO 1500X556PX
rll..."-ll \.L.,_,

---

------· ur. ;·,,;tS

ame/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
PF/CNPJ: 03.969.623/0001-65
. .-.l~._,,.,.,,-r,' 1°'.'~ ~ "°'.~"'; _.,.., .•... tf:" ••.• 'o".°'~·...... ....,,-,-,; "')~--.. >',> N\ ···~"W,i"'o,-,'~~ ,..·¼~;':;:.,,,,_..~.,...,, ..,
il\JClC~U. 1'.VM .JVMV r1,;;....:,..::,vtt, •••• ~.a,..:,:;, - UM.U'i..~' ••.. V \.,,,ii. ,;,IP,; 1 í'\.V ••.
lunidoio: COXIM
UF: MS

_ --escnçao:

_.

t....~t":.t,uU~·-O~U

lvalor do ISS:

'

5,00%j

fj
R$ 201,301]

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local ela Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
,,
._,_._ ·- ,,··.,·~•- ·-· . --·--·-- ...• _
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Oioit.~lizado

·--·-·----- í-retcrtnra Mumcrpaí ele Campo Grande

'

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão ele Cadastro Econômico

Secretaria Municipal
de Finanças e
Planejamento

CERTID1\0 NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

-------------------N" DE CUNTl<OLE: 46267/22-5.i

Situação: Ativa
Contribuinte: 07.6Cl3.857/00U 1-45 JlvlRS PUBUC!DADE LTDA - ME
1

Endereço:
,,,,c~n, A

1

1\.

V

L .sl'<11..-//\.

nr.r-./\1' 1~0
1'\.'--1.1...,/'-JL.,l

\..,/

Tnc<Cl""H1'TT_T(-,
,I\.J~JL.,

1

l.l'1.l.1'-.../ 1

.<.1::1-..,AC''-_
\!l __ ,

'-.,,1\.~.Ji\.

{\J
\J[

Bairro: JARDIM S1\0 BENTO Cidade: CA.MPO C,RANDE - MS
1

CEP: 79.004-690
1
1

'-"
F

l

1

... C~I~1:IFJCA~110S
I

Ql~I: f\TI~ A PRESENTE DATA, Nf\0 CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À 1

lUALJb bLUJ'JUMJ, A Ut·:~L.l<l l A ,L\\.,JlVIA.

-

1

·-·-

Reserva-se o direito de a Fazenda Mnnícinal cobrar dívidas noster-íormente comnrovadas, bem como. auuelas nazas
até esta clat~l. 1~eclia11te ~heque. ainda não comp~·11~ados. i~ostennos cio que diSJ!_Q_~ o l;ai:~~!mtl:~2~1~
162 d; C'fN." . ,.-\

A1·tig~

1

Validade: 22/04/2022

1

1

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

1

l

r·'"'"''"
r,,
.. ,,,,1 •. r~~Q\ -n ,J,, '"""'"A ,i,, .-,.-,.-,.-,
......
~--·~.__,,~,~-,1, .•. -,1, - ~- --.~--- ·~-~~~ :,~., ••.•..... _ .._,. __ .

l

----·-·

Dialtalizada

MINISTÉRIO DA _ _ __
Secretaria d~i Rec!1t~lt;a

Procuradoria-Geral

d;;:1

do [0lríilsil

Fazenda Nacional
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E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDP,

CNPJ: 07.603.857/000'1-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

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
') rnnc.,t,:;,m nnc cict,:,.n-1,:,c;, ri<> Prn011r,:,rlrwis:,_{'::,:,r,;,I rlc:, J::,:,7,:,nri<:> 1\1::,,-ir,nc,I /D~i=l\l\ rl.óhitnc;, inc;,0ritni:,
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em Dívida Ativa da União (DAU) com exíolbilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disnosto nos arts ?Of. ,-::; ?06 do CTN estP. 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 ârnbitc· da R.FB -= c!2 PGFN e 2t•t2nge ínclusive as contríbuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ;::i 'd' cio parágrafo único do art 11 da 1. Ai n° R?1 ?. rlP. 24 de julho de 1991.
A aceiiaçâo desia certidão está condicionaca à verificação de sua auieniiciriarie na iniernet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <t1ttp://11vww.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18: 59: 19 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasllia>.
Valida ate u11os12on.
l""'.::..-1:-- ,.,1_ ---'"~-1 . ... ...,1 .... ,_ ..... -1.: ..• 1~,..,. ,,i n,~n .JJ~..il'n CJl;'l""P'."'.'.4 P.~iM "li
V V U l~ V U C \A )I Ili V IC U O V Ç I t.lU.ClV. ~' .•. 11.r..Jl't.,;;;\i....ila ~ 8 "'il•i...#,.\,hJ&;..;. i ~r1.Vl"''illli.Í'
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE l\1ATO GROSSO DO SUL
SECRETAlUA D:E ESTADO DE FAZENDA
DOES1AD0

CNPJ:

07.603.857/0001-45

us LeylsLrus relaLivus aos cu11Lrules ue creconstatou-se
que, atê a presente data, não
ditos
tributários
do Estado,
créditos
tributários
constituidos e débitos
constam dividas decorrentes
de
não tributários, inscritos ou não em divida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadas~rais, de responsabilidade
l.. ..,c:LLJ.. L.L"---~Ü

qul·;~,

\/'c.L.L.LJ.l..'.ClllUU

Fica

ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
inscrever
e
cobrar créditos
tributários
e não tributários
con s t i tuir,
anteriores e posteriores, inclusive no periodo compreendido nesta certidão.
u numero ao c~t;CN~J acima 1nd1cado corresponde ao numero rníormaao, soo
re
lidade
do próprio
solicitante da certidão, circunstância que
LUL 11a
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Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.
com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro
Certidão expedida
pç:;,n11l ;:im c::,n i-n r-1,-, T('TvíC::
r)c.:.r•rotn 1_1° 9?.0?,
(1~
d~ 1,997: ~rt
17R
1998,
e
art.
3°
do
Decreto
n.
15.491,
de
5
de
agosto
de
18 de setembro de
2020.
Certidão emitida á

13:26:53 horas do dia 04/03/2022

(hora e data - MS),

Certidão válida até sessenta dias a contar da da.t0 de sua expedição.
A

c1ui.... l:.:11Lil~ .. l.ôctcl1_:;

<:.l.t-:!bl.c1

c1~~.1-i__ J.l.idu ueveLd

ôt:-:L

cu.t1.L.i.L.1.Lld.Ud

lld.

L-Jdtj1.11d
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Se-

cretaria de Estado de Fazenda (WWIJJ.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (·www.pge.ms.gov.br).

10/03/22 07:56

Consulta Regularidade do Empregador
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do F'GTS - CRI,'

Certificado de

Inscrição:

_

07. 603. 857 ;ooo 1-45

Razão Sodal:JMRS PUBUCIDA.DE
Endereço:
AV RODOLFO J0 SE

LTDA ME
PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/

U-\lvJl-'U CiRAI\JIJl:: / IVIS / /9üü4-b9ü

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de i i de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia elo Tempo ele Servico - FGTS.

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
uuaisquer clébitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos.
decorrentes das obrtqacões com o FGTS.

O

Validade:01/03/2022 a 30/03/2022
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Informação obtida em 10/03/2022 08: 53: 07
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'l: Rl~.BALH.1

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FII,IAIS)
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 2460172/2022
~xn~rlir~n:
·---J.. --~---3-·-·
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Certifica-se que JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
~1 .Banco Nacional de
uv
no CNPJ sob o nº Q7,6G3.S57/QQQ1-45, NiO
l.Jevedores ·l'rabalhist:.as.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
'Ir .i bu n a i. s do 'l'rabaJ_ho e estão atualiza dos até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou tiliais.
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.
INFORMA.ÇÃO IMPORTàNTE

Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhis~as

cons~am

os

aaaos

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
recolhimento[,; previaenciarios, 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 ou Comissao de Conciliaçao Prévia.
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