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!lR.fS",AOOR DE SERVIÇOS

., Npme/Razão Social: JMRS PUBi.ICWAt.:'.: L.T.),i.\ - :.;_-;
C~/CNPJ:

07,603.857 /0001·-',5
Inscrição Muniêipal: 0012256100-3
RODOLFO J-Ci:SE ;:o::.'.i'é-,0, N•-5:;.5 ·• CASA Gl - JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
CAMPO GRANDE
UF: MS

~nd!!reço: AVENIDA
•

1

Município:

·--·--··-----------------------------------TOMADOR ~E SERVIÇOS

cox,.,

·\. f!ome/Razão Social: CÂMARA. MLl!XJ.,:::rt?~1'- ;::,3
·pf/CNPJ: 03.969.623/00iH.-55
ndereço: RUA JOÃO PES'S:)A. JIF:C.3i' - l,i,:·:!1r.tC

:.:.':NT'.<' :O • CEP~7940C-OOO
-------· JF: iV.S
E-mail: re9ideias@gmail.com
•"
DISC.UMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
escrição: MATERIAL PüBLIC'ÁR:o c.~~e,::;ve '.:':,Y:RATC ~·º G::/2017
unicípio: COXIM

1

I Nº 127/2018
EICULAÇÃO: VALE DO TAQUA.~I
MPANHA: ISENÇÃO IPTJ
ORNECEDOR: RADIO VALE DC -.-,;QJAR; e Ti:'"- - ~\' - CWJ C':: g94.720/0:JCl-íJ8 NF 355
'ALOR BRUTO: R$ 5.000,00 - D::SCCi\TC ~As~.i,;:. :S.$ :. coo,::;.: - '/A~CR FC'si\ECi:DOR R$ <;,000,00

ü

'

Qtdel1

M .. CNPJ C3.9S4.72C/OCJ:..-~E :,!F 365
ESCONTO PADRA9

.{'
:(3'

1

Unitário R$

Total R$

4,000,00
1.000,00

4.000,00
1.000,00
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ês de Competência da Nota ;::,scai: C8/:2C::.ê
.ecolhimento: ISS A RECOLHe:.::: PELO ,;c::_,s:,\
NAE: 731140000

)::,;.

R$ 5,000,00

IR (1,5000%):

--· . ·L!:>LL {l,0000%):

R$ O 00

'

R$ 0,00

t

alor do ISS:

5,00% _

OLrrRAS INFORMAÇÕES
Local da Prestação do Serviço: CÓXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

•

·i•
to~·

• htton://nfse.omca .ms.cov, br/Nota Fisca ,; ·,o,;:.:= .sca.. php?;: _nc ta _fiscai=NzU í NzY 5Njc=&confirma=Uw==&temPrestador-Uw==

.

R$ 50,00.1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
Rua Filinto Muller, No. 577
COXIM-MS

IIII IIIII Ili

No.: 365

Para consultar a autênticidade desta nota, acesse o
portal da NFS-e http://coxim.ms.gov.br/nfse/

Série: 1

Site: http://www.coxim.ms.gov.br
Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 500527
No. CAE: 500527
Nome/Razão Social: RADIO VALE DO TAQUARI LTOA
Endereço: AV. FEDERAL, No. S/N
Bairro: PIRACEMA

llllllllllllllllllll Ili llllllllllllllllllllll 1111111111111111111

50033060000000050052700000000000003000003655

Data de Emissão:
23/08/2018
Hora da Emissão:
07:45:29

CPF/CNPJ: 03994720000108

Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400-000.
Telefone: 291-2150 E-Mail: O

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Regime Tributãrio: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tomador do Serviço
Nome/Razão Social: GAMARA MUNICIPAL DE COXIM
Endereço: RUA JOÃO PESSOA ,No. 130
Bairro: CENTRO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
I.E:
Telefone: 67 3291-1539 E-Mail:
Local da Prestação do Serviço •
COXIM - MS
Descrição do Serviço

ISSQN %

Referente ao PI 127/2018
Período: Àgosto de 2018
Produto: Spot
Título: Isenção IPTU

Quantidade

Valor Unitãrio

Valor Total

1

4.000,000

4.000,00

2,7900

Valor Bruto R$ 5.000,00
Desconto Padrão R$ 1.000,00
Valor Liquido R$ 4.000,00
Banco Bradesco - Ag: 1450 - Cc: 22220-8

·r
· ,l'"\ 1 r-.0 - ·
\.)\~)0
.,_, i - t,_,.,c,

AADIO VALEIÕÁA~UARI
LTOA,

0

Av. Federal. 69 - Bairro Piracema
CEP 79400-000 - COXIM - MS

Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:

Valor ISSQN Devido:

4.000,00

111,60

0,00
/ Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
, Total das Deduções:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

.

Valor ISSQN Retido:

Forma de Pagamento: Valor Total da Nota:
4.000,00

Dados Adicionais:

.
\.

-

J

. [ lnfonn,çô" Fl~ls,

-------·--··-------------------------------.------------------------------------------------····--

.

- -

-

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

Recebi(emos) de RADIO VALE DO TAQUARI L TOA o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços
indicada ao lado.
Data:

,

,

_

1

0,00 AVISTA

Identificação:__,~---------~-----------

NFS-e
Número: 365
Série: 1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

I.M./CNPJ do SUBST:
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RÁDIO VALE DO TAQUARJ LTDA
Vale FM-102,9
CNPJ: 03.994. 720/0001-08
A V. FEDERAL, 69 B. PIRACEMA - COXIM -MS

ú

o

15"

R$: 26,00 ( BRUTO )

30"

R$: 45,00 ( BRUTO )

45"

R$: 66,00 ( BRUTO)

60"

R$: 87,00 (BRUTO)

90"

R$: 130,00 (BRUTO)

VALIDADE: Ano 2018

COXIM - MS 22/08/2018
Contato: Franciely
(067) 3291-1124

'1

Av. Federal, 69 - Bairro P.ir~cer11a
CEP 79400-000 - COXIM - M.S

a

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

TABELA DE PREÇO
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Fls. N.º

RÁDIO V ALE DO TAQUARI LTDA
VALE102FM
CNPJ-.03.994; 720/0001-08
AVENIDA FEDERAL SIN PIRACEMA COXIM- MS
AGENCIA
CLIENTE
PERÍODO
PRODUTO
TÍTULO
PI

IJMRSPUBLICIDADE LTDA ME
ICAMARA MUNICIPAL DE COXIM
IAGOSTO DE 2018
ISPOT
l1SENCÃO IPTU
127/2018

(.)

RADIO VALE
Av. Federal, 69 - Bairro Piracema
CEP 79400-000 - COXIM - MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5
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Av. Federal. 69 - Bairro Píracem;,i
CEP 79400-000 - COXIM - M§

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Av. Federal, 69 - Bairrõ' Piracema
CEP 79400-000 - COXIM- MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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RÁDIO V ALE DO TAQUARI LTDA

VALE 102 FM
CNPJ- 03.994. 720/0001-08
AVENIDA FEDERAL SIN PIRACEMA COXIM- MS
AGENCIA
CLIENTE
PERÍODO
PRODUTO
TÍTULO
PI

IJMRS PUBLICIDADE LTOA ME
ICAMARA MUNICIPAL DE COXIM
!AGOSTO DE 2018
ISPOT
ISENÇÃO IPTU
127/2018

RAOJO VALlE D TAQUARI Lrt>A.
Av. Federal, 69 - Bairro Piracema
CEP 79400-000 - COXIM - M·::

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Av. Federal. 6, Bairro PirncEirna

CEP 79400-000 - COXIM - l\iíS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

Fls.003416

Ffs.·N°Q\.O

·-:q-

V

u

Av. Federal. '139 • Bairro Piracema
CEP 79400-000 - COX!M • MS
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Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

Fls.003417

F/s.N.º~
~

u

Fls.003418

Ffs. N.0.J,l.2J
-·----:-··-·

.

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

!Estado de Mato Grosso do Sul
/Prefeitura Municipal de Coxim
~ecretaria Municipal de Gestão
_ . perência de Receitas e Tributós
1
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Dados do Contribuinte: RADIO VALE DO TAQUARI LTOA
CAE: 500527
CPF / CNPJ: 03994720000108.
Finalldade : Verificação de Débitos
Certidão negativa 2747/2018

Certifica-se que, verificando os registros relativos ao Cadastro de Atividade Econômica Municipal, constatou que até a presente data, não existe crédito tributário constituído, pendente de pagamento, relativos ao ALVARA E ISSQN, do con-

·-

u

tribuinte em nome do Sujeito Passivo acima identificado, referente ao contribuinte
supracitado.

e não constitui prova de 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.

.. ~ '

.

1j _;

u
Certidão Expedida, 23/08/2018
Válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.
:1
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RUA FILINTO MULLER, I 120 - CENTRO - CEP 79400000
COXIM-MS

--------·--·-·-·---· -·---·---

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida

-. -.-.. ·.-- ---Fls.003419
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20/08/2018

Fls.N.º~
-..L{
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS OE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A· DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: RADIO VALE DO TAQUARI LTDA
CNPJ: 03.994.720/0001-08
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

u

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd''do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julhode 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, .de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:16 do dia 28/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2018.
Código de controle da certidão: EB79.CA00.33B9.C076
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(j

03 994 720i00

RADIO VALE DO TAQUARI Li~~

Av. Federal, 69 - Bairro Piracem
CEP 79400-000 - COXIM - MS
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:190783/2018

CNPJ: 03.994.720/0001-08

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a
Secretaria de Estado de Faze

iscal do contribuinte do âmbito da
rJNforia-Geral do Estado.
Lei n. 1.810,
de dezembro de
/2018 (hora e data - MS).

Certidão expedida com ba
1.997, emitida às 07:46:25 h

~a_ciata de sua~

Certidão válida

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).
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RADIO VALE DO TAQU I TQA_
Av. Federal, 69 - Bairro Piracema
CEP 79400-000 - COXIM - M.S

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

ü

Certifico que,
verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data,
não constam dívidas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributaria inscritos na dívida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir,
inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores
e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fls.003421
https:!/www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

20/08/2018
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
03994720;0001-ós
Razão Social: RADIO VALE DO TAQUARI LTDA
Nome Fantasia:RADIO VALE DOTAQUARI
Endereço:
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, 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 Serviço - 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.
Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

u

Validade: 14/08/2018 a 12/09/2018
Certificação Número: 2018081402192268462202

Informação obtida em 23/08/2018, às 08:47:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

o
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Av. Federal. 69 - Bairro Piracema
CEP 79400-0'JO - COX.!M - l\kS

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RADIO VALE DO TAQUARI LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.994.720/0001-08
Certidão nº: 156826769/2018
Expedição: 23/08/2018, às 08:52:07
Validade: 18/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
que
RADIO
VALE
DO
TAQUARI
LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
03. 994. 720/0001-08, 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
a u te n ti cidade· no portal d o Tribunal Superior d o Trabalho na
Internet (ht tp: / /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 Conciliacãb-Erévia.

Av. Federal. 69 . Bairro Piracema
CEP 79400-000 - COXIM - MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

·,

Fls.003424
Folha:

Fl,sf ~ ·

Data: 31/07/2018 23:47

0

- • 1'
~

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 62135/18-88
\

•••

os da Empresa
Municipal: 0012256100-3
....:.Inscrição
..

-. 1

Situação: Ativa

•

Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRSPUBLICIDADE LTDA- ME
••• "f:-.'.
-4

-

Nome Fantasia: RE9 IDEIAS

•••

.

...,1End:reço:
'AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO; 615 CASA 01

. .r

t

;. Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS
•l

CEP: 79.004-690

J

• "1

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À
'IJATIVlDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

ft 1

Validade: 04/08/2018

• t

••••

-••.

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

:t

\
<f

Campo Grande(MS), 5 de julho de 2018.

ÍÕ7 603 857 / 0001 • 4sl
JMRS RUBLICUbf LTDA, ME
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~~A: QUALQUER R~SURA APRESENTADA, INV~~ID~ ~ PRESEN~E CE~TI~~~~- ••• ,_A,. ~,~~~-~~,,~~A•·~---

' ,..iP'o
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GOVERNO DO 18:STADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRE'I'ARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO N2GAT:VA DE DÉBITOS NÚM:l7865l/20l8

CNPJ: 07.603.857/0001-45

.•

••

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a ::esponsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.

..

·!,

~

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de ~cazeáda e da Procurâc:ioria-Geral do Estado.
Certidão. expedida, com ~asé'.'nol'â''.ittt:te94 \ dã Lei n. 1. 81 O, de dezembro de
1.997, emitida às 09:26:15 horâs dôeftliâ)07f'
08/2018
(hora e data - MS).
~·!:' ··~.-p.·'·"··
~ ~
'
Certidão válida até sessenta'·'~dias a c~ntar da data de sua expedição.

A autenticidade àes.:.a :::ertidão 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.çov.br).
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e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov .br
www .sefaz.ms.gov .br
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Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, consta.to\.:.-se, que até a presente data, não constam dívidas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou. não em dívida ativa, ou crédito não tributaria inscritos na dívida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acimà indicada.
Fica ressalvado o direito ée o Estado de Mato-Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores
e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

if

Ili'

•

••
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,•

Fls. N.ºt).
:JfJ
~

MINISTl:RIO DA FAZENDA
seeretarla da Recoita Fodoral do Brasll
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

<>

•
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DéBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
•••• ft

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45

r

Ressalvado o direito de n Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

. ;i

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 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.

,s

.• .

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

..

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfri.gov.br>.

•

.

•..

••
'*'.'

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta'RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:37 do dia 06/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2019.
Código de controle da certidão>2293.8C27.4269.06D5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa .
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
07603857 ;0001-45
Razão Social:JMRS PUBLICÍDADE LTDA ME
Endereço:
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/
CAMPO GRANDE / MS / 79004-690

A Caixa Econômica Federai, 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 Serviço - FGTS.

\

Validade: 02/08/2018 a 31/08/2018
Certificação Número: 2018080203464374813624

Informação obtida em 10/08/2018, às 02:07:28.

•,
\,,

.;,..,_

...·,

. '9

··U'
..

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

.

-07 603 857 / 000·1 ~ ~.5
1

'"

JMRS p~c11fnToA • l,IE
Avl
dolfo\lQ

·s!'

~ ,._.
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~

inho, 615 Casa Oi

Ja im e~ista , Cep: 79004 • üJ;
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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.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ~O TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

..
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
(J'Yf.ATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.603.857/0001-45
certidão nº: 154665438/2018
Expedição: 24/07/2018, às 00:20:33
Validade: 19/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

t

Certifica-se
07. 603. 857 /0001-45,
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(

NÃO

CONSTA

do

PUBLICIDADE

LTDA

inseri to (a) no CNPJ sob o nQ
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.

.

,

que
JMRS
(MATRIZ E FILIAIS)'

.;

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 Püblico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ÍÕ7 603 857 / 0001 • 4í1
CID~EfÓA • ME
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a.tt!t

Câmara Municipal de Coxim - MS
Câmara Municipal de Coxim

~

UG Pag: Câmara Municipal de Coxim

Fls.N.0~
CNPJ: 03969623000165

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

108 / 5'

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

00021

Classificação Funcional :

01.031.0001-2.002

Credor

07.603.857/0001-45

[00562 - JMRS PUBLICIDADE LTDA - ME

CAMPO GRANDE/MS

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615

Nr. Empenho/Liquidação

- Empenho

o

Folha

Tipo

Evento

Orçamentário

00000141 - PUBLICIDADE E

Data de Emissão

Agência

Banco

CNPJ/CPF

i~-J;:ác Soôaf I Fornecedor

Vencimento

2018 / 302 / 2

1

Processo

00006

30/08/2018

I IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII
011012018000302000002

Fonte de Recursos

100000 - Recursos Ordinários
Dotação

Orçamentário

Crédito

Orçamentário

Vínculo

100000 - Recursos Ordinários

1c

Histórico

Lrdem de Pagameni
V1fflfflfS"
vetor ReUc!o

19.000,00
Banco

_:___Cheque ------ Valor:___---'---~

4903 - ,111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Q

108005

19.000,00

Liquido Por Extenso
-(dezenove mil reais)-

Autorização

1 ° Secretá no (

GIANI

\
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Natureza da Despesa
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

01/10/2018

F\s.N.º~
~

I
Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

00001131
Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

01/10/2018 09:05:51

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

!C ódigo de Verificação

4f2c7a25
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: JMRS PUBUCIDADE LTDA- ME
CPF/CNPJ: 07.603.857/0001-45

•

Inscrição Municipal: 0012256100•3

Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, Nº615 • CASA 01 • JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS
orne/Razão Sociàl: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
PF/CNPJ: 03.969.623/0001-65
nder:ço: RUA.JOÃO PESSOA, Nº139 • BAIRRO CENTRO· CEP:7.,9400-000 _
_ _ _
.
UF: MS
· .
E-mail: re91de1as.@_gma1l.com
~ urucpio: COXIM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
escrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2017
•

.1:

I Nº 136/2018
.
'iiÇ
EICULAÇÃO: PORTAL DO NORTE
MPANHA: SETEMBRO AMARELO
ORNECEDOR: HONÓRIO MALAQUIAS DE SOUZA· ME - PORTAL DO NORTE - CNPJ 00.861.211/0001-19 NF 15
ALOR BRUTO: R$ 4.500,00 • DESCONTO PADRÃO R$ 900,00 - VALOR FORNECEDOR R$ 3.600,00

l

(

l

- "'

/

~.

· -~ lfributável
SIM
SIM

5

m

Qtdei
1
1

;f·

RTAL DO NORTE· CNPJ 00.861,211/0001-19 NF 15
SCONTO PADRÃO

J'

Unitário R$

Total R$

3.600,00
900,00

3.600,00
900,00

I·

RECIBO

BANCA·RIO ANEXO
PIS (0,6500%):

,1

R$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R$ 0,00

Walor Total das Deduções:

R$ 3.600,00

tse

':..,,

INSS (11,0000%):

·.

R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
de Cálculo:

ês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018
ecolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
~NAE: 731140000
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 16/11/2018

r

=

IR (1,5000%):

1

R$ 0,00

CSLL (1,0000%):

R$ 0,00

R$ 4,500,00

líquota:

R$ 900,00
OUTRASINFORMAÇÔES
\
""

r

t,alor do ISS:

5,00%1_

R$45,00

Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

"'· -

http://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotàFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NzY3Njc50TU=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1
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PREFBllJRA MUNICIPAL DE COXIM
GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

- --.---.,.-

..

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Rua Filinto Muller, No. 1020

Fls.003432

"r

No.: 15

50033060000000050812200000000000005000000153

COXIM-MS

'-

Para consultar a autênticidade desta nota, acesse o
portal da NFS-e http://coxim.ms.gov.br/nfse/

Série: 1

Site: http://www.coxim.ms.gov.br
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'/Data de Emissão:

/ Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 508122
No. CAE: 508122
Nome/Razão Social: HONORIO MALAQUIAS DE SOUZA - ME
Endereço: AV. PEDRO PEDROSSIAN, No. 862 SALA 2

CPF/CNPJ: 00861211000119

,J

27/09/2018
Hora da Emissão:
08:57:58
Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

Bairro: SENHOR DIVINO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
Telefone: E-Mail:
Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA
\...

\..

'"'\

í Tomador do Serviço
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
Endereço: RUA JOÃO PESSOA ,No. 139

u

...••.

e

Bairro: CENTRO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 794000000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
I.E:
Telefone: 6732911539 E-Mail:

I.M./CNPJ do SUBST:

Local da Prestação do Serviço
MS
ISSQN %

Descrição do Serviço

BANNER 300X250 DURANTE 16 DIAS.

Quantidade

Valor Unitário

1

3.600,000

0,0000

Valor Total )

3.600,00

ü
Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:

Valor ISSQN Devido:

0,00

0,00

0,00

r

Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das Deduções:

[1--F~a~,
'-

o,oo'"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valor ISSQN Retido:

Forma de Pagamento: Valor Total da Nota:

0,00 A VISTA

3.600,00

r Dados Adicionais:

]

••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••n••••••••o•••UU•••••••••••• •• ••••••• .••. ••••••••••••••••H••••u •• ••••n•••••••••u •• ooo••••••••••••• •• n••••••••••••••••••••••••uo••••••••••••••••••••.o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••--•·

Recebi(emos) de HONORIO MALAQUIAS DE SOUZA - ME o(s) serviço{s) constante(s) da nota fiscal de serviços
indicada ao lado.

Data:-----'--~----

Identificação:

=======

NFS-e
Número: 15
Série: 1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

COXIM -

Fls.003433

Estado de Mato Grosso do Sul
!Prefeitura Municipal de Coxim
• :Secretaria Municipal de Gestão
Gerência de Receitas e Tributos

-------------·-···

---··--

Dados do Contribuinte: HONORIO MALAQUIAS DE SOUZA · ME
CPF/CNPJ: 00861211000119
Finalidade: VERIFICAÇÃO DE DÉBITO

Certidão Negativa 2381/2017
Certifica-se que, verificando os registros relativos ao Cadastro de Atividade Econômica Municipal, constatou que até a presente data, não existe crédito tributário constituído,
pendente de pagamento, relativamente ao ISSQN e ou ALVARÁ, em nome do Sujeito Passivo ~ina identificado, referente ao contribuinte supracitado.
constitui prova de inexistência ~e 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.

(;pj 00.861.211/0001-i91
HONÓr~10 MALAQUIAS
.- ~..•!. inJ
r· Ul.J',.'\ - ME
i.)' t.

1{m,ório~·~
CPF 249.534.3U-20

RUA PEDkO rlDROS~!AN, 862 · SALA 02
BAIRRO Sr. D:vlNO • CEP 79400-000_J
COXIM • MATO GROSSO DO SUL

PORTAL DO NORTE · MS

L
Certidão Expedida, 28/08/2017

Válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.

RUA FILINTO MULLER, 577 - CENTRO- CEP 79400000
COXIM-MS - FONE 3291 2650

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida e não

Fls.003434

UL/1 U/LU1ti

Fls. N.<b2Q1~
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
•
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D(VIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: HONORIO MALAQUIAS DE SOUZA
CNPJ: 00.861.211/0001·19

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).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

"-'~·-~w . ) .
CPF 249.S34.3U-20
PORTAL 00 NORTE • MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:59 do dia 02/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/03/2019.
Código de controle da certidão: 35F1.7A3C.F440.9839
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

fc;pJ 00.861.211/0001-i91
HONÓRIO MALAQUIAS

A

,., ...·-,-,, 1z
·
HJ .;

1 ~ •.•.•. ' ..
WC.

-

ME

RUA PG)\m H.D:iO'.:-SIAN, 862 • SALA 02

·L

BAIRRO Sr. D1'.J:NO • CEP 79400·000_)

COXIM • MATO GROSSO DO SUL

1/1

;ttps://www.s1(ge.caixa.gov. br/Empresa/Crf/Crf/FFls.003435
geCFSimprimir..

Fls. N.º &Q.8
11: 'hl:d M

-=q

M'Mlti;N.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

0086121110001-19

Razão Social: HONORIO MALAQUIAS DE SOUZA ME
Nome Fanta·sia:PORTAL DO NORTE
Endereço:
AV PEDRO PEDROSSIAN 862 SALA 02 / SENHOR DIVINO/
COXIM / MS / 79400-000

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: 16/09/2018 a 15/10/2018
Certificação Número: 2018091600471343883278

Informação obtida em 27/09/2018, às 10: 14:45.

u

A utilízação deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa;
www.caixa.gov.br

r;-PJ 00.861.211/QQOl · igJ
·1ftmório~-C'.Pf 249.S34.3U-20
PS:lRTAL DO NORTE - MS

· · :~:>?-.H)PlO ~v1ALAQUIAS
... · · ::··,--u-·f!
Ll:~~:
;;J Lt"\ - ME
RUA PEDRO FFDROSSIAN, 862 - SALA 02
BAlRRO Sr. DIVINO - CEP 79400-000_J
COXIM - MATO GROSSO DO SUL

L
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Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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(j

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 Serviço - FGTS.

?7 /()Q/?O 1 R 00 1.d.
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Fls.003436

Fls. N.0;2~j_

--'-l

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HONORIO MALAQUIAS DE SOUZA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.861.211/0001-19
Certidão nº: 156783347/2018
Expedição: 22/08/2018, às 16:56:49
Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
que

BONORIO
MALAQUIAS
(MATRIZ E FILIAIS), inseri to (a) no
00. 861. 211/0001-19, NÃO CONSTA do Banco Nacional

DE

SOUZA

CNPJ sob o n °
de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida cbm base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
TÜalho, 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 ( h t t p : / / www • t s t . j u s . b r) .
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
i(.Jimplentes 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.

lõiPJ 00 .86 l.211/0001-i91
HONÓR!O MALAQUIAS
,..v·~
.•.. ,.,..
..UZA - ME
::/J
RUA PEDRO PEDRCSSIAN, 862 • SALA 02
BAIRRO Sr. DIVINO - CEP 79400-()00_J
COXIM - MATO GROSSO 00 SUL
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Fls.003454
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

·Folha:
Data: 28/09/2018 01 :26

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 85528/18-60
Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA - ME
Nome Fantasia: RE9 IDEIAS
Endereço:
AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01
Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA. NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.
Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como,
aquelas pagas até esta data. mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN.
Validade: 28/10/2018
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.
Campo Grande(MS), 28 de setembro de 2018.
~

ÍÕ7 603 857 / 0001 • 4sl
JMRS PUSLIC~ABcLTDA • ME

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:221136/2018

CNPJ: 07.603.857/0001-45

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a situação fisc~l do contribuinte do âmbito da
secretaria de Estado de FazefrcÍâ' e da Procu?ãâoria-Geral do Estado.
',~·:?:rl
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Certidão expedida com ba~>~.~ºt~.f@
lif~~â Lei n. 1.810, de dezembro de
1.997, emitida às 09:23:26 hó'dta ~~"Vo1'1.{)/2018 (hora e data - MS) •
.~~,ç ' ~ . ,.... ' .
C~rtidão válida até sessen~~~1dias a-~~ntar da data de sua expedição~
~>·'.i'..r

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).

()

ho, 61'5 Casa 01
• Cep: 79004 • 690

•

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov .br
www.sefaz.ms.gov .br

MS--.:1
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Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de cré-·
ditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributaria inscritos na dívida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores
e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.
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MINISTl:RIO DA FAZENDA
Socrotarla da Rocolta Fodoral do Brasll
Procuradoria-Gorai da Fazonda Nacional
•
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DéBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa .
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

•,,

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:37 do dia 06/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2019.
Código de controle da certidão: 2293.8C27.4269.06D5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ÍÔ7 603 857 / 0001 • 45=1
JMRS P~CihAoÚTDA • ME

•••

, lif!~{~"ht;p~::J:ri!i
~·

"
Scanned by CamScanner

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

u

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.
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CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07603857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIMBELAVISTA/CAMPOGRANDE / MS /
79004-690

A Caixa Econôrrica 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 errpresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Termo de Serviço - 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: 03/09/2018 a 02/10/2018
Certificação Número: 2018090301002394240327

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

lJ

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

Informação obtida em 17/09/2018, às 08:22:53.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.603.857/0001-45

Certidão nº: 154665438/2018
Expedição: 24/07/2018, às 00:20:33
Validade: 19/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

u

()

que
JMRS
PUBLICIDADE
LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
07. 603. 857 /0001-45, 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.

ÍÕ7 603 857 / 0001 • 45'
JMRS P~
lCIDMlttTDA • ME
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certifica-se
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Fls. N.0"2~
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Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

00001132
Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

01/10/2018 09:16:37
!Código de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

d30eadaf
-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRS PUBUCIDADE LTDA- ME
CPF/CNPJ: 07.603.857/0001-45
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, Nº615 - CASA 01 - JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
Município: CAMPO GRANDE
UF: MS
TOMADOR DE SERVIÇOS

l'Jome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
k:PF/CNPJ: 03.969,623/0001-65
ndereço: RUA JOÃO PESSOA, Nº139 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000
~unicípio: CO~~
UF: MS
E-mail:'re9ideias~mctil,com
• DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

em

\
EDIÇÃO MS : CNPJ 15.153.624/0001,16 NF 364
ESCONTO PADRAO

Qtde
1
1

Unitário R$
4,000,00
1,000,00

Total R$

4,000,00
1.000,00

RECIBO
BANCÁRIO ANEXO

o
PIS (0,6500%):
R$ 0,00

l

COFINS. (.3,.0000%):
R$J),00

l

_

INSS (11,0000%):
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
~alor Total das Deduções: ····--· . ~se de Cálculo:
R$ 4.000,00I

=

1

IR (1,5000%):
R$ 0,00

1

CSLL (1,0000%):
R$ 0,00

R$ 5.000,00

rlíquota.:
R$ 1,000,00

talor do ISS:
5,000/o

R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

i

ês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018
ecolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
NAE: 731140000
ata de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 16/11/2018

·

Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

http://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NzY3Njg5NTE=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1
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o

escrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2017
I Nº 138/2018
EICULAÇÃO: SITE EDIÇÃO MS
PANHA: SETEMBRO AMARELO
ORNECEDOR: PC DE SOUZA PRODUÇÕES ME - SITE EDIÇÃO MS - CNPJ 15.153.624/0001-16 NF 364
ALOR BRUTO: R$ 5.000,00 - DESCONTO PADRÃO R$ 1.000,00 - VALOR FORNECEDOR R$ 4.000,00
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Portaria n ° 027/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

•

Rua Filinto Muller, No. 1020

No.: 364

COXIM-MS

IIII50033060000000050584300000000000009000003641
IIIII Ili lllllllllllll Ili llllllll lllllllllllllllllllllllllllll l l l l lll Ili '

N.ºif3

-1

Para consultar a autênticidade desta nota, acesse o
portal da NFS-e http://coxim.ms.gov.br/nfse/

Série: 1

Site: httpJlwww.coxim.ms.gov.br

dEf"ls.

Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 505843
No. CAE: 505843
Nome/Razão Social: P C DE SOUZA f>RODUÇOES ME
Endereço: AV VIRGINIA FERREIRA, No. 500 SALA 8
Bairro: SAO JUDAS TADEU
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
Telefone: E-Mail:
Regime Tributário: NORMAL

Data de Emissão:
26/09/2018
Hora da Emissão:
11 :14:29
Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

CPF/CNPJ: 15153624000116

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Tomador do Serviço
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE COXIM
Endereço: RUA JOAO PESSOA ,No. 130
Bairro: CENTRO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
1.E:
1.MJCNPJ do SUBST:
.(_) Telefone: 3291-1539 E-Mail: renatagsantos1@hotmail.com
· [ Local da Prestação do Serviço
COXIM - MS

)

ISSQN %

Quantidade

Valor Unitário

1

4.000,000

5,0000

Valor Total

4.000,00

Dados Bancários
Caixa - AG 1107 - CC 2009-4

ü
Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:
0,00
Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das Deduções:

[ ·~-~··~~~,

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valor ISSQN Devido:
200,00

Valor ISSQN Retido:
0,00

Forma de Pagamento: Valor Total da Nota:
A VISTA
4.000,00

Dados Adicionais:

º·ºº
0,00

]

---

Recebi(emos) de P C DE SOUZA PRODUÇOES ME o(s) servlço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços
indicada ao lado.
Data:

J

Identificação:

NFS-e
Número: 364
Série: 1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

Descrição do Serviço
Veiculação de full banner 480x60, campanha Setembro Amarelo, entre os dias
12 e 18 de setembro de 2018, conforme PI 138/2018.
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f-refeitu. ra Municipal de Coxim
~ecretaria Municipal de Gestão
~erência de Receitas e Tributos

·

Dados do Contribuinte: PAULO CEZAR FERREIRA PC GAS- ME
CPF/CNPJ: 1'1265800000150~
CAE:508510
Finalidade: VERIFICAÇÃO DE DÉBITO

Certidão Negativa 1882/2018
Certifica-se que, verificando os registros relativos ao Cadastro de Atividade Econômica

pagamento, relativamente ao ISSQN e ou ALVARÁ, em nome do Sujeito Passivo acima identificado,
referente ao contribuinte supracitado.
A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida-e não constitui

prova de 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.
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Certidão Expedida, 02/10/2018

·-

r.:;:°'
"uo
• ~-(:• ...AILA 8

EU

_,!

Válida por60-(aeaaenta) dias a partir da data de emissão.

RUA FILINTO MULLER. 1120- CENTRO - CEP 79400000
COXIM-MS - FONE 996579993.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Municipal, constatou que até a presente data. não existe crédito tributário constituído, pendente de

Fls.003463
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:183735/2018

CNPJ: 15.153.624/0001-16

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a sitliaçãô.fisé~l do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazerlfllr ê da. Procfu~oria-Geral do Estado.
Certi~ã~ e~edida com ba~.o~·~~ Lei n. 1.810,. de dezembro de
1.997, emitida as 15:57:32 h~· · · · · ""8/2018 (hora e data - MS).
Certidão válida até sess

da data d~

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) .
.-. •.. ~ ,.;.•.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa,
ou crédito não tributaria inscritos na dívida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir,
inscrever e cobrar créditos tributãrios e não tributãrios anteriores
e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

02/10/2018

https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp
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CAIXA

CAIXA ECONÔMlCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

15153624/0001-16

Razão Social: p e DE SOUZA PRODUÇÕES ME
Nome Fantasia:EDIÇÃo MS
Endereço:
RUA OTACIUO SEVERO DOS SANTOS

100 / JARDIM BELA VISTA/

COXIM / MS / 79400-000

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 Serviço - FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018
Certificação Número: 2018092215263508719106

Informação obtida em 02/10/2018, às 10:42:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

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.

Fls.003465
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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
Nome: p e DE SOUZA PRODUCOES • ME
CNPJ: 15.153.62410001-16
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sqeito 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 junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

0

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas fifiais, refere-se à situação do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:55:Ó1 do dia28105/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até ·24/11/2018.
Código de controle da certidão: 6168.60FF.AF3E.36AA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: p C DE SOUZA PRODUCOES
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 15.153.624/0001-16
Certidão nº: 151211920/2018
Expedição: 04/06/2018, às 14:53:23
Validade: 30/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

que

DE

SOUZA

PRODUCOES

inscrito(a) no CNPJ sob o nº
Banco Nacional de Devedores

(MATRIZ B PILIAIS},

15.153.624/0001-16,

U

e

p

NÃO CONSTA

do

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.~-

...

_ .....•.. -.~----

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5
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Certifica-se
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f Buscar no Ed~ MS

Mil

Quarta-Feira, 12 de 5elemllro de 2011
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Üldmas N«ícla

Polícia Federal cumpre mandado na casa do governador Reinaldo Azambuja
,
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QUEIMADA E CRIME~/

Falta material e pacientes
esperam cirurgia
internadas lado a lado
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Deputado Zé ~eixeira é
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Buscar no Ediçlo MS
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Quinta-Feira, 13 de setembro de 2018

67 3291-1480

MIH/IOUH
CIP7M-/C011t-

Últlmes Notícias
Jama1c. coloque loqo em terrenos pastos.
i«os e q"int;•i:;

Encm cpcc.i

SCCd

que

accnteu:rn a prolifernr,~o Ge rnr,~nrl1os

,
·&·
QUEIMADA E CRIME,../

Governador teria recebido
R$ 52, S milhões em
propinas
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[ Buscar no Edição MS

Últimas Noticias

Terça·Felra. 14 de Agosto de 2011
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PAR·m.·1PE oo r r.oRNHo DE. ri.·uso.1

PREMIA{ÕEs ATÉ

3 MIL REAIS

,-,OPULAR SüGHY DROGMt/45 LJURA POP!JLM?
QUEIMA DE ARQUIVO

Acusados de matar o
delegado aposentado
Paulo Magalhães irão a júri
•
nesta quinta

u

BEM ESTAR

_~
·:'· .:JII
. .e.

·:·"'··

Saiba como escolher o
colchão e travesseiro ideal
·····'-· para sua coluna

;.:am 5HJ n:M,
AGUARDEM!!!

Auto Posto

-

~
AC[t~M.~OS TDDOS
OS CARTúES

TREVO da BR-163 com
BR-359 cm Coxim

NECA

T:o,m,c AUTO POSTO
ELEIÇÕES 2018
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NOVO ENDERE(O
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Buscar no Ediçlo MS

Últimas NOtfclas

Domtnco. 15 de setembnl de 201 B
Jarr:;11s coloque fíl!Jíl Em t::rrenos. nastos
líw. e q,1111tlÍ'i É lllS''" r,pocJ :;r·,ca que
accnli:cc:11 ,, rirr.l1tr.ri"!;::rn dt~ n;cr:nrl1os

,
à
QUEIMADA E CRIME~/

AS MASCARAS CAÍRAM

Dias Toffoli afasta
. promotor que investiga
Aécio Neves em Minas
-

Auto Posto

: .JP,,u,r/
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Ott1mas Notícias

DomingO, 16 de Setembro de 21118

.Iarnars coloque fogo em terrenos. pJstns.
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acontecem J prnl1fer2c20 de ince;irtrn~
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QUEIMADA E CRIME~/

OPERAÇÃO VOSTOK

Último foragido deve se
apresentar neste domingo
à PF, segundo defesa
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Buscar no Ediçlo MS
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u
últimas NOtklas

segunda-Feira, 17 de Setemlll'O de 2018

Jan1Jis coloque foqo em terrenos. nas to s.

l"os r n,uint,,is E 1a-Sc;i rpoc;i ser a que
acontecem ;i prolncr.1ç.:rn dr. ir.cr.11d1os
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QUEIMADA E CRIME~/

Supermercado deve
Indenizar por furto de
motocicleta
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Últimas Noticias

Terça-Feira, 1 a de Setembro de 2018
.larn ars co!aque fn~o cm terrruus. pastos
l1rns e qu.nrais E nr•:c.i\ épcc1 ma q,"'
3cc1ri!ecem a pro!iferacJD rle incendiO~.
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QUEIMADA E CRIME,,../

Supermercado deve

indenizar por furto de
motocicleta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 85528/18-60

Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA - ME
Nome Fantasia: RE9 IDEIAS
Endereço:
AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01
Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

A

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como,
aquelas pagas até esta data, mediante chegue, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN.

Validade: 28/10/2018
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

V

Campo Grande(MS), 28 de setembro de 2018.

1

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO .

. , .,..- . .•.•..•....•...•.....••.....•. ,... .... .,..._, __
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CEP: 79.004-690

Fls.003473

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:221136/2018

CNPJ: 07.603.857/0001-45

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazemlã. e da Procui:'ãaoria-Geral do Estado.
·~ .. ,..

ºf~
.

Certidão expedida com ba~~.
-?:-il'~
.4.'"dá Lei n. 1.810, de dezembro de
1.997, emitida às 09:23:26 hõffÍ;i
~~
~01"1'()/2018
(hora e data - MS).
t¼i;,
•••.. ~ ;,;;,.,~ '
.,._..•
qc·:~:

••.

~;,,;1

•

'V

.:r

Certidão válida~até sessenta"'dias a contar da~data~d~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).

u
'õ7 603 857 / 0001 • 4sl
JMRS PUSUCIDD'fTOA • ME
1

ho, 615 Casa 01

• Cep: 79004 • 690

•

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov .br
www .sefaz.ms.gov .br

M~
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Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributaria inscritos na dívida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores
e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recoita Federal do Brasll
Procuradoria-Gorai da Fazenda Nacional

•
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DéBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo aêima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

'
,(

.,

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos

-:
."1

u·-.,

em Divida 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.

b

•j

"

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de enteJederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nª 1. 751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:37 do dia 06/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2019.
Código de controle da certidão: 2293.8C27 .4269.0605
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

u
••

••

'õ7 603·85i f 0001 ª 451
JMRS PUBLICHfE1TDA • ME

·"

Ílho, 615 Casa 01

.;:

• Cep: 79004 • 690
..,w·~,,,·'
•

~

..•~.
'

Scanned by CamScanner

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

'"

Fls.003475

CAIXA

CAIXA ECONÔMlCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07603857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIMBELAVISTA/CAMPOGRANDE / MS /
79004-690

A Caixa Econônica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11
de maio de 1990, .certltíca que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 03/09/2018 a 02/10/2018

u

Certificação Número: 2018090301002394240327

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

ü

'õ7 603 857 / 0001 • 45'
JMRS Pl!BLJCID~DA· ME

nho, 6f5 Casa 01
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Fls.003476
Página 1 de 1

Fls. N.º~(;8'

-Y
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 154665438/2018
Expedição: 24/07/2018, às 00:20:33
Validade: 19/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

v

u·

que
JMRS
PUBLICIDADE
LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
07. 603. 857 /0001-45, HÃO 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.
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Fls.N.~ 9,_
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Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

.. . .•..•.•...

~IL

00001133
Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

01/10/2018 09:23:28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de Verificação

190f1602
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: JMRS PUBUCIDADE LTDA • ME
CPF/CNPJ: 07,603,857 /0001-45

Inscrição Municipal: 0012256100-3

Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, Nº615 - CASA 01 • JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
Município: CAMPO GRANDE

UF: MS
TOMADOR DE SERVIÇOS

.·l;

-

r,.Jome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
r-PF/CNPJ: 03,969.623/0001•65
ndereço: RUA JOÃO PESSOA, NcfJ.39 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000
Municício: COXIM
UF: MS
E-mail: re9ideias@amail.com

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Descrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2017
f\S Nº 137/2018

-

WEICULAÇÃO: MEGA PUBUCTDADE -X TUDO
~MPANHA: SETEMBRO AMARELO
"'0RNECED0R: VALDIRENE GOMES INACIO MEI - X TUDO CNPJ 27.196.323/0ÓOl-59 NF 65
f,'ALOR BRUTO: R$ 4.500,00 - DESCONTO PADRÃO R$ 900,00 - VALOR FORNECEDOR R$ 3.600,00

[Tributável
SIM
SIM

l[tem
P< TUDO CNPJ 27.196.323/0001·59 NF 65
PESCONTO PADRÃO

Qtde

1
1

Total R$

Unitário R$
3.600,00
900,00

3.600,00
900,00

.,

RECIBO
BAIICAHIQ ANEXO

PIS (0,6500%):

1

RS 0,00

~alar Total das Deduções:

COFINS (3,0000%):

R$ 0,00

;rase

1

INSS (11,0000%):

R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
de Cálculo:

RS 3.600,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
NAE: 731140000
Data de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 16/11/2018

=

,rlíquota:

1

IR (1,5000%):

RS0,00

1

CSLL (1,0000%):

RS0.00

R$ 4.500,00

R!I: 900,00
OUTRASINFORMAÇOES

,ralar do ISS:

5.00%

R$45 00

Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

http://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NzY3NzAOMDA=&confirma=Uw==&temPrestador=Uwaa=
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:Marfy :Nogueira áe Lima
FISCAL DE CONTRATO
Portaria n.0 027/2017

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

'

\

Fls.003479

Fls. N.º

-2)1,o

Página 1 de 1

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

PREFBTURA MUNICIPAL DE COXIM
GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

lll l\1111111111 Ili 111111111111111111111\ll\l\ 1111 W
50033060000000050818300000000000001000000659

No.:65

Rua Filinto Muller, No. 1020
COXIM-MS

:i/

Para consultar a autênticidade desta nota, acesse o
portal da NFS-e http://coxim.ms.gov.brlnfsel

Série: 1
\..

Site: http://wwW.coxim.ms.gov.br

Data de Emissão:
20/09/2018
Hora da Emissão:
12:11:22
Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

CPF/CNPJ: 27196323000159

Prestador de Serviço

No. Inscrição Municipal: 508183

No. CAE: 508183

Nome/Razão Social: VALDIRENE GOMES INACIO MEi
Endereço: RUA AFONSO COSTA CAMPOS, No. 16418
Bairro: SENHOR DIVINO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Telefone: E-Mail:
Regime Tributário: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEi)

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
Endereço: RUA JOÃO PESSOAL ,No. 130

u

Bairro: CENTRO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG: XXXXXXXXX
Telefone: 067 3291 1539 E-Mail: XXXXX)()(J(XX

1.M./CNPJ do SUBST:
1.E: XXXXXXXX

COXIM -

MS

ISSQN %

Descrição do Serviço

Divulgação da Campanha SETEMBRO AMARELO conforme PI 137/2018
através da agência JMRS PUBLICIDADE LTOA - ME com nome fantasia Re9
Ideias - CNPJ: 07.603.857/0001-45.

Quantidade

º·ºººº

Valor Unitário

Valor Total

3.600,00
1

3.600,000

u
Vai. Redução Base

Base Cale. do ISSQN:

º·ºº
Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das Deduções:

Valor ISSQN Devido:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00

r

0,00

Valor ISSQN Retido:

0,00

Forma de Pagamento: Valor Total da Nota:

A VISTA

1

3.600,00

Dados Adicionais:

Informações Fiscais:

----------------------------------------------------------------(
NFS-e

Recebi(emos) de VALDIRENE GOMES INACIO MEi o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços
indicada ao lado.
Data:_/_/

Identificação:

Número: 65
Série: 1

li

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Local da Prestação do Serviço
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Tabela de Preços
www .xtudoms.com .br
Valdirene Gomes Inácio MEi
CNPJ27196323000159
RUA AFONSO COSTA CAMPOS 1641-B
BAIRRO SENHOR DIVINO
COXIM-MS
CEL: 067 996575507

Pixeis
1400X150
1400X90
728X90
300X250

u

Veiculação

VL.Diária
750,00

Diária

650,00

Diária

420,00

Diária

360,00

Diária

Sem mais para o momento
Valdirene Gomes Inácio

{Zt;pj 27 .196.323/0001-f
91
VAlD\RENE GOMES \NÁC\0
02S048841S4
.RUA AFONSO COSiA CAMPOS, 1.G41S • SALA
AI
Sr. 01\JINO · CEP 79400-0o<)_
\
OXltv'.--· M. ~ GROSSO DO Slj.k') ~

. . ~ u~ r- v-cú~
L~
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\Prefeitura Municipal de Coxim
\Secretaria Municipal de Gestão
\Gerência de Receitas e Tributos

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

!

·

-

J--(

\Estado de Mato Grosso-do Sul · · -

··· ·····

--

---· ....

Dados do Contribuinte: VALDIRENE GOMES INACIO MEi
CPF/CNPJ: 27196323000159
Finalidade: VERIFICAÇÃO DE DÉBITO

Certidão Negativa 1806/2018
Certifica-se que, verificando os registros relativos ao Cadastro de Atividade Econômica Municipal, constatou que até a presente data, não existe crédito tributário constituído,
pendente de pagamento, relativamente ao ISSQN e ou ALVARÁ, em nome do Sujeito Passivo acima identificado, referente ao contribuinte supracitado.
A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida e não
constitui prova de 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.

AutQtidade Fiscal
!

'

Certidão Expedida, 20/09/2018.

Válida por 60 (sessenta} dias a partir da data de emissão.

··-----------------

------------ ----····----·-

RUA FILINTO MULLER. 1120-· CENTRO - CEP 79400000
COXIM-MS - FONE 3291 2650

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:205766/2018

CNPJ: 27.196.323/0001-59

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazeridá e da Procuridoria-Geral do Estado.
Certidão expedida com basê,'''no:~:~:tt\:<f.94''·ciá Lei n. 1. 810,
de dezembro de
1. 997, emitida às 13: 56: 08 horia:s dõ,·ldia?12)'ô9/2018 (hora e data - MS) .
;\~~;~' .. .

_,.:.: ~i: ...• ~: •.. ~.

. ~' ··\: ..

Certidão válida até sessent;;:.,'·:diÃs a b;bntar 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).

u
ÍWPJ 27 .1%.323/QQQl-591
VALD\RENE GOMES \NÁC\0
02504884184

_J

RUA AFONSO COS1A CAMPOS, l.6418 · SA\.A
MIRRO Sr. DIVINO · CEP 79400-000

L-./°XIM - MATO GROSSO 00 SUr) .-.A
L
t,/,l!~,~ ;<-,,~

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br
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0

Certifico que,
verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data,
não constam dívidas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa,
ou crédito não tributario inscritos na dívida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir,
inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores
e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fls.003483

Fls.N.º~

29/06/2018

__L(

•
... ·.•
',

,

•.

,·

··,,,,
.

''·~

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
Nome: VALDIRENE GOMES INACIO 02504884184
CNPJ: 27.196.323/0001-59
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 Únião (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:18:07 do dia 29/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/12/2018.
Código de controle da certidão: 64CA.308B.1860.D29B
Qualquer rasura ôu emenda invalidará este documento.

u
ÍCNPJ 27.196.323/QQQl~s§l
VALDIRENE GOMES INÁCIO
02504884184
RUA AFONSO COSTA CAMPOS, 1.6418 - SALA
RRO Sr. DIVINO • CEP 79400-000
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

Fls. N.º rfl.::f.r

=q

CAIXA

C.A.IXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
27196323/000l-59
Razão Social: VALDIRENE GOMES INACIO
Nome Fantasia:MEGA PUBLICIDADE
Endereço:
RUA AFONSO COSTA CAMPO

1641 B / SENHOR DIVINO/ COXIM/ MS

/ 79400-000

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 Serviço - FGTS.

Validade: 17/09/2018 a 16/10/2018
Certificação Número: 2018091701215921361275

Informação obtida em 01/10/2018, às 10: 14:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

u
(c;pj 27 .196.323/0001-s§l
VALDIRENE GOMES INÁCIO
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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.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTZDÃO NEGATZVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALDIRENE GOMES INACIO 02504884184
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 27.196.323/0001-59
Certidão nº: 153324425/2018
Expedição: 05/07/2018, às 12:11:16
Validade: 31/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

u

que

VALD:IRENE
GOMES
:INAC:IO
(MATRIZ E F:IL:IA:IS), inscrito (a) no

27 .196. 323/0001-59,

NÃO

CONSTA

02504884184

CNPJ sob o no
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.

u

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.

C,i 21 .1%.323/0001-S9i
VALD\RENE GOMES INÁClO
02504884184
RUA AFONSO STA CAMPOS, 1.641S · SALA
BAIRR r. DIVINO· CEP 79400-000

Dúvidas e .,., ~· _
g .• acoeo •
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Black Friday Fronteira movimenta RS 254
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

F/'s. N. o

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha:
1
Data: 28/09/2018 01 :26

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

_,
.,.,__

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 85528/18-60
Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA - ME
Nome Fantasia: RE9 IDEIAS
Endereço:
AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01
Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS

CERTIFICAMOS QUE ATÊ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA
Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como,
aquelas pagas até esta data, mediante chegue, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN.
Validade: 28/10/2018
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.
Campo Grande(MS), 28 de setembro de 2018.
~

fõ7 603 857 / 0001 • 45'
JMRS PUil.lCIOIÔELTDA • ME

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.

,._,._,.
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CEP: 79.004-690
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:221136/2018

CNPJ: 07.603.857/0001-45

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a situação fisc~l do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazenttâ e da Prócu?~aoria-Geral do Estado.

·:Íif,· ... ' . ,. ->·.:·.- ,.,_: .·

·~: ·~·J,·

Certi~ã':' ex?edida com baseitrom
·~~"'•' 4.".~ã Lei n. 1.810, de dezembro de
1.997, emitida as 09:23:26 hõ".l!'itli:i··
, OlJ'°i-()/2018 (hora e data - MS).
}~ '.,

.. •

'1/i:;.;,,i-,~

..

;,,{,

Certidão válida até sesse~;~,d,dias a-~~n~ar 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).

u

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov .br
www .sefaz.ms.gov .br
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o

Certifico que, verificando· os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributaria inscritos na dívida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores
e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fls.003498
t;.

Fls. N.º 29'1

MINISTi:RIO DA FAZENDA

,

~

Socrotarla da Recoita Federal do Brasil
Procuradorla•Goral da Fazenda Nacional
•
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DéBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA

.1)

CNPJ: 07.603.857/0001-45

•

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com.
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

,.

'

•

•

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nª 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>.

. e

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nª 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:37 do dia 06/07/2018 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 02/01/2019.
Código de controle da certidão: 2293.8C27.4269.06D5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida 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.
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CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS-CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07603857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIMBELAVISTA/CAMPOGRANDE / 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 identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 03/09/2018 a 02/10/2018

(.)

Certificação Número: 2018090301002394240327

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

u

ÍÓ7 603 857 / 0001 • 45'
o-/

JMRS P

=

A=
odol

LTDA • ME
61'5 Casa 01

J di B Vista • Cep: 79004 • 690
1 Ca
rande
•
MS
-

r~··

r.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

Informação obtida em 17/09/2018, às 08:22:53.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 154665438/2018
Expedição: 24/07/2018, às 00:20:33
Validade: 19/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Ü

que

JMRS
PUBLICIDADE
LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
07. 603. 857 /0001-45, 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.

ÍÕ7 603 857 / 0001 ª 4sl
JMRS PUBLICIDÃDcJJDÃ • ME

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5
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Certifica-se

01/10/2018
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

I

f

.X

Fls. N.º~.,2,
~

Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

00001134
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

Data e Hora de Emissão

01/10/2018 09:30:28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
'

Código de Verificação

40476785

PREST!'DOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRS PUBUCIDADE LTDA - ME .
CPF/CNPJ: 07.603.857 /0001-45

-

Inscrição Municipal: 0012256100-3
Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, N°615 - CASA 01 - JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
Município: CAMPO GRANDE
UF: MS

... TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
PF/CNPJ: 03.969.623/0001-65

.

Fndereço: RUA JOÃO PESSOA, Nºl,39 • BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000
Município: COXIM
UF: MS
E-mail: re9ideias@amail.com

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Descrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO N° 011/2017,
PI N° 132/2018
VEICULAÇÃO: DIÁRIO DO ESTADO
CAMPANHA: SETEMBRO AMARELO

!Tributável
SIM
SIM

11tem
DIÁRIO DO ESTADO - CNPJ 03,339,711/0001-83 NF 999
DESCONTO PADRÃO

Qtde
1
1

'·

Unitário R$
2.000,00

Total R$
2.000,00
500,00

soo,oo

\

(

RECIBO
BAICAfrfO ANEXO
i

u

"
PIS (0,6500%):

J

R$ 0,00

t,/alor Total das Deduções:

COFINS (3,0000%):

~0,00

,rse

J

INSS (11,0000%):

1
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2,500,00
ll$ 0_,.00

IR (1,5000%):

1

R$ 0,00

.

CSLL (1,0000%):

R$ 0,00

de Cálculo:

R$ 2.000.Loo

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
::NAE: 731140000
Data de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 16/11)2018

[íquota:

R$ 500,00
OUTRASINFORMAÇOES

5,00%0

talor do ISS:

RS 25_,.00

local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

http://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NzY3NzE2NzU=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==
1/1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

u

FORNECEDOR: EMPRESA JORNAUSTICA NOCKO LTDA - DIÁRIO DO ESTADO - CNPJ 03.339.71lf0001-83 NF 999
VALOR BRUTO: R$ 2.500,00 - DESCONTO PADRÃO R$ 500,00- VALOR FORNECEDOR R$ 2.000,00

Fls.003502

Ds Serviços constantes desta Nota
Fie::.11 foram executados e conferidos

. .11:,,..,~~------J
., ,_ .. , ' 1 V ·2·0
e CY.~1i•-"'r:"',
t

i

'

··

I

;;Á
V

'\

'
'

CtleledoSetor

:Marfy :Nog'Ueira áe Lima
FISCAL DE CONTRATO
Portaria n

° 027/2017

u

(J
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Págika IN&
Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
GERÊNCIA DE RECEITAS E lRIBUTOS

~

Rua Filinto Muller, No. 1020

No.: 999

COXIM-MS

1111111 IUIIIIIIIIIIII ~111m1111111111111m1111mm11 ~ \~
50033060000000050256200000000000005000009991

Para consultar a autênticidade desta nota, acesse o
portal da NFS-e http://coxim.ms.gov.br/nfse/

Série: 1

Site: http://www.coxim.ms.gov.br

#:'13

Prestador de Serviço
No. Inscrição' Municipal: 502562
No. CAE: 502562
Nome/Razão Social: EMPRESA JORNALISllCA NOCKO LIDA- ME

CPF/CNPJ: 03339711000183

Endereço: RUA FILINTO MULLER, No. 600

Data de Emissão:
20/09/2018
Hora da Emissão:
09:24:05
Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

Bairro: CEN1RO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400-000
Telefone: 6732913668 E-Mail: O
Regime Tributãrio: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Situação da Nota Fiscal:
AUlORIZADA

Tomador do Serviço
Nome/Razão Social: CAMAA.A MUNICIPAL DE COXIM
Endereço: RU JOÃO PESSOA ,No. 130

I.M./CNPJ do SUBST:

Local da Prestação do Serviço
( COXIM - MS

J
ISSQN %

Descrição do Sel"l_iç_o
REFERENTE DIVULGAÇÃO "SETEMBRO AMARELO" CONFORME PI
132/2018. AGENCIA JMRS PUBICIDADE LIDA ME, NOME FANTASIA RE9
IDÉIAS- CNPJ 07.603.857/0001-45

Quantidade

º·ºººº

1

Valor Unitãrlo

2.000,000

Valor Total

2.000,00

u
Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:

Valor ISSQN Devido:

Valor ISSQN Retido:

0,00

0,00

0,00

º·ºº
Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das Deduções:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Forma de Pagamento: Valor Total da Nota:
A VISTA

Dados Adicionais:

0,00

]

[ tntormações FIScals,

Recebi(emos) de EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LIDA - ME o(s) servlço(s) constante(s) da nota fiscal de
serviços indicada ao lado.
Data:

J

2.000,00

Identificação:

NFS-e
Número: 999
Série: 1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

Bairro: CEN1RO
Municlpio: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
I.E:
Telefone: 3291-1539 E-Mail:

Fls.003504

DIARIO DO ESTADB
67 3291-3668 l 67 3291-7321

Empresa Jornalística Nocko Ltda - ME CNPJ- 03.339.711/0001-83
Rua: Filinto Muller nº 600-Centro- Coxim-MS

.mo tTDA-ME

CNPJ

03.339.7J I/OOOJ-83
laa fth, •.•••.• dOO • C!P 79400,00 •

Diretor Executivo- Rubens Dantas

'-"Ms

Periodicidade-------------------- Terça -feira á sexta-feira

Diário oficial de: Coxim, Sonora, Pedro

Tiragem--------------------------- 2.950

Gomes, Rio Verde

População da Região: ---------- 180 mil habitantes

Circulação: Coxim, Sonora, Rio Verde,

População Urbana:------------- 67 %

Pedro Gomes, São Gabriel e Campo

População Rural:---------------- 33%

Grande.

Atividades Econômicas: Soja, agropecuária e Usinas
Tabela de preço válida até Setembro de 2018

___,I

1----c-,a-ss-if-ic,...
ad_o_s

ESPAÇO

R$ 7,00

Cm xCol

CAPA EM CORES

R$ 60.48

Página - {PB) lndet.

R$ 31,68

Fechamento comercial

Página - {PB) Oet.

R$41,16

Circulação: Segunda à sexta-feira.

Página 3 em cores

R$41,16

Autorização: Até às 14h00 dia

Varejo

R$ 31,68

anterior a veiculação.

Publicidade Legal

R$18,24

CONTRA-CAPA COR

R$ 57,12

Recebimento da Mídia para
divulgação:

CADERNO ESPECIAL

R$ 41,16

Até as 16:00 anterior a veiculação
Condições de pagamento:
De acordo com a PI

,
• J

Cor+30%

Colunas

!Informações Técnicas

lcol------------- 4,5

Altura- 42,5 cm

2 co--------------------9

Largura- 27,5 cm

3 co 1 ---------------13 ,5

Formato- Germânico

1

Material

JPEG OU PDF

4 col---------------18
5 col ----------------22,5
6 col ---------------27,5

TELEFONE(67) 3291-3668/7321 - 99983-4015
99996-1218

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5
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Fls. N.º J-~'S°
~

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Coxim
-~ · Secretaria Municipal de Gestão
"'·
Gerência de Receitas e Tributos
-~ir

JB,t

./11:i
1

it

\'!

Dados do Contribuinte: EMPRESA JORNALISTICA NOCKO L TOA-ME.
CAE:502562
PF / CNPJ: 0339711000183.
Finalidade: Verificação de Débitos

Certidão negativa 27382715/2018
Certifica-se que, verificando os registros relativos ao Cadastro de Atividade
Econômica Municipal, constatou que até a presente data. não existe crédito tributário

u

constituído, pendente de pagamento, relativos ao.ALVARA, TAXAS, ISSQN, TRIBUTOS
MOBILIARIOS E DEBITOS GERAIS, do contribuinte em nome do Sujeito Passivo acima

A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida e
não constitui prova de 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.

//

u

1
1_

t.

'··

,)Uk)_

.

s,: ~j~F~_:J.!º;~

M@.l_~ :~515 7
·& 41'hte Éi, •.. ai

Autori(if.ade Fiscal

Certidão Expedida, 22/08/2018·

Válida por 60 (sessenta)dias a partir da data de emissão.

/
NOCKO LIDA· 1
... .
. ..
RUA FILINTO MULLER, 577 --CENTRO- CEP 79400000
COXIM-MS ·- FONE 3291 2650

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

identificado, referente ao contribuinte supracitado.

CNP) 03.339.711/0001-8:J.!
1111 feito Mull!r, 600 · CEP 7940000 • ComlMS .

Fls.003506

Fls. N.º of/J&

-lf
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO no SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBÍTOS NÚM:182132/2018

CNPJ: 03.339.711/0001-83

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,·
circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a
Secretaria de Estado de Faze

JMfM-

i-t;H~ç~-~
do contribuinte do âmbito da
:i;~dci;fÉ~~ç"fü:"·áêloria-Geral do Estado.
. ~'5tf

Certidão expedida com ba
1.997, emitida às 08:54:35 h
Certidão válida

~~i{~,,:Jl.=:i)~~ ii~ 1t'!*t

f~~'ã

Lei n. 1. 81 O,
de dezembro de
~8/2018 (hora e data - MS) .
·ar da data da sua a

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).

u

') 03.339.711/0001·83
liàMMflMilllt.G·aP194Cl>OO•CalltMS

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov. br
www.sefaz.ms.gov.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

u

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa,
ou crédito não tributaria inscritos na dívida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir,
inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores
e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fls.003507

13109/2018

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA ·UNIÃO
Nome: EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA
CNPJ: 03.339.711/0001-83
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

u

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
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

u

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:38 do dia· 13109/2018 <hora· e data de Brasília>.
· ·
Válida até 12/03/2019.
Código de controle da certidão: 400D.3DE7.F30C.BOBC
Qualquer.rasura ou emenda invalidará este documento.

tmOllDA·I
CNPJ 03.33'9.711/00(>1-83
11111 ,600 •
7940000 • c.a:.1HS

"'*·

a,

1/1

20/09/2018

https://www.sifge:caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

Fls.003508

Fls. N.º.QCJ8'.:

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
03339711/0001-83
Inscrição:
Razão Social: EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA ME
RUA AFONSO DA COSTA CAMPOS 82 / FLAVIO
Endereço:

GARCIA/ COXIM/ MS /

79400-000

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 Serviço - 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.
Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

u

Validade: 09/09/2018 a 08/10/2018
Certificação Número: 2018090902252609121552

Informação obtida em 20/09/2018, às 10:54:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

u

OLTDA·I

<:NPJ 03.339.711/0001-83
lta FelMD ..._, 600 • CEP 7940IMXI • CaidmlMS

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA JORNALISTICA NOCKO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.339.711/0001-83
Certidão nº: 148878355/2018
Expedição: 25/04/2018, às 11:32:57
Validade: 21/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Ü

que

EMPRESA

JORNALISTICA

NOCKO

LTDA

inscrito(a) no CNPJ sob o nº
Banco Nacional de Devedores

(MATRIZ E FILIAIS),

03. 339. 711/0001-83,
NÃO CONSTA do
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
T r i b una i s d o T r aba 1 h o e estão atua 1 i z a d os até 2 ( do i s ) 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 dJJcorrentes
do
de execução de acordos firmados perante o Ministé
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5
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Certifica-se
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Fls.003511
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:
Data: 28/09/2018 01 :26

DIVISÃO. DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 85528/18-60
Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA- ME
Nome Fantasia: RE9 IDEIAS
Endereço:
AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01
Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.
Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como,
aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN.
Validade: 28/10/2018
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.
Campo Grande(MS), 28 de setembro de 2018.

ÍÕ7 603 857 / 0001 • 45'
JMRS PUBLICID;:
· ho, 6f5 Casa 01
• Cep: 79004 • 690
•

MS

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.

IT
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CEP: 79.004-690

Fls.003512

Fls. N.030-Ü

J--(

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:221136/2018

CNPJ: 07.603.857/000l-45

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao
número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão,
circunstância que torna necessária.~ sua conferência pelo destinatário da
certidão.
Esta certidão refere-se a .situação fiscal do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazerifflí· e da Procu?âaoria-Geral do Estado.
~~l.,~. .
';. ·~ ,;Certidão expedida com ba~J:1>~.º~
,~~lfê4'-~â
,
Lei n. 1.810, de dezembro de
·,1i'o1H.'()/2018 (hora e data - MS).

1.997, emitida às 09:23:26 h~s. •
,¾ti

'·.·' :; ... '

h,k-

Certidão válida até sesse~~~~d.ias. a ~~n;ar 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).

'õ7 603 857 / 0001 • 45'
JMRS PUBUCIDA

1

o, 6f5 Casa 01
Cep: 79004 • 690
•

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov .br
www .sefaz.ms.gov .br

MS
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ü

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributaria inscritos na dívida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores
e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fls.003513

Fls. N.º .303

-->---(

MINIST~RIO DA FAZENDA

Socrotarla da Recoita Fodoral do Brasil
Procuradoria-Gorai da Fazenda Nacional
•

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
.

FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

.: u

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.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

;,

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

.•.
·'

•

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:37 do dia 06/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2019.
Código de controle da certidão: 2293.8C27.4269.06D5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

..

_;

.

···ª •

••
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Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa .

Fls.003514

Fls. N.0~
::0½..

CAIXA

CAIXA ECONÔM1CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07603857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME'
AV RODOLFO JÓ SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIMBELAVISTA/CAMPOGRANDE / 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 identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 03/09/2018 a 02/10/2018
Certificação Número: 2018090301002394240327

Informação obtida em 17/09/2018, às 08:22:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

ho, 6f5 Casa 01
• Cep: 79004-690

•

MS !
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Página

Flg~N.º,30.$"
-Y

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nQ: 154665438/2018
Expedição: 24/07/2018, às 00:20:33
Validade: 19/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

u

que
JMRS
PUBLICIDADE
LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nQ
07.603.857/0001-45, Nio 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.

ü
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
Conciliação Prévia.

'ri;

07 603 857 / 0001 • 451
JMRS PUBLICtüifDA· ME

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 1E7FE664A8D5

Certifica-se
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