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Câmara Municipal de Coxim - MS
Câmara Municipal de Coxim

CNPJ (MF): 039696 3000165

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a
emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
01 • CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM • MS
01,101 • CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM • MS
Credor

Conta Bãncéria

Agência

Banco

CNPJICPF

07 .603.857/0001-45

Rezão Social I Famecedor

Telefone
Cidade

CAMPO GRANDE/MS
Endereço

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615

Folha

Empenho

1

Item da Despesa

00000141 - PUBLICIDADE E

Tipo

GLOBAL
Tipo

Requisição

I Vencimento

0000-6/

001

CONCORRENCIA

Reserva

Processo

Documento

\07/12/2020

Contrato

Aplicação

Nro Red.

Classificação Funcional

01.031.0001-2.002 - COORO.MANUT.DAS ATIVIDADES

•'
Natureza da Despesa

LEGISLATIVAS

33903999 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurldica
Sub-Elemento da Despesa

'/

011

;f

• •

-'

•

3.3.90.39.99 - Outros Serviços deJerceiro_s,.P.ess9af· ) ./
.
·{

~~~

L

,!l
'
' ;. 1 l .

.,, .:1: ' / f

100000 - Recursos Ordinários
0

'

"'""

,

ORCAMENTARIO

1 .

,. .
'

Doteção Autonzeda

Valores ----

" ;•,
:1

f. ;,'
:'

valor do Empenho

Saldo Anterior

527,200,00

r

11~m1111 1111111~111
1111~1~1ffi11
01101202000047,2

68.006,18

_S
_
a k!o
_A
_tu
_a_,

28.171,38
Valor Total

Valor Unitá!io

H;stórico
Item

Quant,dade

u

39.834,80
Unidade

UND

dtem
Valor que se empenha referente a serviços de divulgação de
matérias de interesse do Leglslativo, conforme contrato.

Por Extenso -****"{trinta e nove mil e oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) .••••••

Autorizaçã

-'-'-

39.834,80

Total
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u.

Data de Emissão

Nro. Licitação

39.834,80

C

39.834,80

Fls.006286

Fls, N.0
Câmara Municipal de Coxim' - MS

/5JJ

~
CNPJ:03969623000165

Câmara Municipal de Coxim
UG Pag: câmara Municipal de coxim

ORDEM DE PAGAMENTO
Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em·•curnprlmento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
pagamento de despesa conforme descrição abaixo.
Nr. CP/ Nr. Item

136 / 1

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

01.031.0001-2.002

Classificação Funcional :

00020

Credor

Banco

CNPJ!CPF

Reztio Social! Fornecedor

;================~=======!
100562 • JMRS PUBLICIDADE LTDA • ME

-------

Conta &lncária

Agé!JCia

· 07.603.857/0001-45
Telefone

1

Endereço

CAMPO GRANDEIMS

AVENIDA RODOLFO JOSÉ PINHO 615
Nr. Empenho/Liquidação

1
Evento

Tipo

Orçamentário
Data de Emissão

Processo

Vencimento

11/12/2020

.(-11
'!'.;.-

00006

1

Ordinários

.,

~-:

,-1

../

.

'' ~
. ,...

Dotação

t

'f · • (

#'

Fonte de Recursos

100000 - Recursos

2020 / 472 / 1

00000141 • PUBLICIDADE E

~

•

- -.
i

"-.,.'{

,1·-'t- ""

Natureza da ~e~p:-sa

,

.

.

011012020000472000001

,.

.F '
•

1

l ~llilllilHl\il~~~IMl™HIIIIH~lm~llllilll li

·,// / i
_.

Folha

•

, ,
i

. /' .:""

'--'

.

'r '

i

f

.c r~dito ,...

..•..•••

·

O'rçam,~n~~rio ~

Orçamentáno

~~

''

Vín~ulo

100000 -

.,.

Recursos Ordinários

Histórico
Orãem de Pagamento

Valor Liquido

Ve!or Retido

Valor Despesa

7.834,80

0,00

.Banco

u·

Cheque ------ Valor--------,

4903 - 111111900010001 • 100-BCO DO BRASIL SIA 16.111-X

136001

Liquido Por Extenso
-(sete'mil e oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)

""?"

Recibo
11/12/2020
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

VL

GIANI

7 .834,80
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- Empenlio
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Banco do Brasil
11/12/2020

G3381116~1008
11,1212;;;r~~17:03

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente

552-5
16111-X

CAMARA MUN COXIM

Creditado
Banco
Agência (sem DV)

341

ITAU UNIBANCO S.A.

1585 CAMPO GRANDE ZAHRAN

Conta corrente (com
DV)

94848

CNPJ

07 .603.857 /0001-45

Nome favorecido

JMRSPUBLICIDADE LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

121.103

Valor

7.834,80

Destinação

o

Data transferência

11/12/2020

Autenticação S!SBB
Assinada por

437E551082D06B74

11/12/2020 16:16:18

JB503291 EDMIRC~PEREIRA

,

/1 r,

11/12/2020 16:17:03

JB503292 VLADIMIR'S FERREIRA
"

Transação efetuada com sucesso.

i

,,

~

r t

'

Transação efetuada com sucesso por: JB503292 VLADIMIR S,FER~E}RA:"

.,

'r.f

,/'

/

u

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/-2Fpendencias-2FGTPY.bb
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
10/12/2020

Número da Nota

00001517

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

•

Data e Hora de Emissão

,-.:..-!',;1',ff:,JI

10/12/2020 17:08:26

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

~~
.:r.:.r:.. ~

Código de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

fe810e2c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRS PUBLICIDADE LTDA- ME

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
:::PF/CNPJ: 03,969,623/0001-65
!Endereço: RUA JOÃO PESSOA, Nº139 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000
E-mail: re9ideias@amail.com
UF: MS
Municíoio: COXIM
.
.
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº"Oll/2017
CAMPANHA: BOAS FESTAS
CRIAÇÃO BANNER WEB ANIMADO 1130X90PX
',1>.PTA~O DO BANNER PARA O TAMANHO 728X90PX
, ,_;APTAÇAO DO BANNER PARA O TAMANHO 970X70PX
ic\DAPTAÇÃO DO BANNER PARA O TAMANHO 960X90PX
~DAPTAÇÃO DO BANNER PARA O TAMANHO 970X1SOPX
tRIAÇÃO SPOT 30"
..
.
"ALORES REFERENTES À 60% DA TABELA VIGENTE SINAPR0/2017
tem
Tributável
CRIAÇÃO BANNER WEB ANIMADO 1130X90PX
SIM
ADAPTAÇÃO DO BANNER
SIM
l::RIAÇÃO SPOT 30"
SIM

..

-

..
Qtde
1
4
1

Unitário R$
2,240,40
982,80
1.663,20

Total R$
2,240,40
3,931,20
1.663,20

"

RECIBO
, - . r.xê'·
IAfflt,PiRIO AN~ ~~-

.,

-

.

ri',·

.. -;;fc

~·

PIS (0,6500%):
RS 0.00

1

COFINS (3,0000%):
R$ 0.00

1

INSS (11,0000%):
R$

o.oo

1

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

1

VALOR TOTAL [?A NOTA= R$ 7.834,80
Walor Total das Deduções:

,rase de Cálculo:

R$000

Mês de Competência da Nota Fiscal: {;/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
C:NAE: 731140000
Data de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 15/01/2021

ralar do ISS:
,rlíquota:
5,000/o
R$ 7.834,80
OUTRAS INFORMAÇÕES
Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

CSLL (1,0000%):
R$ 0.00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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'Inscrição Municipal: 0012256100·3
CPF/CNPJ: 07.603.857 /0001-45
Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, Nº61S - CASA 01 • JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
UF: MS
Município: CAMPO GRANDE
TOMADOR.OE SERVIÇOS

R$391.74

1/

https://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.phpJid_nota_fiscal=MTAzMTM4NTY5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw===

;.

.••.• .__ ••• ,a

Fls.006289
1/Vi ...,,..,
'

•

··~

t -t

;s Serviços constantes desta Nota
Fiscal foram executados e conferidos
pelo Chefe do Setor Competente
Coxim· MS:Jt tr{7- 11_'9:!!._

Rogéno M G Proença
FISCAL DE CONTRATO
1

a,.

.u
.r...-i..

~·
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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 nQ: 15323467/2020
Expedição: 03/07/2020, às 14:10:35
Validade: 29/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que
no CNPJ sob o nº

inscrito(a)
do Banco Nacional de

JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
07.603.857/0001-45,

NÃO CONSTA

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.~~~_xpedição.
No caso de pessoa jurídica,· à-' ,Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimehto~~ agências ou filiais.
A aceitação desta certidãTo ,condicfona-se à verificação de sua
autenticida'de no portal 'cto· .
Superior do Trabalho na
-

~',;1,·

/-ti

..'ir! }ºJi,i~~)

Internet ( http://www. tst. jus .br:)' ·.-./ ,,
Certidão emitida gratuitamente. J ' - _,,é<,
,',,/
.,

-u

l .-,
•

t·

f

~~

-' 4;.,<

r'

,!r ,r/,,

J

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
f ~~(
~
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 firmaaos perante o Ministério-P6blico do
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: 273D88A9A8D5

Devedores Trabalhistas.
Certidão emttida 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 s_uperior do

1·
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria dá Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTOA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
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 n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou o'bjeto 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 dá 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.

..r-

:,~...,) P-

Conforme disposto nos arts. 205 e206 do~CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
ri
.
/
_.f' -- 1, a j
.A . - ~ ,... ~
- _,· .
Esta certidão é válida para o estabelecimentô,,..m
. atri/ e suas filiais e, n.o caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administràção diretà'a+-~ie~vincüíados.·~efere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange irí'éfüsive as'..cóntribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Leinº 8.212, dé 24 de ju.lho de 1991.

/1 '' ;)t

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:40:51 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasília>.

()

Válida até 07/06/2021.
Código de controle da certidão: CAB2.27 A4.9855.55F5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:

1 / 1

Fls.N.

0
~

Data: 04/12/2020 08:39

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 102691/20-77
Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA- ME
Nome Fantasia: RE9 IDEIAS

(

Endereço:
}VENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01

~airro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE -·MS

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

-~~ /" f ·,~
, iv

J

·.: ~~

:

:; '_

"'!"

Validade: 02/01/2021

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

u

Campo Grande(MS), 3 de dezembro de 2020.

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.
CÓDIGO AUTENTICIDADE: EEDBC0670Al69CA8AE4FFB71AF26D7B4

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: 273D88A9A8D5

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:318009/2020

CNPJ: 07.603.857/0001-45

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da pesso 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.

Esta certidão refere,-'-se'i"áj~i,"t;Ué;rão fisc~'l do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de'.Fazencj.á>:e,da",,Procurà:doria-Geral do Estado.
,.

n

~~{t1i2({!~~~~1ft;4I{(~}-;·

Certidão expedida co;11-bas;!:f.'n~;;l'!,\t'.1t'¼-i(294',da Lei _n. 1.810, 22 de dezembro
de 1. 997; art. 178 do ReguÍam~n{~•.ctêjfcfo~/'t,a;pr~v;a~o}pelo Decreto n ° 9203, de
18 de setembro de 1998, e art'":::=,3º·,do·))~creto'n:,:,1s:491, de 5 de agosto de
2020.
.·•,. . ., ,,. ·:,.·,,,.,,
.
,,
.
Certidão emitida às 10:14:08 horas do dia-·03Íl2/2020 (hora e data - MS).
CertidãQ vã,l;!.dª -ªté,_lõ,essent,a <:lia--ª-ª contar da ~tª _çle,
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
07

~~t~~f~~;.!:-

~· _RÕll.olio~dl0_. é Pinho1 615 Casa Oi
Ja_T~lm~\~lá Vista

":w1·
\.1t..i\

G·~! andôç;

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
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O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob
a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que
torna necessária a sua co~;erência' pelo destinatário da certidão.
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Certificado de Regularidade do FG1S - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07 .603 .857 /0001-45
JMRS PUBUCIDÁDE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ 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, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

u

Valldade:30/11/2020 a 29/12/2020
Certificação Número: 2020113002334333582033

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autenticidade no site da Caixa:"v.íww:caixa.gov.br

~·
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u

07 603 857 / 0001 45
G

JMRS ~BL~ LTDA,ME
A~
·- _odo~osé Pinho1 615 Casa O'\
Ja di~
' la Vista • Cep; 70DU4 • ~s_. ~
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Fls.N.º1{!!)
Cliente: Câmara de Coxim
Peça: Spot 30"
Título: Boas Festas.
ÁUDIO
Em um ano tão atípico, dezembro
chega como sinal de esperança. E o
natal é momento de reflexão, lembrar
das conquistas e agradecer, pelos
ensinamentos.
Agradecer pela vida!
Sini, porque 2020 marcará o mundo e
com a gente, não é diferente.

u

Que as palavras como Fé, esperança,
cidadania, felicidade e amor se
tornem cada vez mais presentes.

,~ ·

' J

; .l

(

,_ç

f ~ .;,;

~.

'·1!

,f J!f / ~

,..,,

'

J] J' / .~
/.r;

,,...

p~~s~mos abraçar o novo,

,~f, / J/í...JJ/~/~ f.?e~pertar sorrisos, abrir o coração
g ·
t (·ut .,.'com·a.certeza
que tem muita coisa
...
·

t. -~-

,

: ;!:>9~. para vir!

Vamos fazer juntos um 2021 de
renovo. De portas aberta para as
oportunidades de um futuro bom!
A Câmara Municipal de Coxim
agradece pelo companherismo de
toda a população Coxinense.
Feliz Natal e um Àno Novo próspero!
Para maiores informações sobre os
trabalhos da Câmara e legislações do
Município acesse:
www.camaracoxim.ms.gov.br
Câmara Municipal de Coxim.
Trabalhando por Coxim e para você!

• 07 603 851 / 0001 45)
62

'

Q/

JMRS P\UBL\Ctt~OE LTDA ME
R

Al~,RodolfN\1fPinho, 615 Casâ 01
\

'

I

Ja1 im !~ij)Vista · Cep: H\0114 · 690_

'rande

r,~;;
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câmara Municipal de Coxim - MS
CNPJ: 03969623000165

Câmara Municipal de Coxim
UG Pag:cãmara Municipal de coxim

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

141 / 12
001.002 - Câmara Municipal de Coxim
UG Pag : 001.002 - Câmara Municipal de Coxim

01.031.0001-2.002

Classificação Funcional :

00020

Nro Red. :

Conta Bancária

Agéncia

Banco

CNPJ!CPF

Credor

07 .603.857 /0001-45

Razão Social I Fornecedor

Telefone

Cidade

00562 - JMRS PUBLICIDADE LTDA - ME

CAMPO GRANDE/MS

Endereço

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615
.Empenho

Nr. Empenho/Liquidação
Evento

2020 / 472 / 2

00000141 - PUBLICIDADE E

Tipo

"Folha

1

Orçamentário

u

Processo

Data de Emissão I Vencimento

00006

23/12/2020

\ll\lijl\111\ ll\\ \\ l~lllllm\l\llHH~~I
011012020000472000002

..•.

Fonte de Recursos

1,
Dotação
Natureza da Despesa

Orçanfentário

Orçamentário
Vinculo

100000 - Recursos Ordinários
Histórico

Ordem de Pagamento
Vator Liquk!O
ValorRêtido
Valor Despesa

30.200,00

0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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100000 - Recursos Ordinários

.B anco--------------------------'Cheque ------ Valor------

u

4903 • 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL SIA 16.111-X

14100154

Liquido Por Extenso
-(trinta mil e duzentos reais ) -

Autorização

GlANI

30.200,00

Fls.006302
Banco do Brasil

Ffs.N~

23/12/2020

G3382312
020
23/12/2020 2:42:07

OOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente

552-5
16111-X GAMARA MUN COXIM

Creditado

Agência (sem DV)
Conta corrente (com
DV)
CNPJ
Nome favorecido

(J

Finalidade
Número documento
Valor

341 !TAU UNIBANCO S.A.
1585 CAMPO GRANDE ZAHRAN
94848
07 .603.857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA
CREDITO EM CONTA
122.301
30.200,00

Destinação

o

Data transferência

23/12/2020

"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

·,"."'.

EC5FF89A3BDS21CD ; ,~;; .._;.,.
JB503291 EDMIRC
PEREIRA#
/1
~
. .
"j' i .
JB503292 VLADIMIR·~ FE~~F~f,/4

Transação efetuada com sucesso.

1

.

23/12/2020 12:38:22

/! ...

. , "'· X$:
./

/.,r

23/12/2020 12:42:07

,r.~ r\1
,.

fll•..

Transação efetuada com sucesso por: JB503292 VLADIMIR S FERREIRA:

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/lndex.html#/template/-2Fpendencias-2FGTPY.bb
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

18/12/2020

Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
" •..~ '!:,~

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

ili
~~~::.

00001519

· Data e Hora de Emissão

18/12/2020 14:00:54
Código de Verificação-

91051f50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRS PUBLICIDADE LTDA- ME

Inscrição Municipal: 0012256100-3

CPF/CNPJ: 07 .603.857 /0001-45
Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, Nº615 - CASA 01 • JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
UF: MS
Município: CAMPO GRANDE
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
k:Pf/CNPJ: 03.969.623/0001-65
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, Nº139 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000
E-mail: re9ideias@amail.com
UF: MS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Município: COXIM

.

Descrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2017
DI Nº 142/2020
tCULAÇÃO: SITE INTEGRAÇÃO MS
.
:v1PANHA: BOAS
FESTAS
J"<)RNECEDOR:
EDSON
GUIMARÃES BRANDÃO ME - SITE INTEGRAÇÃO MS - CNPJ 18.850.943/0001-50 NF 370
VALOR BRUTO: R$ 5.700,00 - DESCONTO PADRÃO R$ 1.140,00 2VALOR FORNECEDOR R$ 4.560,00

!Item
isITE INTEGRAÇÃO MS"- CNPl 18.860,943/0001-50 Nf 370

Unitário R$
4.560,00
1,140,00

Tota1R$
4.560,00
1,140,00

l)ESCONTO PADRÃO

<•

'

I\Et\B0
lklCÁR\O ti.NtXC

u

,.

,.

PIS (0,6500%):
R!!;O 00

1

1
l
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.700,00
INSS (11,0000%):
R$ 0.00

COFINS (3,0000%):
R$0 00

,rase de cálculo:

Walor Total das Deduções:
R$ 4.560-00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 731140000
Data de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 15/01/2021

IR (1,5000%):
R$000

\

:talor do ISS:
,rlíquota:
5000/o
R$1.140 00
•
OUTRASINFORMAÇOES
Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

1

-

https://rifse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAzNTQyOTE2&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

CSLL (1,0000%):
R$000

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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ITrlbutável
SIM
SIM

Qtde
1
1

R$ 57 00

Os Serviços constantes desta Nota
Fiscal foram executados e cqnferidos

pelo Chefe do Setor Competente

cxim ·:t::,tz:;!3ºy_

7

. .,.,

. •.•.•

1

.
_.. efedoSe'lOf

. · M G Proeoç&
Rogeno
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Fts. N.º

/5'J?

Pág~1
Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

111111m 11111111111111111mm11111111111111

Rua Filinto Muller, No. 1020

Para·eonsultar a autênticidade desta nota,. acesse o
portal da NFS-e http://coxlm.ms.gov.bdrifse/

Série:1

COXIM-MS

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

Data de Emissão:
16/12/2020
Hora da Emissão:

CPF/CNPJ: 18860943000150

Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 506331?

umn

50033060000000050633600000000000001·000003709

No.:370

No. CAI;.: 506336

7
. ~::r~~: de Operação:

Nome/Razão Social: EDSON GUIMARAES BRANDAO - ME

r.

Endereço: RUA CORONEL.PON.CE, No. 252

PRESTACAO DE SERVICO

\

. Bairro: CENTRO
.\ Mur.iclpio: COXIM ,EatadO": MS· .cep: 79400000

1

Situação da Nota Fiscal:

\

_)

· ~UTORíZÃÜA

Telefone: 6796519018 E-Mail:

· · Regime-'·"Frlliutário: -8vtPRESAOF:rANTE-FEL0SlMFL6 · NA610NAL.

~

/'"

Tomador .do Serviço
Nome/Razão So~ial: CAMARAMUNICIPAL DE COXIM

( Endereço: R. JOAO PESSOA, ,No. 139

1
(

1.MJCNPJ do SUBST:

1

Telefone: 6732911539 E-Mali:

r
\

1

Local da Prestação do Serviço·
Valor Total

COXIM - MS
Desodção do $enriço

.

.

.

.

~.~.,!ssaN %

== .••• <:
Serviço de públlcidades, referente a PI 142/2020, campanha Boas Festas,
=·.

..

-

Qw,nfülade

1

~-.---•..•

v,10, Unitúlo

4.560,000

4.560,00

empresa intermediãria RE9 IDEIAS.

118~860a943/00
EDSONGum

H

u
L
Valor ISSQN Devido:

0,00

Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:

Valor ISSQN Retido:

Forma de Pagamento: Valor Total da Nota:

0,00 A VISTA

4.560,00

º·ºº

!l;()!l

0,00

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

o;oo

Dados Adicionais:

0,00

º·ºº
0,00
~,00

Informações Fiscais:

l
.

Reoebi(omos) do EOSON GIJIMARAES BRANDAO • ME o(,) senriço{s) oonst,mo(•) do- fis"'1 dosen,lç=

.

indicada ao lado.

l

••.

Data:

,

I

Identificação:
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Bairro: CENTRO
Munic!pio: COXIM Estadó: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
1.E:

NFS.e

umero:
N • Série:
· 37.
1 0
. . ..
_ ,, .. ..

J

Fls.006306

Fls. N.º) fJ

1

7:1

EG

E

E

s

A

VIGENCIA DO ANO 2020
l

PIXES

VALOR

1

R$3.500,00

960X90
,,_,!'.t!,,

300X250

\. ,

'.
Ai

I J-.

'!'

1

~R$ 800,00

MODO
FIXO
FIXO

FIXO
150X60
FIXO
300X120

300X300

u

300x90
300X500

350x500

R$ 981,70
R$ 735,00
R$1.000,00

FIXO
FIXO

FIXO

R$ 2.000,00

Rua Cel. Porrl.N,
Centro ~ CEP 79.400-000
Telefone: 67-99662-9338(Edson Brandão) rua Coronel PonE_: 252,~~im E-mail: contato@integracaoms.com.br. CNPJ 18.860.943/0001-50.- Coxim-MS

MS
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EstadotleMaÍÕ-Grosso c1o·suf
Prefiitüra Miiiil&t,;al d. . c~m
~ MunieipaltléGt$1iO.
Gerência tleRece.
ltas eTributo&
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.,\
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Dados do Cont~ibuinte: Sl>SGN c;untABAES PANDAO
CAB: 506336
CNPJ /a-r:

-im

18866943000t$0

Finalidade: VERIFICAÇ~O DE DÉBITO

ü

Certidão Meg•tiva 268/2019
k~
;· §'· ,i'.")
•••

.•

l

,·
~ 'I' '
ç;ertffi'c~lse'que,
verificando os registros relativos ao Ca-

dastro cfiAt~H1Íade;Êconõmica Municióàl, constatou que até a presen;. I /ir- ' (' ,/ ,'/ 1
·
•
·
te data, não e:iti$ti ctéditó tributário constituído, pendente de-pagamento; tela~i~'1{t~~.;·a/~sSSl! • ou ALVDÁ, em nome do sujeito
Pas- sivo acima ídentit'.icadõ'/i~fe;ente a~ contribuinte supracitado .
.
~ [7
Apresente certidão''foi'expedida nos termos em que tenha sá.do requerida e não constitui prova de inexistência çie créditos tributários municipais e não exclui o direito dê a Fazenda Municipal
exigir, a qualquer tempó, os créditos à vencer, vencidos .e não recolhidos e os que venham a $er apurados';· ,--r
.

ü

/

/

__ ,,,.

,Á ;·'

,. Jl"

""<li_

1 r1 «"'ô
s

.

scal

8""-?!
! ..,,,,.A
. _,· ·,,;.'ti"''
.
....,'<,,J!•v·-1

!!"-.,•,.
~ • !/·Pi'
N ,:,: ~
<. ;1.,,z_. •

V•

EDSON1 GUIMAAAES
. ;_ ; 7
~r,rnnim»

certià&O Expedida, 04/12/2020

Rua Cel p
Cen•rno- C;.,Ponce,
t 79.400-000

Válida por 00 t;essenta) dias a partir bdata

RUA FIUN1'0 MULLER. t 120-CENTRO-CEP 79400000
COXIM~MS ·FONE 996579993

~.Q~ - M S

_J
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Certidão Internet
u3nu1.::ú10

Partidpe

\J.RASlL

serviços

1,cgístação

Acesso â informação

Receita federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Reçeita Federal do Brasil
i:>rocuradoria-Gerai da i=azendâ Nacional

cEllTIDÃO POSITIVA ci:)M EFEl1'05 OE tiêGP.TIVA ne né8tTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
. . FEDERAIS E À t>IVIOA A'TIVA DA UNIÃO

(_j

Nome: EDS0N GUtMAKA.ES ·sAANOAO.

fl). :C.
"
de/a Fazéí,da . N!lélonaf,A:Q~rar

CNPJ: t8.S60.943/()0Ó1-50

Ressalvado o direito
e il15C"'ver quaisquer dividas de
responsabilidada do suJetto passivo'ãélnía identtfiéadti'.QUe vierem a ser apuredas. é certifi!:adO que:
I, •1
·
,,o,Jl' ..,• º'_>
.
f"'"'
1. não constam pem!ências 'reJÓtt""•· ,iiís;•débitos admlnlstredos pele Secretarie da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

F

· "

,~,l:f/:(l
, i/
I .F:
,

t

li

.. -

"i

2. constam nos sistemas da Procuradoó!i'Gemt;~,á,Fazenda Na-ai (PGSN) débitos lnscrilos
em Olvida AtiVa da União (OAU) com exigii\1ú&,i!e 'suspensa nos t,ormos do art. 151 da Lei n•
5.172. de 25 de outubro de 1966 • Código TriÔUtilrio Naciónal (CTN), ou garantidos mediante
bens ou d~e!tos. o\! com embargos da Fazenda Públlea em proeaú •• dO 8)(9CUÇãO fiscal. ou
objeto de decisão judicial que dalerrnlna sua desconsideração para fiÍ,s de certificação da
reçiularidade fiscal.

Confc,n118 diSpeol<>

nega!iva.

ü

OOS

a<ts. 205 e 206 do CTN, este documento tem as mesmos efattos da certidão

·

Esta certidão é válida para o eirta1:>elilciiRe®maJrlz e su•s liiiels e, no caso ~e ants lmleraliVO, para
todos os órgãos e fundos públicos da adminlslração d~eta e ele vinculadOS. Refere-se à situação do
su]erto passivo no âmbito da RFll • da PGFN • abrange incluoive as contribuições so<IAis previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parâgrafo único <lo art, 11 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condlclónadá â verlflcaçãO de sua autentlcldade na Interne\, nos
endereços. <iJttp:iiifo~gov.br~

ou <http:/lv.;..;,r.v,pgfn.gov.br:>.

Cerfüli>O amlÍtd• gr;,futtamonte com bOSó na p;,m,(l&Conjunta RFBIPGFN n' 1,75-i, de 2/1012014,
Emnidà às 10:17:00 do'-dia 03/10/2018 <hora:e data de Brasuia>.

>

Válida até 19/1212020,
./ . .
> · ..
Código de controle da certidão: 04BC.952BiE6FS".OE43
Qu:;ilquer rasura ou emend<" inv;:ilidará este documento.

!iova

Consulta

Rua Cel. Ponce, 25
Centro • CEP 79.400-000

L

coxim ... MS

..J
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Frs. N.0)Siy_
~

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:320496/2020

CNPJ: 18.860.943/0001-50

Fica ressalva'dó,.,~o direito de o Estado de Mato Grosso- do Sul apurar,
constituir, inscréver e,, cobrar créditos tributários e não tributários
anteriores e posterior-é1s; 'inclusive no período compreendido nesta certidão.
,·
.•. ''J ,.
.
_,. t
,.. 'i ;/ . J ! .r
O número do CPF/C~P.,Jf~tl~á
_
indi~ado corresponde ao número informado, sob
1
a responsabilidade -do ,i?r'óP.ril igl \8it"'rite dri· r.P.rtidão, circunstância que
torna necessária a sua cô'rifefênc::t4.J:ieJ;,Ô;Pcestinatário da certidão.
4,•
/(',';j,,:.i:-;;,;_ ,.•:, ,) ·"''· ..
do contribuinte do âmbito da
Esta certidão refere-se
ria-Geral do Eseadô.
Secretaria de Estado de Faz
a Lei n. 1. 810, 22 de dezembro
rovado pelo Decreto nº 9203, de
Certidão expedida
to n. 15.491, de 5 de agosto de
de 1.997; art. 178 do Regulam
18 de setembro de 1998, e
20·20.
Certidão emitida às 12:10:51 horas do dia 06/12/2020 (hora e data - MS).

u

Certidão vá_l.i.~ ªt.€! $.esª-ent.a_dias a contélr ® delta cie sua e
·A autenticidade desta· certidão deverá ser confirmada
cretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

~ 8.860.943/0
EDSON GUIMNMES BR4NDÃ~r
Rua Cel. Pence, 252
Centro CEP 79.400..000
Coxim - MS
m

L

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

.J

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: 273D88A9A8D5

u

certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não
constam dividas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida·ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórlas e cadastrais, de responsabilidade
da pesso fisíca ou jurídica acima indicada.

Fls.006312

Fls. N.º

)Sds

~

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

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 Garantiadó·Temoo
- FGTS.
•
-- ,..A:._~:· de Service
.

,,

.

~

,.,

.•. 't'.r

1

O presente
Certifit_t ~fió.
· nã6 servirá
de •••prova ' contra cobrança
de
•
, •
• " •' ',' , . '
~· •
. .
.' "
quaisquer deb1tos \efer_:p!e~ ~ªlS?i:t~rtbuíçoes · e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçoes
,. com.o'FGJS
~· -t1·/ ,~ r-y •..-

,;{' '1...;r/J/

.1.

/.' ,.
1t·
..

Vâlidade:19/1-1/2020 a 18/1;/:2:0.20 li''.:>~
I

•

t

•.. -·

,

,t

•••

Certificação Número: 2020111904503054073303

u

Informação obtida em 06/12/2020 13:07:04
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

L

Rua Cel. Pence, 252
Centro ª CEP 79.400-000

Coxim .... MS
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Inscrição:
1s.860.943/0oo1-so
Razão Social:EDSON GUIMARAES BRANDAO ME
endereço:
RUA CORONEL PONCE 252 CASA / CENTRO / COXIM / MS / 79400-000

Fls.006313
i:'ágina 1 de 1

Frs.N.0~
~

PGDER JUDICI.ÁRIO
JUSTIÇA DO ~RABALHO

CERTIDÃO NBGAT.IVA DE DÉBITOS 'tRABALHISTAS
-·

Nome: EDSON GUIMARAES BRANDAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.860.943/0001-50
Certidão nº: 23054019/202Ó

Expedição: 10/09/2020, às 08:17:32
Validade: 08/03/2021 - 180 (cento e oitenta} dias, contados da data

u

Ce r ti fie a-se que BJ>S0lf GUDIA-S BURl>AO (MATIU:Z E rILXAI S) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o nº 18.860.9-43/0001-50, HÃO CONSTA do Banco
l\iar Í on a 1 Mi=> ni=>vt=rtt'"lrPS 'l'rab;::t l h Í ~i"".;\$ .
Certidão eíni tida,"ê:Om base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acr~s~e~€á'cio pela Lei nº 12.41.0, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução{Admin'.i'str'ativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24- dê"' ,agõst_o
·
' ' :.> de 2.011.
.
Os dados cunstatlté.
s
º,des_.
t
a·
·
,
_
Certidão
são
de
respon.
s
tlbilidadc
dos
.,,,,.
-.·.
'\:· I
.
.
Tribunais do Traba:i:,J:i:ó!,.:!~-··e3;tão atualizados até 2 (dois} dias
anteriores à data dã s'ualexpedição.
No caso de pessoa jurídicâ;(1â1fe~tidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeleciínêntos,
agências ou ·filiais.
.. A aceitação desta certidão condiciona-se à ~erifi."caçâo de sua
autenticidade no portal dó Tribunal Superior do Tràbâ.lho na
'!'

~"'

.

•••

~·

'1-

~ ,'

,' li'

,,·

.

j)

~

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

u

INFORMAÇÃO ~

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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de sua expedição.

Do Banco Nacional _de Devedores Trabalhistas constam os çla:dos
necessârios à identificação das pessoas naturai~ e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em iulgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciári,os, a honorârios, a cu e t as ; a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peran'l:; o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação
AÕJ

P-ê'f-8i860.943/0001V~

/\

EDSON GUIMARÃES BRA1
Rua Cel. PonC8"/'im
Centro - CEP 79.4rn,-
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Fls. N.01S3j
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE I\IÍATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:

1 / 1

Data: 17/12/2020 13:01

~

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 102691/20-77

.,

Dados da Empresà

t

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

r"""W-.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTeDATA,,NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À
l

J

1
·,
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.
'p' '1
Reserva-se o direito de a Fazenda Municinal cobrar°1dividàs nosteriormenté comorovadas. bem como.

acuelas nanas até esta data mediante chenue ain'da riã'ó1'éoÍnnénsaêfos- nos termos do oue disnõe o Paránrafo
,.,.. • • ,. I -•. /.- -t J ,. (
'
iF'
'( ,,,
2 do Artigo 162 da CTN.

1·

11-l"ij ,~,

+•

# • ,/
Validade: 02/01/2021\ .
V

t'
(

.

•

~
.J. ,,/··
,/

;.,i.

t

<

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

Campo Grande(MS), 3 de dezembro de 2020.

e'

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA. INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.
CÓDIGO AUTENTICIDADE: EEDBC0670A169CA8AE4FFB71AF26D7B4

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: 273D88A9A8D5

CEP: 79.004-690

Fls.006316

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 DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTOA
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 deterrntne 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 inscritós
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos terrnos·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

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

1.. ~~

. ;,.

-·~· ,.,..
'

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 diretá a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN;e abránge·ifü;lusive as contribuições sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11-dà l'..êrnº 8212,,de 24 de julho de 1991.
•.
" #' f
Â_/

.

"

A aceitação desta certidão está condicionada à vêrificàção desua autenticidade na Internet, nos

r · -...i, '

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br~'. +. ,,.,:- _ j

-"'\.

·no

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:40:51 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasília> . .,."' .· .'. • • ,5. '
Válida até 07/06/2021.
Código de controle da certidão: CAB2.27 A4.9855.55F5
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: 273D88A9A8D5

certificação da r~gularidade fiscal.

Fls.006317

Fls. N.º

/5'~9

~

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:318009/2020

CNPJ:

·~

07.603.857/0001-45

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data,· não
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da pesso física ou jurídica acima indicada.
Fica·

o

direito

de o

Estado de Mato Grosso do Sul apurar,

O número do CPF/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 àtlrsitw,ção fist:al

do contribuinte do

ârnbi to da

secretaria de Estado de Fazenêlcil.·e da Procuradoria-Geral do Estado.
~~{i~i~ ·:.

~;~:\~?Jt~?t\ )

t'

Certidão expedida com ba·S:·~,1i.(Mt;;,
a..rp-,~:h9'
4" da f Lei n. 1. 810, 22 de dezembro
- . .>.·•+-.,;._c,t')''.'. _,.~ •
de 1.997; art. 178 do Regulameri:t:9· dó"''ICM9;'.áp!ovado pelo Decreto nº 9203, de
10 de setembro de 1998, e arf'l.~3°;.,'do~r:iecrêd, ri. 1s.491, de s de agosto de
2020.
. ,:~. t. ~· \. <,
,, .~

-i"

.CI

•

,1

,

/(

.

.

.

certidão emitida às 10:14:08 horas do dia 03/12/2020 (hora e data - MS).

'

Certidão válida até sessenta d.ias a contar da ~ta de~ e
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).

ü

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
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u

ressalvado

constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários
anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fls.006318

{l_
=.c oNÓf\1iCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07 .603.857/0001-45
JMRS PUBUCIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ 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, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação.regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

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

u

Validade:30/11/2020 a 29/12/2020
Certificação Número: 2020113002334333582033

i

1.

j'
~••.. ,-,;

/,.,"\~,,.)

•i

/.e

"!;

A utilização deste Certificado para os Jins p~vist~s ;e~ Lei esta, condicionada a verificação
de autenticidade
no site da Caixa: www.calxa·
•
"/1./ov:br'.
;.1. ,,t-~ .·/)
· ~t/

(J

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Informação obtida em OB/12/2020~00:3f 17)' :/.
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Fls. N.015 '-!tjb
Página 1 de 1

~

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: 15323467/2020
Expedição: 03/07/2020, às 14:10:35
Validade: 29/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição,

V

Devedores Trabalhistas.
Consolidação das Leis do
Certidão emitida com base no art. 642-A da de 7 de julho de 2011, e
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, do Tribunal Superior do
na Resolução Administrativa nº 1470/2011
Trabalho, de 24 de~ agosto de 2011.
os dados constahte'i desta certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do 1:i4r_a_balhÔ, e' . estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à dàt'a"'·ct:.1.\da' .expedição.
No caso de pessoa j.;;'r,fd~i~{~·):::êrtidão à.testa a empresa em relação
a todos os seus estabel~éi~~~tos', ,Jg~ncias ou filiais.
A aceitação desta certidâÓ coridi.ciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal
,'l'?_H~\nal Superior do Trabalho na

do

Internet ( http://www. tst. jus. :õr) .:
certidão emitida gratuitamente.

u

INFORMAÇÃO IMPORTANTE,
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessãrios 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 previdenciãr ias, a honorãrios, 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,

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: 273D88A9A8D5

Certifica-se 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

Fls.006320
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

18/12/2020

.

Fls. N.º [5'"f ~

Número da Nota

00001520

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Data e Hora de Emissão

".',:-!"''e:!

~~
i{'.i:--_ ,_

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA- SEMRE

i~-~

~~

18/12/2020 14:09:38
Código de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

2533df00

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: JMRS PUBLICIDADE LTDA • ME
Inscrição Municipal: 0012256100·3
CPF/CNPJ: 07.603,857 /0001•45
Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, Nº615 • CASA 01 • JARDIM SAO BENTO· CEP:79004-690
UF: MS
Município: CAMPO GRANDE
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
:C:PF/CNPJ: 03,969,623/0001•65
~ndereço: RUA JOÃO PESSOA, Nº139 • BAIRRO CENTRO • CEP:79400-000
E-mail: re9ideias@amail.com
UF: MS
Municíoio: COXIM
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2017
bI Nº 143/2020
I\IEICULAÇÃO: SITE EDIÇÃO MS
CAMPANHA: BOAS FESTAS
','JRNECEDOR: PC DE SOUZA PRODUÇÕES ME - SITE EDIÇÃO MS - CNPJ 15.153.624/0001-16 NF 450
- <ÍALOR BRUTO: R$ 7.500,00 - DESCONTO PADRÃO R$ 1.500,00 - VALOR FORNECEDOR R$ 6.000,00

Unitário R$
6.000,00
1,500,00

Qtde
1
1

~tem
SITE EDIÇÃO MS - CNPJ 15.153,624/0001-16 NF 450
tlESCONTO PADRÃO

RECIBO
IANCÁRIO ANEXO

TotalR$
6.000,00
1,500,00

1

'\;

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

l

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

COFINS (3,0000%):
1
Rs 0.00
VALOR TOTAL DA NOTA=

,rase de Cálculo:

illalor Total das Deduções:
Rs 6.000.00

IMês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
:C:NAE: 731140000
Data de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 15/01/2021

1

IR (1,5000%):
RsO 00

l

R$ 7.500,00

,talor do ISS:
,r1íquota:
5,000/o
R!li' 1.500,00
OUTRASINFORMAÇOES
Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

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

'CSLL (1,0000%):
R$000

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: 273D88A9A8D5

Tributável
SIM
SIM

"

as 75,00

1/

Coxim .. MS t'2~ / (/)_i,,_ }201:f_.

....,...••

.-
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Os Serviços constantes dêsta Nota
fisca\ foram executados e conferidos
pelo' Chefe do Setor Competente

.Ü

Fls.006322

Fls. N.0
Página.1 de 1
r

_/~,$,li. PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
,
~
. ·

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
Ruà Filinto Muller, No. 1020
COXIM-MS

50033060000000050584300000000000.00900000450B

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

Série: 1

.

!

Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 505843

No. CAE: 505843
Nome/Razão Social: P C DE SOUZA PR,ODUÇOES ME
Endereço: AV VIRGINIA FERREIRA,

Data de Emissão:
11/12/2020
Hora da Emissão:
10:30:48

CPF/CNPJ: 15153624000116

No. 500 SALA 8

Bairro: SAO JUDAS TADEU
Município: COXIM
Telefone:

y

111111//I Ili JI/II IIII li li/ l //l /l/11111111111111111111111111111 l /11 / I / JI /I Ili

No.: 450

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

lf~Y

Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

Estado: MS Cep: 79400000

E-Mail:

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Regime Tributário: NORMAL

Tomador do Serviço
Nome/Razão Social: GAMARA MUNICIPAL DE COXIM
Endereço: RUA JOAO PESSOA ,No. 130
Bairro: CENTRO
Município: COXIM

Estado: MS

Cep: 79400000

CPF/CNPJ: 03969623000165
RG:
I.E:
1.M./CNPJ do SUBST:
/elefone: 3291-1539 E-Mail: renatagsantos1@hotmail.com

J"" ·:.·

Local da Prestação do Serviço
COXIM -

,..f ,;,-,;f
f

MS

::.-,;,.ri

( Descrição do Serviço

~·.,_., •..

4' ..+

'

•

--

~·\i'~-f.~ ~ ., .....
-

. :1

. -:,

VEICULAÇÃO DE FULL BANNER 970X70PX, CAMPANHA BO_AS ~E~_TASf
DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE2020, CONFORME PI 143/2020_, , ,,
f

·

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA AG 1107 CC 2009-4

J
ISSQN %

ri!:

•

i'

i:, - •

,;-,-.r , f
\. ·" ,·!r' -~j
.

Quantidade

Valor Unitário

.7j5 0000

6;000,000.

6.000,00

..,
'(.t

. t,.ti. , ,·<'. ;.,,
~- ,_._ ry~
. .,, ;;.

J

Valor Total

L.·

{

u
Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:
0,00

Valo, d• CSLL>

Valor
Valor
Valor
Valor

do
do
do
do

IR:
INSS:
PIS:
COFINS:

Total das Deduções:

[ 1,rom,,çõos

FI•~,.,

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

Valor ISSQN Devido:

Valor ISSQN Retido:

300,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
O 00

Forma de Pagamento: Valor Total da Nota:
A VISTA

[ Dado, Adlclonals:

0,00

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

,Recebl(emos) de P C DE SOUZA PRODUÇOES ME o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços
Indicada ao lado.
Data:

6.000,00

Identificação:

NFS-e
Número: 450
Série: 1

l
l

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: 273D88A9A8D5
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Fls. N.0./5LfS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:

1 / 1

~
/

Data: 17/12/2020 13:01

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 102691/20-77

Dados da Empresa
Inscrição Munic_ipal: 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: ....~~MPO GRANDE - MS
CEP: 79.004-690
.#-~· /J!..~ 1!.. 1
f
.

,:f

·1,I'I' /

••

,< ',

CERTIFICAMOS QUE A~É~ ~ PlEs~tE',.DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À
ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITAACIMA
0

/

·"'

r1'l'

'

'_. ~ .,.

(-...

:--

..

Reserva-se o direito de a Fazenda Municii:íal'cobfar dívidas posteriormente comprovadas, bem como,
aquelas pagas até esta data, mediante cheque, àin&{OãO comDensâdos, nos termos do que dispõe o Parágrafo
2 do Artigo 162 da CTN.
.
it ·t jl.
r,
Validade: 02/01/2021
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.
Campo Grande(MS), 3 de dezembro de 2020.

ü

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.
CÓDIGO AUTENTICIDADE: EEDBC0670AI69CA8AE4FFB71AF26D7B4

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: 273D88A9A8D5
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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: JMRS PUBLICIDADE LTOA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
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 dó art. 151 da Lei n° 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.
Conforme disposto nosrârts;,205
e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
1
•••• ,

fi

...,,

,? \'

.,,

~

'

M'

'

,.l ~,

,. .i·

Esta certidão é válída'para o"e$tab'e1e·cimenfõ·matriz, e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicós.dã 1àdmiriistràção direta a.ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da.RFB·e daPGF:N e"abránge inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo' úni&/éÍo"art:
dá)?ei-ri°'B.212, de 24 de julho de 1991.
., F

l1

,.

. { r'

+· ., -,,;

f .. ',.

.

A aceitação desta certidão está condicionada 'à ~vêrihcação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn:gov.brf
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:40:51 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2021.
Código de controle da certidão: CAB2.27A4.9855.55F5
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: 273D88A9A8D5
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GOVERNO DO.ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:318009/2020

CNPJ: 07.603.857/0001-45

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não
constam dividas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da pesso física ou jurídica acima indicada.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado,. sob
a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que
torna necessária a sua conferência.''pel°~ "destinatário da certidão.

r

.,

~/.

-t'

Esta certidão refere-se à:st~ituàção .ü!c:a:f do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazendá 'e.da; Prõbufádo'ria-Geral do Estado.
~ ~_·.1J~·;,,· ~;~--~~'"-i;lt;)l1' fr\~~~: \.
Certidão expedida com b&sf.n~,jj:;f,j{,1294':;da,'Lei,,n .. 1. 810, 22 de dezembro
de 1.997; art. 178 do Regulamerit,tctd"'r'ê:Mi/):;;pr;i~ad~,pelo Decreto nº ~203, de
18 de setembro de 1998, e art~·3º.do-Decretosn., 15.·.491, de 5 de agosto de
~:"
;
;,-··
j):,.l
2020.
. .•. . /t
"'· •
.
'•".t' "
,,_.

~-

~•. ,_Ã;r--.r" .•. ~

Certidão emitida às 10: 14: 08 horas do dia 03/l?f2?2Õ·· (,hora e data - MS).
Certidão válida até sessenta dias a contar da ~tà 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).

lJ

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: 273D88A9A8D5
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Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grossó do Sul apurar,
constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários
anteriores e posteriores, inclusive no .período compreendido nesta certidão.

Fls. N.º__:..
Fls.006326

)54éf

fa(

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07.603.857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ 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 Servico - FGTS.

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

Validade:30/11/2020 a 29/12/2020
.J,,-

t

f

,...

. .

-

Certificação Número:'2020113002334333582033

,t

~-

"; ,.

<!;.' ,,.
h,f,.f, /.
Informação obtida em 08/12/2020 00:35:17 ~
·-- ,? ".,/f, ''.,,

i

,l·'r·.b,<',.f,
·· r

-
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_.\,·

.

A utilização deste Certificado pal'Íj o/fins .prevtstos em_Lei esta condicionada a verificação
k •••

l-t'-

,,.._,

.

de autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br,_., 1,./
' 1 ·,
li·"
' ,, J;,' •

u
• ;--1•.•..-.

,

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Fls. N.0

/J'd,

~
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Certifica-se que JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nQ 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 nQ 12,440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nQ 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto: de 2011.
Os d~dbs constantes d;st~~certidão são de responsábilidade dos
Tribunais do Trabal:ho./e .• ~i'tão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da/ sua;~~xp~dição.
No caso de pessoa juríd'ica·{ja· fêrti~~·º· atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimento_~ !i·~.g~ricias ou filiais .
A aceitação desta certidão cbridTcioná-se à verificação de sua
.,·' '
4'
..t.:<i'
. ',··
autenticidade no portal do Triibunal_Superior do Trabalho na
Internet ( http://www. tst, jus. b;) .•. ~:,_ 'f .i
Certi.dão emitida gratuitamente,
· . • :.. /.

u

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das Fessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante à 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.

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: 273D88A9A8D5

. Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07,603.857/0001-45
Certidão nQ: 15323467/2020
Expedição: 03/07/2020, às 14:10:35
Validade: 29/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
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@ediçãon1S

Buscar no Edição MS '

Festas de fim de ano podem agravar
pandemia no país, diz Rocrui

u

@ediçãon1s

Buscar no Edição MS

Última5 Noticias

·Domingo, Ude Dezembro de202D

·Cães podem ser treinados
para detectar a Covíd
· ·através do suor
CIÊNCIA E SAÚDE

Moderna inicia testes da

vacina contra covid-19 com
adolescentes
BOM E OE GRAÇA

~ ô conselho__lrnportante
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Buscar no Ecllção MS

IMH,a
ú111mas Notícias

Te,-ça-Feira. 15 de O..zeml)fo de 2020

Sinais de que a sua dor
muscular pode ser um
problema serio
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STF Já decidiu que União
não pode confiscar bens de
Estados
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Buscar no EdiSào MS

Crescem casos e

internações por Covid entre
crianças de até dez anos

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:325470/2020

CNPJ: 15.153.624/0001-16

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.
O número do CPF/ÇNP~acim~ indicado corresponde ao número informado, sob
a responsabilidade,,,· do-.,·· -p rópz í,o solicitante da certidão, circunstância que
torna necessária a sua~conferência pelo destinatário da certidão.
'

'1,. . '

.

Esta certidão /
efer!::-};/¼iJ'lit:uação fisê-i'1'. do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de J:i'.~~el.i'.t!â'11e,~4ê:;:,g:i:;qcuridoria-Geral do Estado.
1

,i .:,.;~~~~,~ : J:!:I!t~tii . •·.

~ ~:·f'

.

Certidão expedida com l:5aS,o/ .,no_i!=l:;(~1,rl2~4;- tla Lei n. 1. 810, 22 de dezembro
de 1.997; art. 178 do Regulameíl:-~9.; ;'ct~ii!'.ft:_f1~,t·~~provado pelo Decreto nº, 9203, de
::do-',Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de
18 de setembro de 1998, e art~·:>3,
,:;1·:1 ; .. ;,
2020.
;,,I
0

:r.,':·

Certidão emitida às 08:58:23 hora~do dia 10/12/2020 (hora e data - MS).
Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

u

autenticidade desta certidão deverá ser confirmada
cretaria de Estado de Fazenda {www.sefaz.ms.gov.br) ou da
do Estado (www.pge.ms.gov.br).
A

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

Seeral
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u

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da pess? física ou jurídica acima indicada.

Fls.006333
Consulta Regularidade do Empregador

10/12/2020

~

ímprimir

'.

Fts. N.º j)_; J..._

~
.·

,8a.
.4rQ~

CAIXA ECONÔMlC ..!l., FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF

Inscrição:
15.153.624/000l-16
Razão Social: p e DE SOUZA PRODUÇÕES ME
Endereço:
RUA OTÀOLIO 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 malode 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se .ern situação regular perante o. Fundo de
Garantia do Tempo de Servko
.~-.;;_..FGTS.
..~ ~
-

-

.

.,.,. ....,

.,V ·' ~,,.

~ -~-· f_ a': '. _-

-1

e'!_~:_

O presente Certificado nãõ servii:-á'de -prova .contra cobrança de-quaisquer
déb.itos _referentes a contrlbuiçõe~,e/Õu~n;argos devidos, decorrentes das
obngaçoes com o FGTS.
/ ",.&,· t ,f •.',,
f"

//

i

Validade:04/12/2020 a 02/01/2021

..,V

·1

I , J:!

·<7 ·

_I_.

,/'"• .I

. Certificação, Número: 2020120403344358332724
Informação obtida em 10/12/2020 09:56:56

(J

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

www.caixa.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: 273D88A9A8D5
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https:l/consutta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Fls.006334

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO .NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

U

Certifica-se que p e DE SOUZA PRODUCOES (MATRJ:Z E FILIAIS), inscrito (a)
no CNPJ sob o nº 15.153.624/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 6.42-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acles~entado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
_-4·
na Resolução.· Administrativa nº 14 70/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, d~~~2'4 '.'de' agosto de 2011.
Os dados const~fi'tt~ 1d~\ta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do T~·a:-...6·éÍifio
,'~ ,estão atualizados até 2 (dois) dias
- -J"
anteriores à data.• •d a/"
._,
i
- sÚéi
''r_,,,.. ~ •expedição.
'•
No caso de pessoa jurídic'a'í::-. , a::certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe&1eidí~rítos, agências ou filiais.
A aceitação desta certlaao condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Interhet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
,_

u

-

J,.

J:NFOBMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessãrios à identificação das pessbas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, Lnc us í.ve no concernente aos
recolhimentos prévidenciãrios, a honorãrios, 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.
í

r,,·•••. ..:

.-1."',...

,...

,.. ••. -,,., •.•

+-;;,.,....., •

.-. •..... 4+-CI+-,..+-

..;,,,...

1,-....,.
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Nome: p C DE SOUZA PRODUCOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.153.624/0001-16
Certidão nº: 34696274/2020
Expedição: 28/12/2020, às 10:52:43
Validade: 25/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
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FUll BANNER (970 X 70)

R$ 2.104,99 /Dia

u
FULL BANNER (480 X 300)

Válida até 31/12/2.020

(67) 3291-1603
(67) 99930-1263

edícao@edícaoms.com.br

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

fULL BANNER (480 X 60)
R$ 933,98 /Dia

Fls.006337
21/12/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Fls. N.0 ffif''{.
~\
Número da Nota

00001523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

·t'#'.-:.,!r~-:i,

i
fll

.~~1

Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

21/12/2020 10:19:59

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de Verificação

aa31c6a6
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: JMRS PUBLICIDADE 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
:CPF/CNPJ: 03,969-:..623/0001-65
!Endereço: RUA JOAO PESSOA, Nº139 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000
Município: COXIM
UF:MS
E-mail: re9ideias@amall:com
DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Descrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2017
PI Nº 145/2020
.
~CULAÇÃO: MEGA PUBLICIDADE -X TUDO
K:AMPANHA: BOAS FESTAS
r 'RNECEDOR: VALDIRENE GOMES INACIO MEI - X TUDO CNPJ 27,196.323/0001-59 NF 115
LOR BRUTO: R$ 7.500,00 - DESCONTO PADRÃO R$ 1.500,00 - VALOR FORNECEDOR R$ 6.000,00
.
ITrlbutável

SIM
SIM

tem
1)( TUDO CNPJ 27.196,323/0001-59 NF 115
PESCONTO PADRÃO

Qtde

Unitário R$

Total R$

1
1

6,000,00
1.500,00

6.000,00
1.soo,00

..

RECIBO
IANCÁRIO ANEXO
PIS (0,6500%):
'R$ 0,00

1

f,Jalor Total das Deduções: .

COFINS (3,0000%):
R$ 0,00

rase

1

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

VALOR TOTAL DA NOTA~
de Cálculo:

R.$ 6.000,001

Mês de Competência da' Nota Fiscal: 12/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
~NAE: 731140000
Oata de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 15/01/2021

1

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

l

CSLL (1,0000%):
R$000

R$ 7.500,00

ralor do ISS:
lrlíquota:
R$1,500,00
5.00%
OUTRASINFORMAÇOES
Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

https://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFíscal.php?ld_nota_fiscal=MTAzNTcwMDE1&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

R$ 75 00'

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: 273D88A9A8D5
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Fiscal foram executados e conferidos
pelo Chefe do Setor Competente

~
- ~~------------·
.

··
Setor

Rogério M G Proença

FISCAL OE cooTAATO

ü

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: 273D88A9A8D5
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Os Serviços constantes desta Nota

o

~
-'. ·ro

Fls.006339

.,,_,.,.
~.

Página

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

lltil"I

GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

50033060000000050818300000000000001000001152

No.: 115

Rua Filinto Muller, No. 1020
COXIM-MS

1~f,

N.º·

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

Série: 1

Site: http://www.coxim.ms.gov.br
Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 508183

CPF/CNPJ: 27196323000159

No. CAE: 508183

Nome/Razão Social: VALDIRENE GOMES INACIO 02504884184
Endereço: RUA PRESIDENTE VENCESLAU,

Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

No. 76

Bairro: SENHOR DIVINO
Estado: MS Cep: 79400000

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

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

1 _.~ ~

Tomador do Serviço

/

En~ereço: RUA JOÃO PESSOAL ,Nó. 130
Bairro: CENTRO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: 03969623000165
RG: XXXXXXXXX
\
.
·T elefone: 067 32911539 E-Mail:

I . IJ

l

~

f §~ Ç°j ·,-; ;::"
r · \.,:. /1 "'g '·'Jt'· , (" ~·1;: fJ..:.t_· i· JitJ k. ~~.' ::-;J'.·
J · f J F ! f/J · ,..
J

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

I.E:

xxxccccc

xxxxxxxxxx

11.MJCNPSdb'SUBST:
,
t j/

"

í·

J

Local da Prestação do Serviço
( COXIM -

MS
ISSQN %

Oescriião do'Servlço
Divulgação da Campanha BOAS FESTAS conformePl.145/2020 através da
agência JMRS PUBLICIDADE LTOA - ME com nome fantasia Re9 Ideias -

Quantidade

0,0000

1

Valor Total

Valor Unitário

6.000,000

6.000,00

CNPJ: 07.603.857/0001-45.

u
Vai. Redução Base Base Cale. do ISSQN:

Valor ISSQN Devido:

º·ºº

0,00
Valor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:

º·ºº
0,00
0,00
º·º00º

Total das Deduções:

0,00

0,00

Valor ISSQN Retido:

0,00

Forma de Pagamento: Valor Total 'da Nota: )

6.000,00

A VISTA

Dados Adicionais:

O

Informações Fiscais:

...... - ...........................................................
(

Recebi(emos) de VALDIRENE GOMES INACIO 02504884184 o(s) serviço(s) constarite(s) da nota fiscal de
serviços indicada ao lado.

Data:_ _}

Identificação:

NFS-e
Número: 115
Série: 1

'li

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: 273D88A9A8D5

Município: COXIM

Data de Emissão:
19/12/2020
Hora da Emissão:
09:14:54

\

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

·,: :,:.:,i,iCRl A(:!Ã:Q','~t;;)J:?.í:JA"N'EJ~,MÊN,:':8:·::.:!01vouâltçÃO'·r,:_.

"~~~-~•«a1:$,~.m$~~-~11"~",,_
1

Rua presidente vensceslau 76,senhor divino
Contato: Valdirene Gomes Inácio 67 996575507

(J
:-:::1

l?f', r
TABELA;DE P,REÇO DE PUBLICIDADE CARRO DE SOM

t

Quantidade

1

u

r

i :/\

Validade da tabela
01/12/2020 à 31/12/2020

:r) 4'/

~

,.

i:;Desêriçâó Serviço'

- ' Publicidàd'e"ê:ár(o dê"som em
;
- - -, ~· t· '(
"' :,- )
CoximtMSno perímetro
'i/ '
J l _. 7 -"
urbano
j . . , r ··

Valor unitário
30,00

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: 273D88A9A8D5

f

-- ... -""l!'!' ••••
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PREFElTURA MUN1C1PAL DE COXIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
GERENCIA DE RECETT AS E TRIBUTOS
Rua Filinto Muller 1020 - Centro - CEP 79400-000 - Coxirn/MS
Fone: (67) 99657-9993 • www.co:dm.ms.c.ov.hr

Dados do Contribuinte:

VALOIRENE GOi'vlES TNACTO- MEGA PUBLICIDADE

."

508183

C.A.E.
CPF /CNP.I:
Finalidade:

u

.

27196323000159
YERIFlCACÃO DE nímJTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE nltBIT0S N"1328/2020.

~--

·""~· Jrv

1

r~t(:°~
F

e

e

e.
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l'álhla por 60 (.w1ssé11t11.)fífi<ii,· epnra, o fim a que :w destiuu, a partir da data de emissãoi i•/ !f·JlL'~Jt''~
,t t'J ".ª'' t f
·n
:.ti · td ~ 1; 1 ~-1 .i
1 1· ·
c d
t A· · 1 1 E· ~ · "1 · · 1
crtt,ica-se que, ·ven. 1éa~ ~ .Q'!/~gJ."f"J
ao a,'''.'º<
trvn ar
,conom1ca ,, ~mc,pa.

constatou que atea presente data, não cx1ste:c~cd.J1to tr1~utarwconst1tmdo, pendente de pagamento. relativamente
.f •

ao ISSQN e/ou ALVARÁ, cm nome do Sujeito Passi~o·âiima identificado, referente ao contribuinte supracitado .

A presente ce1tidão 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 f azcnda Municipal exigir. a qualquer
tempo, os créditos à vencer, vencidos e não recolhidos

u

e os que venham aser apurados.

/

\

\

--

Fls.006343

Fls.N.ºY
10/12/2020

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 dividas 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).

ü

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 diretá 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 allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

endereços <http://rfb.gov.br>:'êiuf<nttp://wwW. pgfn.gov.br>.
f1f-,
;

'

-p

e ,

,.

'

Certidão emitida gratuitaméntê com,tasé nc/Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:38: 19 do diã_ 10/;1]!2,0'?bf::tíófa!~ datà de B_rasília>.
Válida até 08/06/2021.
'---"'
l ~. ? f:;. 1. ,.J ,
Código de controle da certidão: 2C29.ACA3:8FFF.9709.i tQualquer rasura ou emenda invalidará este'dMumentó;):~'

5.
. : .• , . >
I ,

u

l ;
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A .aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
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Fls. N.0 J56S'

V

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:322571/2020

CNPJ: 27.196;323/0001-59

ü

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado,
constatou-se que, até a presente data, não
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da·pesso física ou jur'ídica acima indicada.
-·~ i.
I

t /•

.•.•
}t

OJ direito11 de o __ Estado de Mato Grosso do Sul apurar,
~
,,
- , I ,.. ~
' r
~
constituir,
inscrever,,,1 e,,1 c?J?:s,ar r,c:séa:ittõs tributários e não tributários
anteriores e posteriores,/ irié:lü§ive no' petíodo/compreendido nesta certidão.

Fica

ressalvado

"I

, , ,,, ." ; · ~ t ,., ,

' .. '

f

.

,

.1

"'tr· ·

'(,;

'

,!,

r•

r

••.

4

o número do CPF/CNPJ acima-fndiêadó J~orresÍonde ao número informado, sob
a responsabilidade do próprio '~oi}c:iltant:f da :ce~tidão, circunstância que
torna necessária a sua conferência" pelo de'.stiAatario da certi"dão.
Esta certidão refere-se ~. -N~uaçãq fiscal do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazenâ:a: e:.'da Procu:tádoria-Geral do Estado.
.

.

-:,:t.\:&}r· :{Yr;f_\\~\:· :;~:~·t:;i{f

. ·~· i,:. ::' ..

,.r

Certidão expedida com bã''$;~>#:~:q,,i:');l(f''2:§,,4f'da Lei n. 1. 810, 22 de dezembro
de 1. 997; art. 178 do Regulamen11:o':cfo:"I:éás/'\aprovado pelo Decreto n ° 9203, de
18 de
setembro de 1998, e art'f 3° .do Détreto n. 15. 491, de 5 de agosto de
2020.

Certidão emitida às 11:03:02 horas'do dia 08/12/2020

(hora e data - MS).

Certidão válida at_é sesª-enta diaª- a._"contar da data dE!

(J

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

e-mail: sercucob@fazenda.ms;gov.br
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: 273D88A9A8D5
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Fls. N.º /566,
Consulta Regularidade do Empregador

08/12/2020
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IXA

CAIXA ECONÔMÍC.11. FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF

Inscrição:
27.1,96.~23/DDOl-59
Razão Social: VALDIRENE GOMES INACIO
Endereço:
RlJA AfONS<tC,95Tf C~MP0,.,1641
794oq-ooo •
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B / SENHOR DIVINO/ COXIM/ MS /
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A Caixa Econômica Federal, nojuso1da atrib,uição;que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 199d";' ce""rtificã .que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situ·ação· regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente .Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Validade:23/11/2020 a 22/12/2020
Certificação Número: 2020112302110927374890.

u

Informação obtida em 08/12/2020 12:13:13
utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A

\7Npj 27 .196.323/000-1-591
VALDIRENE GOMES INÁCIO
02504884184
RUA AFONSO COSTA CAMPOS, 1.641S • SALA

lRRO Sr. DIVINO • CEP 79400-0i::
, C~.-MATO GRq5SO DO SUL

L Tc
•

'

~v',J.JJ.IÔ ~

'
httpsc/lcoa,otta~rt.ral,a,gw.bclcoas,ttocrtlpag~/roas,ttaEmpcegodoc.Jsf ~

f

C/J

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: 273D88A9A8D5
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Fls.006346

..df6+

Fls. N.0
Página 1

:Í

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: VALDIRENE GOMES INACIO 02504884184 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.196.323/0001-59
Certidão nº: 32300289/2020
Expedição: 08/12/2020, às 12:14:52
Validade: 05/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

ü

Certifica-se que VALDIRENE GOMES INACIO 02504884184 (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.196.323/0001-59, 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, qe'{r~4, 9-e agosto de 2 011.
Os dados c'cm:stan'.tês destá certidão são de responsabilidade dos
Tribunais' do il~bà.1.n.S'.i.~ê: e s t o atualizados até 2 (dois) dias
'
- .~ ""d' j tJj .I: 1d~- /1 J } • '
an t eriores·
a~ .
a~· ~ ,st;?ua ... 4e_xp--7, d a. a- o .
No caso de pessoa/1júiíf9:iêa,"~~/S_ertidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeléctm~ntos, 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.
ã

,ª.

ü

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

ç

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: 273D88A9A8D5

de sua expedição.

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 ao~.
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 Conciliaeão Prévia.
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Fls.006348
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:

1 / 1

Data: 17/12/2020 13:01

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 102691/20-77

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

.

,

..

~'" ·~ :4 . ,.,

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE.'DATA/ NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À

1

J lll lf

(); /

ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA. /.
r;, •., "~,
.
Reserva-se o direito de a Fazenda Municigal éobhfr dívidàS,ROSte~orriienté' comgrovadas, bem como,
aguelas gagas até esta data, mediante chegue, ai~da hão•comgen;/dols, nb§ tehnÕs do guê diSQÕe o Parágrafo
'"
'(:_-_~ ., f~f ~
2 do Artigo 162 da CTN.
~
':/. \-'" /

,

Validade: 02/01/2021
A ,presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.
Campo Grande(MS), 3 de dezembro de 2020.

u

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.
CÓDIGO AUTENTICIDADE: EEDBC0670A169CA8AE4FFB71AF26D7B4

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: 273D88A9A8D5

CEP: 79.004-690

Fls.006349

F\s. N.º J)"10
~
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: JMRS PUBLICIDADE L TDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
,t..,' ..
Esta certidão é válida para o estábele?imento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicÓs dá!áêlministraçãêí',direta aele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito d.a RFB e 8â"PGFN} abfaríglinclúsive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo" único 'do ãrt': 1;1 daflei nº 8:2,12,<de 24 de julho de 1991;

",,' f_ ', : ' ~ ! f Ít/1 :i•

e

•·

A aceitação desta certidão está condlcionada.à
,verificação· ele(
sua
autenticidade na Internet, nos
~·
tr. .. ~- -,e
' .-f
~
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:40:51 do dia 09/12/2020 <hora e data de Bras!lia>.
Válida até 07/06/2021.
Código de controle da certidão: CAB2.27A4.9855.55F5
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: 273D88A9A8D5

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívidâ 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 Publica em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Fls.006350

Fls. N.ºffJ
GOVERNODO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:318009/2020

CNPJ: 07,603.857/0001-45

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da pesso física ou jurídica acima indicada.
Fica

o

direito

de o

Estado de Mato Grosso do Sul apurar,

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob
a responsabilidade do ~próprio solicitante da certidão, circunstância que
torna necessária a sua éonferincia,pelo destinatário da certidão.
~

;

,.,.,
~ _,.

r

/ _J

~

,

f

--:

..

Esta certidão refere-se â~sftuaçào., f,ísê'à:l.

do contribuinte do

âmbito da

Secretaria de Estado de.Fazeriâá':~· daLProc_uràdoria-,Geral do Estado.
r"

~-

·r:~f}~J-:.;!!~'~)~}i~~~~ .• ~t.f ,/·/ ~ :

Certidão expedida com baa'é no,:;,ã-st:.t,iJ294'' daf-Lei n. 1. 810, 22 de dezembro
de 1.997; art. 178 do Regulam~ri~O ct'3";;it"CMS,,)'aprÓva,'êJ.6·:pelo Decreto nº 9203, de
10 de setembro de 1990, e ar-0?'·3º·cto-í:iecréti5 ri. 1s.491, desde agosto de
2020.

'

'

Certidão emitida às 10:14:08 horas do dia 03/12/2020 (hora e data - MS).
Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade

desta certidão deverá ser confirmada na página da

Se-

cretaria 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

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: 273D88A9A8D5

u

ressalvado

constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários
anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fls.006351

Fls. N.0.) $;t:?0
~

CAIA'l"A
C>

c.CONÓMfCA

FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07 .603.857/0001-45
JMRS PUBUCIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ MS
/ 79004-690

A caixa Econônica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da L.ei_8.Ó36, de
11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima Identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de.Servico - FGTS.

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

Valldade:30/11/2020 a 29/12/2020
Certificação Número: 2020113002334333582033_

l'
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, ··- r ,.
A utilização deste Certificado para os finiYprevistós' e'm·L.ei esta condlclonéda a verificação
'

,..

.

de autenticidade no sité da Caixa: www.calx".:;.gov.b~ (; · '< •
r·
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Fls. N.º / Jf3
Pagina 1 de' 1

~

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: 15323467/2020
Expedição: 03/07/2020, às 14:10:35
Validade: 29/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

u

Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nQ 12,440, de 7 de julho de 2011, é
na Resolução Administrativa nQ 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011,
Os dados cone t arrt es- desta Certidã'o são de responsabilidade· dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da.i-s
ua e_ x_ pedição.
J-t ;: . ~
No caso de pessoa jurídica,J ~~êer,tidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabtlecime~tbs·; á:gênóias ou filiais.
1
A aceitação desta certid
~ôldic
i'~ria-;e pà verificação de sua
_··1;·
autenticidade no portal do'.•}Tr_
±
b.
ú
na:i
.:iuperior
do Trabalho na
,, ,-;; _11
./,, ·
Internet (http://www. tst. jus. b'r,') t-.:_r ,. 1..:,;;
1 t; ~Certidão emitida gratuitamente.

ãb~·

0

· __

u

'f ,.'

',/
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i·

,,j

••. ---,

~--

'

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.

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: 273D88A9A8D5

Certifica-se que JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ' inseri to (a)
no CNPJ sob o nQ 07. 603. 857 /0001-45, .NÃO CONSTA do Banco Nacional de

-'"1

23/12/2020

Fls.006353

"

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Fls. N.º JS--t~
À, /
..
f

Número da Nota

00001525

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
~Jt.'~-*-,,!f

li

.

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

~'- ·_?;

~~

Data e Hora de Emissão

-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔN~ÇA - NFSe

23/12/2020 08:42:48
Código de Verificação

4d4541b8

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: JMRS PUBLICIDADE LTDA- ME
Inscrição Municipal: 0012256100-3
CPF/CNPJ: 07.603,857 /0001-45
Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, Nº615 - CASA 01 - JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
UF: MS
Município: CAMPO GRANDE
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
;:PF/CNPJ: 03,969,623/0001-65
ndereço: RUA JOÃO PESSOA, Nº139 - BAIRRO CENTRO • CEP:79400-000
E-mail: re9ideias@amail.com
UF:MS
Município: COXIM
DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Descrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº OÚ/2017
DI Nº 141/2020
VEICULAÇÃO: SITE DIÁRIO X
K:,AMPANHA: BOAS FESTAS
IJ::r,
-cEDOR: EVELYN CAROLINE GOMES SIMÃO- ME- SITE DIÁRIO X- CNPJ 26.605.963.0001·02 NF 192
tv:._)BRUTO: R$5.600,00 - DESCONT0°PADRÃO R$ 1.120,00 • VALOR FORNECEDOR R$ 4.480,00'

.

Qtde
1
1

tem
SITE DIÁRIO X· CNPJ 26.605,963.0001-02 NF 192
bESCONTO PADRÃO

Unitário R$
4.480,00
1.120,00

TotalR$
4,480,00
1.120,00

'

RECIBO
SANCÁR\0 A\\lEXC:

'

u
PIS (0,6500%):
R$ 0.00

1

COFIN5 (3,0000%):
R$ 0-00

IN55 (11,0000%):

1
R.!I: O.DO
1
VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 5,600,00

,rase de Cálculo:

t,/alor Total das Deduções:
R$ 4.480 00

IMês dé Competência da Nota Fiscal: 12/2020
~ecolhlmento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
K:NAE: 731140000
Oata de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 15/01/2021

IR (1,5000%):
1

R!l:0,00

,talar

do 155:
Jiíquota:
5,00%
R$1.12D.OO
OUTRAS INFORMAÇÕES
Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade ,

https://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAzNjMwMTg4&confirma=Uw==&t~mPrestador=Uw==

C5LL (1,0000%):
• R$ 0,00

Rs 56.00

1/1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Tributável
SIM
SIM

Rogél'IO M G Proença

FISCAL OE cONTAATO
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Js Serviço~ constantes desta Nota
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Nola FISC8I de
Serviços EletrÕliica

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
GERÊNCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

5003306()000000050830000()000000001000001927

No.: 192

Rua Fdinto Muller, No. 1020

Para consultar a autênticidade desta nota, acesse o

COXIM-MS

Série: 1

portal da NF&-e http://coxim.ms.gov.br/nfse/

Site: http:/twww.coxim.ms.gov.br
Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 26605963000102

No. CAE: 508043

Nome/Razão Social: EVELYN CAROUNE GOMES SIMÃO
Endereço: RUA LUIZ MARTINS DA CUNHA. No. 500

Data de Emissão:
23/12/2020
Hora da Emissão:
08:50:37
Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO

Bairro: SENHOR DIVINO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Telefone: E-Mail:
Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

1.MJCNPJ

cio SUBST:

J

Local da PrestaçãO
. - do Serviço
(. COXIM -

MS,

Divulgação da Campanha BOAS FESTAS. Peça de Oivulgaçá(? conforme Ptn<>
141/2020 através da Agencia JMRS PUBLICIDADE L,:OA_- .ME ~m o nome
Fantasia Re91deias -CNPJ: ili'.603.857/0001-45.
,
'
., 1-' ' ~'
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2,0000

4.480,000

4.480,00

Í

I

..
•

' ', ;)

u
vatorlSSQM Devido: vaJorlSSQN~

(

89-,60
0,00
Válor da CSLL:
Valor do IR:
Valor do INSS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:
Total das Deduções:

0,00

FannaeàPa9& ne11to. 'ialorTatal da Nota!
A VISTA

l

4.480,00 j

4.480,00

0,00
0.00
0,00

Dados Adicionais:
EVELYN cAROLINE GOMES SIMÃO- ME
CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL (001)

0,00 ,

AG'ÊNCIA: 0552-5
CONTA: 29.351-2

0,00

o.oo

'

Informações Fiscais:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - (- - - - - - - - - Recebi(emos) de EVELYN CAROUNE GOMES SIMÃO o(s) serviço(s) constante{s) da nota fiscal de serviços
indicada ao lado.
Data:

NFS-e

Número: 192
Série:1

ldantificacão:

)l

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: 273D88A9A8D5

Bairro: CENTRO
(. ~1icípio: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
1!P'F!CNPJ: 03969623000165
RG:
I.E: ISENTO
Telefone: 67 32911539 E-Mail: re9ideias@gmail.com
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVÁ DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07,603,857/0001-45
Certidão nº: 15323467/2020
Éxpedição: 03/07/2020, às 14:10:35
Validade: 29/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição,
Certifica-se 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

!

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
,
Os dados constantes desta Certi~ão 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 ve·rificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Internet (http:/fww~.tst.jus,br),
Certidão emitida ,gr~tÜ~tamen'te:.::i :
,

p.r1.;; ~ ,.,,
INFORMAÇÃO IMP~RT~Tt :;I I ':~ : , r;: ~ .J~ ;'~ ~.
Do Banco Naciona·l ,,aet Deve'dorés· T.ra:balhistas
t.

Ji, .•

1

u

constam os dados
' <!
1 ·,
1
·
' '., .,
necessários à identificaça·o d'ãs ipessoas 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 execu.ção de acordos firmados perante o Ministério Público do
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: 273D88A9A8D5

u

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 Resol~ção Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Fls.006357
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õéCONÓMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão social:
Endereço:

07 .603.857/0001-45
JMRS PUBUCIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ 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 empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo·de Garantia do,Tempo de Servico - FGTS.

O presente, certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes
a contribuições _e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS,

Validade:30/11/2020 a 29/12/2020
Certificação Número: 202oi'G'
fo~2334333582Ó33
•....,.

f

.,'

"'
,....

,.
$1.

++l

.,a,\

Informação obtida em 08/~2/2020'00:35:-17
•
J_.r.:- ....-..-/ ,.,/ -·
1vr
,. ·;r' .A,~ ?j
(t .
. . ....
r
?'.j__ C-· ~
A utilização deste Certificado para,·ós,fins previstos. em Lei esta condicionada a verificação
.{. - ,~ - 7

~,;

> ..,.-·

de autenticidade no site da Caixa: www.caixâ,gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS REL.:ATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE LTOA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificadó 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'.pôni embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisãô judicial .q ue determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal..f

, ,; . / .~,

.t( .//. ~
.
.
.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206-do CTNfeste documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

f,: .

'-''°...- ,.;'/
f.,/
' ";'·0
· ''.'·'~f'
11.,,. . /,r,-·
.•..l

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz(~ súas+fili~i; ~. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração'diretâ,á ele viriéulados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange1\ncÍúsivé'às contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº'â.212;.de
de''julho
de 1991.
~~·' H2l
- ,r .•.•..
_.\,'
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação ae. sua.~~tenticidade 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 16:40:51 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasllia>.
Válida até 07/06/2021.
Código de controle da certidão: CAB2.27 A4,9855,55F5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

u
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Fls. N.0
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NúM:318009/2020

CNPJ: 07.603,857/0001-45

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, cônstatou-se que, até a presente data, não
constam dividas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da pesso física ou jurídica acima indicada.

u

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do sul apurar,
constituir, inscrever e éôB'rar créditos tributários e nãô tributários
anteriores e posteriores,;· incf'uài ve no per iodo compreendido nesta certidão.
t'1

,,.

l;,/

o número do CPF/CNI:,J .atima.-:,~.ndiêado corresponde ao número informado, sob
1

a responsabilidade do própri"Ó1"~s·o1icitante da certidão, circunstância que
- -.\;:, . _.ó_,,?:'· ·~
. .C,.•c- ~
torna necessária a sua conferência pelo,destinatário da certidão.
,f

li

rf',~' .

~f

2020.

Certidão emitida às 10:14:08 horas do dia 03/12/2020 (hora e data - MS).
<:::,e,:i;,d.. dãQ vái!..:i..dª' ªté. !:!.4ªS.S_e.nta dia__g; a. c,ont.a.:i;,

ºª

®.ta. cie. i.i...a.:

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

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
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Esta certidão refere-se â'tfs'ft~ã\~,/;st1'1 do contribuinte do âmbito da
secretaria de Estado de Fazentlà ,é'.;da·,r.Procúradoria-Geral do Estado.
';~i\;1'· < i{~}~i\~~:--: ' t ~Certidão expedida com bas'~ üâ't~f':t;<,;~29i·''da~Lei·n. 1.810, 22 de dezembro
de 1.997; art. 178 do Regulamei;i;f,o Jfj:W1f:M.ê;/:apr~vado pelo Decreto nº 9203, de.
18 de setembro de 1998, e ari:f,:3° do~'nêc{étÓ,,ri. 15.491, de 5 de agosto de

Fls.006360
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Fls.N.°,
Folha:

1 / 1

Data: 04/12/2020 08:39

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 102691/20-77
Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07 .603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTOA· ME
Nome Fantasia: RE9 IDEIAS

Endereço:
AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01
Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS
CEP: 79.004-690

:1./ _

,.

ATIVIDADE ECONÔMIC~ ~ESCRITA~~I~~·.,··''
Reserva-se o d1re1to de a Fazencla MunicioaLcobrar d1v1das oosteriormente comnrovadas bem comoanuelas nanas até esta data- mediante chêntJeli'i!inda não' comoensados nos termos do oue disoõe o Paránrafo

v, .~ ,.· ,· "' ,

,. .. /...& •... - .

. .i. -

2 do Artigo 162 da CTN.

',!

l..~,;,·:f";_,, _,f

~

;

Valli:fade:
- ' -0210·11202{'
,;.-;.: ~ . .

';' . '} ,:1 '/!' . ~
.

.

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficáêÍa
até.,. a'tiata
de validade acima informada.
-,,
-.,.'t'r·
•

.,.:' ~ .

Campo Grande(MS), 3 de dezembro de 2020.

u

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.
CÓDIGO AUTENTICIDADE: EEDBC0670A169CA8AE4FFB71AF26D7B4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRES°fNTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A

Fls.006361

Diário

Aqui tem a Verdadeira Notída

Coxim-MS, 24 de dezembro de·~020
Oficio nº 033/2020

ILUSTRE SENHOR(A)

,~,_:r .,t!i".,! ,.,.

-

/1,.F f,y,.

'A· - ~

PI: 141/2020 Nota Fiscal nº l92'í~~niiti<ia;em
. ,,,.,.- •..
~ 23/12/2020.
~:.

4.-

Oport:unamente. enviamos as

• ~-" -.,·

infu~l .1,aucárias abaixo-relaciornidas para

depósito do respectivo pagamento:

· ·/ ·

- Nome da Empresa: Evelyn Caroline Gomes. Simão- ME
- Banco do Brasil: 001
CNPJ:26.605.963/0001-02
Valor Líquido: RS 4.480,00
- Agência: 552-5
Conta Corrente: 29.351-2

u

Atenciosamente,

SIMÃO
Diretor Géral
Celular:(67) 9 9916 2220
E-mail: reportagem@diariox.com.br

.=

\!l'l

PARA:

RE9IDÉIAS

.
JMRS PUBUCIDADE LIDA ME
CA.Mf0 GRANDE-.MS

nUt\ LUZ r~1.fl\F(flNS DA C\JNHA, &;n.
o,;;JRi't_C S~~ DiV1NO .. CEP 79 400-000
t'""·'
v.-~ ~n "SS"''.1 DO e·
..,.../"
.,..,,;,
_,,,,. - ~,
,:,!'J,-\11)
.•• •1

~"º

v... . .,,,,,,agli
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Servimo-nos do presente para enviar a docmnen.tação solicitada, para que a
agência possa efetuar o pag_,~, referente a veiculação de Fui!. Banner Animado;
no :funnato 728 X 90 px.A ;e~ Mrmicipal de Coxim, no período de 10 a 23 de
dezembro de 2020, que fonY cc;>tpÔ; título da Campanha: BOAS FESTAS.

Fls.006362

Diário

Aqui tem a Verdadeira Noticia
Coxim-MS, 01 de dezembro de 2020.

PROPOSTA COMERCIAL

.

A/C
AGiNCIA RE9 IDÉIAS
CAMPO GRANDE-MS

.,

~··~. ·;.,,.'

.,.·

...-,

'

,(
(
·/

·"

. ~ . .,,./

!

Conforme solicitação segue a nova ~lc~eréial para veiculação de publicidade na modalidade
..

. ,.r

•

''banner'' no nosso site: dianox.com.br: . ~ .. •/·
~,/ ~· ,.fH)
f ,.t .'-"
Os valores estão .atnaJizadM para dez,embto ·~ 202&.e'janeko de 2&21 (Ailem A- }nvestiroento)
/

A:..,

ApresenJamOS três possibilidades de benner para suaàgência'investir em publicidade, nos tamanhos
728x90 - 350x250- 300xl00 e nos fom]atos JPEG!PNG/GJF, localizados na C~ nas Matérias ou nos
Comentários.

Dúvidas sobre a proposta poderão ser esclarecidas junto ao nosso Departamroto comercial pelo fone:

CS

(67) 9 9963 3333.

Atenciosamente,

Diretor Getal
(67) 9:9916-2220

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
Rua Filinto Muller 1020 - Centro - CEP 79400-000 - Cox1111/MS
Fone: (67) 99657-9993 - www.coxim.ms.gov.br

Dados do
Contribuinte:

EVELYN CAROUNE GOMES SIMAO
1

508043

!

\

C.A.E.
266059.63000102

CPF/ CNPJ:
.

Finalidade: .

'

.. ·...

.

VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS ·

CERTIDÃO'°"..NEGATIVA DE DÉBITOS Nº1342/2020.
.·-;,-

t

_..,.

r
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.

~

/

.

~

- ai,,·

f'"

,

.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: 273D88A9A8D5

Válida por 60 (sessenta) élia5,e,;,ífirá.
."õ fimf a que se destina, a partir dà data de emissão.
•.
•
;
.,,.,
., ,.... ';
.
Certifica-se que, verificandô' o/,rig)St(OS (elativos ao Cadas\ro de Atividade Econômica

Municipal, constatou que até a presente data, íiãókxiste
crédito tributário constituído, pendente de
~ :,_;· :,
.
pa(lamento, relativamente· ao ISSQN e/ou ALVARA, ejn 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
orava de inexistência de créditos tributários municipais e não exclui o direito de a Fazenda Municipa

lJxigir, a qualquer tempo, os crédito$ à vencer, vencidos e não recolhidÓs e os que venham a se,
apurados.
Certidão expedida em, 17 de.Dezembro de 2020.

Fls.006364

Fls. N.º

JS g '-f

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

CER"fIDÃO NEGATIVA DE DÉBI"TOS NúM-:341035/2020

Certifico quer verificando os registros relativos aos controles de créditos

do Estado,

constatou-se

que, até a

presente data, não

j.~

Fica

constituir,

,f

.·~

'.o.i direito·•
' ..
r

ressalvado

Estado de Mat-0 Gr-osso do Sul apurar,

de o

inscrever te. coorâr· ,créditos

anteriores e posteriores,·

.:in.ci'i:rs:i~ 7
no
\r,,f/
",.,, l

Q

·

tr.ibutârios

e

não tri.butârios

período compreendido nesta certidão.
_,

número do CPF/CNPJ acima'.~indicado corresponde ao número informado, sob
a responsabilidade do próprio·"' :~Qli,citante da certidão, circunstância que
torna necessária a sua con:EerênCÍ?·'i'>e:ú&./de~t:J:.natârio da certidão.
r·,; >·.
do contribuinte do âmbito da
Esta certidão refere-se
ria-Geral do Estado.
secretaria de Estado de Faz
~;fia Lei n. 1.810, 22 de dezembro
rovado pelo Decreto nº 9203, de
Certidão expedida com b
}eto n. 15 .491, de 5 de agosto de
de 1.997; art. 178 âo Regulami
18 de setembro de 1998,
2020.
O

· -S.")r:t

certidão emitida às 1.1:.43:09 horas do dia 2.7/12/2020 {hora e data - MS).

u

Certidão- válida até s-essenta d:ias a ~ da da-ta. de sua 'ffiEPêdi.ção.

A autenti.ciiiade

desta -certidão de~rá ser eonfirmada na página da

Se-

cretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br} ou da .PrOcuradoria-Geral
do Estado {www.pqe.ms.gov.br}.

·

EVEL/h! C.;i~ROUNE <GOMES
~i,H~~g11JJ .• t)/;E
RUJ1, LUfI hiU: .•. RTI.:>!S Dt" ClW,._~~tA, eee
CF,.\:tfí.{J SR ~t\l~)LO .. i~Et;- 79: 4Ct~-Oôt
CCú{VJJ5 .. ~ti:1"f() G-í-tOS.Sô 00 SUi-

Valdeir
Site DiáfioX
Diretor Geral
CPF 257 064 621.()()
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u

tributários

constam dívidas de-correntes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, ±use.ritos on não ení dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da pesso :física ou 1uri..cl
clica·...
,·.aci:ma indicada.

Fls.006365

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: EVELYN CAROLINE GOMES SIMAO (MATRIZ .E FILIAIS)
CNPJ: 26.605.963/0001-02
Certidão nº: 27266095/2020
Expedição: 16/10/2020, às 09:10:23
Validade: 13/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida comi-1::>i;e~~o art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado,·pera
'
,- .,, Lei nº 12. 440, de 7 de julhQ de 2011, e
na Resolução Adminis,t:sa}:i~á:· nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de ago·sto·4cte 2011.
Os dados constantes de-s·t·i,, _ç::~~t:i,,dão são d~ responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e"' ~'s,tãó
atualizados· até 2 (dois) dias
_.,;· /."
.~
-

.

•1'

r'"

"'·

"'

.••.

/•

anteriores à data da sua ;expedição.
No caso de pessoa jurídica, a ,é,eti::J.~_d.ão atesta a empresa em relação
.
'
a todos os seus estabelecimentos{ agências ou filiais.
A aceitação desi~ certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
,·

r

,4'

.

'

•

'

Internet ( h t t p : / / www . t s t . j u s . b r )
Certidão emitida gratuitamente .

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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·U

Certifica-se que EVELYN, CAROLINE GOMES SIMAO (MATRIZ E FILIAIS}'
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.605.963/0001-02, NÃO CONSTA do Banco

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 t~ansitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive rio concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos fitmados perante o Ministério P6blico do
Trabalho ou Comissão de Coriciliação Prévia.
:~

(jtül05.963/0001 ·0i1
EVEl~ti~:1 (;J,~~ti:1tJiiJE GfJ~JiES

t1t{V!PiCP ~ ~VJE

Fls.006366

Fls. N.0..JS~~

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: EVELYN CAROLINE GOMES SIMAO
CNPJ: 26.605.963/0001-02
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 tril:lutâHos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa "da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Faze,nda"·.~acional (PGFN).

L

. '"':

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 dá R.Fé"'."l.da :PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo qnico<cÍo~àrti.11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

~

/ ,.,._

",r

,,

A aceitação desta certidão está ~6~di~oi1aB;,,à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:/lrfb.gov.br> ou <http:/iwww.pgfn.gov.br>.
..
,1-' ,, ,f, - '
Certidão emitida gratuitamente com base na ·8~rt~Ba Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:08:57 do dia 16/10/2020 <hora'"e'daia de Brasília>.
Válida até 14/04/2021:
Código de controle da certidão: FDB4.4012.A302.6E1A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

u,
~:VEt;f~\1 t:~ROLI~lE GOiV1ES
~;nti1Ãú !\ílE
O

Valdeir'~imão
Site~oX
Diretor Geral
CPF 257 064 621-00
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Consulta Regularidade do Empregador

. Fls. N.º tf<?+

18/12/2020

~

Certificado de Regul~ridade do
FGTS-CRF

Inscrição:

2.6.605.963/000l-02

Razão Social:
Endereço:

EVELYN CAROUNÉ GOMES SIMAO ME
R GENERAL MENDES DE MORAIS/ JARDIM AEROPORTO/ COXIM/ MS /

A Caixa Econômica· Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, qe· 1f•• dê. rnalo de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima ldentifiêàdâ ericohtra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo1de1Servico - FGTS.
~

--·

"!'

•
.

•

,.\ ~· -+-

~· ,'t.1

,.

•.

f'

'

,.

/; .

'

.

O presente Certificado n_ão :ser;virá de prova contra cobrança de qualsquer "
débitos referentes a contribúÍções. é/ou encargos .devldos, decorrentes das
7

obrigações ·com o FGTS. ·~ ·

/

• ,1;

t

,< '

' ,f

'

Validade:11/12/202_0 a 09/01/20211
Certificação Número: 2020121105422340023698
Informação obtida em 18/12/2020 15:34:34
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei· esta condicionada
a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

nU.\ UJ!Z rf1il..RTír<l'3 DA C\.fr!MA, 00.0
12 :~jf:i~O :::J-.t O~V!NO .. CEP 79 tHjfJ~OO
·:;cxi;i'\ • rM,'rü GROSSO DO SUL

8
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
23/12/2020

/
Número da Nota

00001527

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
·~:*)~--~,$

-"'l};
: ;,j{

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA • SEMRE

~

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA· NFSe

Data e Hora de Emissão

23/12/2020 08:56:08
Código de Verificação

b33a194C

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: JMRS PUBLICIDADE LTDA- ME

Inscrição Municipal: 0012256100-3
CPF/CNPJ: 07,603,857 /0001•45
Endereço: AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, Nº615 - CASA 01 • JARDIM SAO BENTO - CEP:79004-690
UF: MS
Município: CAMPO GRANDE
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
t:PF/CNPJ: 03,969,623/0001-65
l:ndereço: RUA JOÃO PESSOA, Nº139 • BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000
E-mail: re9ideias@amail.com
UF: MS
Municíoio: COXIM
DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS

l)escrição: MATERIAL PUBUCITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2017
ºI Nº 144/2020
VEICULAÇÃO: SITE COXIM AGORA
1
°ANHA: BOAS FESTAS
.....,.~ECEDOR: M C F S LEAL ME - SITE COXIM AGORA· CNPJ 11.662..082/0001-56 NF 655
VALOR BRUTO: R$ 5.700,00 • DESCONTO PADRÃO R$ 1.140,00 -VALOR FORNECEDOR R$ 4.560,00

trrlbutável
SIM
SIM

tem

SITE COXIM AGORA - CNPJ 11,662,082/0001·56
NF 655
DESCONTO PADRÃO

.

1
1

~

4.560,00
1.140,00

Tota1R$
4,560,00
1,140,00

1tt\i\\
.
,r..itk?i\\l f\~l'#.t

.

INSS (11,0000%):

COFINS (3,0000%):

PIS (0,6500%):

1·

R$ 0.00
t\lalor Total das Deduções:

R$ 0.00

1

R$ O.DO

VALOR TOTAL DA NOTA

ta5e de Cálculo:
R$ 4,560 001

..

~

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
:::NAE: 731140000
Data de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 15/01/2021

R$ 0,00

CSLL (1,0000%):

1

R$ 0.00

= R$ 5.700,00

,rlíquota:

R$1,140.00

IR (1,5000%):

1

,talor do ISS:

5.000/o

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

R$ 57.00

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: 273D88A9A8D5
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Os Serviços constantes desta Nota
Fiscal foram executados e conferidos
pelo Chefe do Setor Competente
Coxim ~-fçi20:;;L

FIS.N."~
Fls.006384

L6oj

Pâgina1-dt'f

•••,••11111111

No1afi$Cdde
Sesvíços Bell&lica

PREfEl{URAMUNICIPALDE COXIM
GElêlCIA OERECElfASETRJBUTOS

No.:655

~ RuaFillntOMuller, No.1020
CQXIM-.MS

Para consultar a autênticidade desta nota, acesse o

Série: 1

portal da NFS-e http://coxim.ms.gov.br/nfse/

Silê: ht.tp:llwwW.comuns.gov.br
Prestador de Serviço
No. Inscrição Municipal: 504925

CPFICNPJ: 11662082000156

No. CAE: 504925

Non,e/Ra%ã0 Social: M C FS LEAL ME
Endereço: JOSE ADELINO DE CARVALHO, No. 228
Bairro: SENHOR DIVINO
Municlpio: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

fl

Data de-Emissão:

17/1mo20
Horà dá EmissãO:
11:55:57
• NalWeZ8d" &Operação:
PRESTAGAODE SERVICO
Situação da Nota Fiscal:

Telefone: E-Mait

AUTORIZADA

Regime Tributário: -NORMAL
Tomador do Serviço
Nome/RazãO Social: cAMARAMUNICIPALDE COXIM

Endel'eÇO: RUA JOAO PESSOA ,No. 139
Bairro: CENTRO

J

( Local da Prestação do Serviço
OCfM - .~
Descrição do Serviço

f

ISSQN %

n"14412020entre-os dias 10e 15dedezembf0-dé2020 portintermédiO da
agência R9 Ideias com CNPJ n° 07.603.857.0001-45. Daâos baneários: Caixa.
EconOmicaFederalAg.11070peração003Conta-COrrente1.281~'..
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4.560,000

ValorTotal )

4.560,00

_·

.

ti

'

f!.,·Y_ J__I
f! . ~
•.
/ ~

Valor Unitário

5,0000

OivUlgação de FULL BANNER Boas Festas tama~ 11~ conforme a PI

1.

Quantidade

.,

'',;

·

;

,,,

?I 4

1· ,f'

,.í

.,,.,. •

~i .

(.J

Vai. Redução Base Base cate. do ISSQN:

4.560,00

0,00

r

r

Valor ISSQN

O.óO

Valor da CSU:
V.alordo1R:
Valor do tNSS:
Valor do PIS:
Valor do CORNS:
Total das DeduÇôes:

0,-00
0.00
0,00

OevidO: Valor ISSQN Retido:
228,00

Forma de Pagamento: ValorTotal da Nota:

0,00 AVISTA

4.560,00

Dados AdicionaiS:

o,GO

,

0.00

tmonnaç68S.flSCals:

Recebl(emos) de M C F S LEAL ME o(s)serviço{S) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao fado.

Data:

I

I

ldentificaÇão:

NFS-e
Número:655
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: 273D88A9A8D5

Munlclpio: COXIM :Estado: MS Cep: 194000000
CPF/CNPJ: ()3969623000165
RG:
LE: ISENTO
t.MJCNPJ do SUBST:
Telefone: 6132911539 E-Mait camaracoxim@camaracoxinu:om.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: 273D88A9A8D5
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1

i

. Fls. N.0 }6Jo

y

Estado de Mato· Grosso ·ao Súl
!Prefeitura Municipal d~ Coxim
!secretaria Municipal de Gestão
'!Gerência de Receitas e Tributos
.

~--·

··--

- .. ·---~

------

···-···-···-··

.··,---

--

Dados do Contribuinte: M C F S LEAL ME.
CPF / CNPJ: 11662082000156.
Finalidade : Verificação de Débitos
Certidão negativa 978 / 2020

Certifica-se que, verificando os registros relativos ao Cadastro de Atiyidade
Econômica Municipal, constatou que até

à presente data, não existe crédito tributário

constituído, pendente de pagamento. relativos ao ALVARA, TAXAS, ISSQN, TRIBUTOS

Ü

MOBILIARIOS E DEBITOS GERAIS, do contribuinte em nome do Sujeito Passivo acima

não constitui prova de inexistência de créditos tributários municipais e não excluí 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.

ü
Certificação Expedida, 01/12/2020

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

,e;;A :.,;BE. AOE"~ttfO Uf.. i...At4VAl.HCJ !28
AAIHRO·StNH~ DIVINO

.~P 79 400..000 COKIM
··--··· ------ --------------·-------··
-------RUA FILINTO MULLER. 577 - CE1't'TRO - CEP 79400000
COXIJ\,1-MS - F01"'E 3291 2650
•

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: 273D88A9A8D5

identificado, referente ao contribuinte supracitado.
A presente certidão foi expedida nos termos em que tenha sido requerida e

Fls.006392

As,N.~

MINISTÉRIO DA FAZENDA
sea:etaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Áos TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: M e F s LEAL - ME
CNPJ: 11.662.082/0001-56
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer d
- ívidas 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 Divida Ativa da União junto à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).

u

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
suieito 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 n2 8212, de 24 de julho de 1991.

Certidão-emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN "21.751, de 02110/2014.
Emitida às 10:01:02 do dia 19/10/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 14/02/2021.
Código de controle da certidão: FB41.E988.9C55.E088
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfnJazenda.gov.br>.
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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:406109/2014
896354/2020
CNPJ: 11662082000156

f
1,

Fica acrecentado 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.
do contribuinte do âmbito da
Esta certidão refere-se a.
.
c
ria-Geral
do Estado.
Secretaria de Estado de Faze
Lei n. 1.810, de dezembro de
/2020 {hora e data - MS).
. '
. -. , .
... .
. l ;.,1 . 1 •. • •
.
• Certidão valida até sessen:Pa?r®.gsc;;@::cpµ.~nL>' da, data de sua expediçao.

Certidão expedida com ba
1.997, emitida às 16 :35:03 h.

··,.· ;,r,.:,c:e;c,:c,,

,r,º·J,.(;,ff~t:-y-:;- ; ', i ,• ~-/'

A autenticidade desta certidão déverá~ser éortfirmada 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
AflE~ lit. ~.A/WALHO W
.. MIHRO SC:-NHOR' OMNC,
,t(J(}.("(l(l ,~r,xit.t

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
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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 dividas
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributario inscritos na divida ativa, pendentes de
pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.
Fica ressalvado o díreito 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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POI)ER JUDICIÂR.I()

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: M C F s LE!U, (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.662.082/0001-56
Certidão nº: 17677007/2020
Expedição: 30/07/2020, às 17·:50:34
Validade: 25/01/2021 ~ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que M e F s LEAL (MATRIZ E FILZllS), inscrito (a) no CNPJ
sob o n ° 11. 662. 082/0001-56, 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/:~~e§\ª i Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabàlno ,:ê \esltã·o atualizados até 2 (dois) dias
r .
:t t ~· ~
í · r,
· i ' .~ . . .
anteriores à da t a " da 1,~·1:1~le~p·~di9ãd.'
•-,_
W.
No caso de pessoa jurídica:/
à:iCer.
t
idão,j
atesta
a empresa em relação
- ,, '
~ çl " ,, "
' ,, _-., - •
a todos os seus estabelecimentos,, agências
ou filiais.
~ .
A aceitação desta certidão condicioná-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Trib,unal Superior do Trabalho na
'"J

('.

õ,

i,_

1,

,•

t•

I..,

,

~

. ·~

>

._

J

ili.

,

Internet {http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

ü

rNFOBMAÇÃO· 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.

11 662JJS210~56
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.Fls. N.º lGlS-

PREFEITURA MUNICIPAL OE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:

1 / 1

fa/J

Data: 04/12/2020 08:39

DIVISÃO OE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA OE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 102691/20-77
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

'

CEP: 79.004-690

ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.
Reserva-se o direito de a Fazenda Municioal cobrar dívidas oosteriormente comorovadas. bem como.
aauelas naaas até esta data- mediante cheaue ainda não comnensados nos termos do aue disnõe o Paráarafo
2 do Artigo 162 da CTN.
:;;"\
1

.j

',

,-

.

rValidade: 02/01/2021
• t
.
.. .~
:.
1 ~· ,- •• ·' - '

'
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i •' ,, ' , •.-, J·...

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

'

· ''•'1-.-.·
. ~ ·. r ",, ~'"PA'
i I'.. f.

•

,•. ~ tfI~·' t

Campo Grande(MS), 3 de·dezembro de·2020.

u

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.
CÓDIGO AUTENTICIDADE: EEDBC0670A169CA8AE4FFB71AF26D7B4

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: 273D88A9A8D5

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À

Fls.006397

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
1
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE béBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE L TDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
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 n° 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
certlflcação da regularidade fiscal.

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
0
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único.So ar( 1) da.L.éi r:\ 8.212, de 24 de julho de 1991 ...

l
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A aceitação desta certidão está condicionada 'à'vEÍrificação1de ~ua autehtlcídade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:i/www.pgfn.gbv.br>. '[i, ..
., "i '·~

. .,

·~ ·~ r

': "

(

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Cohjunta RFB/PGFN n° 1.751,de 2/10/2014.
Emitida às 16:40:51 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brásllia>.
· ·
Válida até 07/06/2021.
Código de controle da certidão: CAB2;27 A4.9855.55F5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
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Fls. N.º 16 H:
~

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:338961/2020

CNPJ: 07,603.857/0001-45

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dividà ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e 'cadastrais, de responsabilidade
da pesso física ou jurídica acima indicada.

r

O número do CPF/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 à0Ijsituação fisi::àl do contribuinte do. âmbito da
Secretaria de Estado de Fazeri:dã :.e da, .. Procu±'àdoria-Geral do Estado.

~;-' ~ , ~!.~·~~:c-'i.;~:.

Certidão expedida com ba:éé n6)$ê!,:ri:;: 294 da Lei n. 1. 810, 22 de dezembro
de 1. 997; art. 178 do Regulamert(o dó,.::Í'cMs,t"-aprovado pelo Decreto nº 9203, de
18 de setembro de 1998',, e~·ar;l:;~~3° .do Decreto n. 15,491, de 5 de agosto de
2020.
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Certidão emitida às 03:57:42
23/12/2020 (hora e data - MS).
.
'
~ t i ·1 }·1
·· /, . ' • _ .... . , .
:i,. ··l ~...:. :
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Certidão válida até·sessenta.dias.a contar'lda,data de sua expedição.
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A autenticidade desta certidão deverá set co~fi·rrnada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov,br).

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov .br
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: 273D88A9A8D5

()

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.006399

Fls. N.0..1.6.!í.
~

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07 .603.857/0001-45
JMRS PUBUCIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ 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, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

u

Validade:30/11/2020 a 29/12/2020
Certificação Número: 2020113002334333582033

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 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: 273D88A9A8D5

Informação obtida em 08/12/2020 00:35:17

Fls.006400

Página 1 de 1

Fls.N.º~
~

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

0

Certifica-se que' JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nQ 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 nQ 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) d La s
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 certfctão, bondi:ciona-se à verificação de . sua
autenticidade no pbrt'.a~! 'P.,O}
~bb~11 S~perior do Trabalho na
Internet (http: / /www.ts'tr. j'us •. br) .: ' ·l
1
Certidão emitida gratuil~~nt~
•
.
..... ~

_,Tf

•!, • ,., ··· :

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 previ:denciários, 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.

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: 273D88A9A8D5

Nome: J~S PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 15323467/2020
Expedição: 03/07/2020, às 14:10:35
Validade: 29/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
í
de sua expedição.

Fls.006401

Fls.

N.o.Jfib

Câmara Municipal de Coxim - MS

~
CNPJ:03969623000165

Câmara Municipal de Coxim
UG Pag: câmara Municipal de coxim

ORDEM DE PAGAMENTO
Ordenador da Despesa no - uso de suas atribuições e em cumprimento à execuçilo orçamentária, autoriza a emlssi!lo de
Nr. OP / Nr. Item
pagamento de despesa conforme descriçilo abaixo.

141 / 13
001.002 - Câmara Municipal de Coxim
UG Pag : 001.002 - Câmara Municipal de Coxim
Nro Red.:

01.031.0001-2.002

Classificação Funcional :

00020

Credor
Raztio SOciai I FomecedDr

07 .603.857/0001-45

Telefone

Cidade

00562 - JMRS PUBLICIDADE LTOA - ME

CAMPO GRANDEIMS

Endereço

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615

Nr. Empenho/Liquidação

- Empenho

Evento

2020 / 472/ 2

00000141 - PUBLICIDADE E

Tipo

Folha

1

Orçamentário
Data de Emissão

Processo

Vencimento

29/12/2020

<:!

00006

~

Fonte de Recursos

'

'

100000 - Recursos Ordinários

'

•

1 ,.

~,~

/
,lf

·

-

.-

011012020000472000002

,,_ ~

~
•••.•

'y'

t, ' -· ..~'.), ~
.

1.. ~1~mtlll~ll\\lll\~\Hlll ill\l\HmHtl\H

.

'

.

•/

•.

•

Dotação

Natureza da Despesa

., 'i: ·· .• Orçamentário
' ~ ~ ,..,:,·. ,,,

Orçamentário
v,nculo

100000 - Recursos Ordinários
Histórico

Ordem de Pagamento
Valor Liquido
Valor Retido
va1or Despesa

1.800,00

0,00

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: 273D88A9A8D5

o

Conta Bancária

Agéncia

Banco

CNPJ!CPF

.Banco------------~------------·Cheque ------ Valor-----~

u

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

14100144

Líquido Por Extenso
*****(um mil e oitocentos reais),.....

Recibo
.
29/12/2020
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em:

Autorização

GIANI

1.800,00

Fls.006402

t:~.N.ºdfxx.J

Banco do Brasil

30/12/2020

G3373012164037790~
30/12/2020 12:21:49 (

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente

552-5
16111-X

GAMARA MUN COXIM

Oeditado

Agência (sem DV)
Conta corrente (com
DV)
CNPJ
Nome favorecido

o

Finalidade
Número documento
Valor

341

!TAU UNIBANCO S.A.

1585 CAMPO GRANDE ZAHRAN
94848
07.603.857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA
CREDITO EM CONTA
123.001
1.800,00

Destinação

o

Data transferência

30/12/2020

-

'

•e• - CNPJ diferente
Autenticação SISBB

B9B8896416DF3255
JB503291 EDMIR C PEREIRA

Assinada por

..""tr'I ',••

30/12/2020 12:21:08
30/12/202012:21:49

JB503292 VLADIMIR S FERREIRA
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JB503292 VLADIMIR S FERREIRA.

u

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/-2Fpendencias-2FGTPY.bb

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: 273D88A9A8D5

Banco

Fls.006403

Câmara Municipal de Coxim - MS
Câmara Municipal de Coxim

CNPJ (MF): 03969623000165

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento·à execução orçamentária, autoriza a
emissão de empenho de despesa conforme descrição ebeixo.
01 • CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM • MS
01.101 • CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

·•.

Empenho
Evento

Tipo

00000141 • PUBLICIDADE E

GLOBAL

u

Processo

07/12/2020

00006

Dotação

.

Natureza da Despesa

Nro. Anulação

Reserva

Requisição

000020

.

Nro Red..•. " Classificação Funcional

.

33903999 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

ffli'óWiti

Vinculo

Crédito

01.031.0001-2.002 • COORD.MANUT.DAS ATIVIDADES

ORCAMENTARIO
100000 - Recursos Ordinários
Credor--------~-----'--------------------------------'------,
Agéncia

Banco

CNPJICPF

Razáo Social! Fomecedor

Conta Bancária

07.603.857/0001-45
Telefone

Cidade
Endereço

CAMPO GRANDE/MS

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615

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: 273D88A9A8D5

1

Data de Emissão I Vencimento

Dotação----------------------'--------------------------,
Valor do Anulado,.

_______________
Empenho
Dotação Autorizada

Saldo Atual

285.580,90
Valores do Empenho

Vso: do Anulâdo

Anu!ado Anf€:nor

Empe,,hado

40.329,73

,:

\

Histórico

~

Anulação de Empenho

u

Por Extenso
***"*(quarenta mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta e tres centavos)......,...

'·-.

Saldo Aluai

40.215,60

0,00

V

Fls.006404

Câmara Municipal de Coxim - MS
Câmara Municipal de Coxim

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a
emissão dé empenho de despesa conforme descrição abaixo.
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101- CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor -----------------------------------------,
Rezão Soda/ ( Fornecedor

CNPJ!CPF

Banco

Agencia

Conta Bancária

07.603.857/0001-45
Cidade

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615

Telefone

CAMPO GRANDE/MS

Empenho
Tipo

Item da Despesa

GLOBAL
Data de Emissão

I

Vencimento

Requisição

04/01/2021

Tipo

Nro. Licitação

Processo

CONCORRENCJA

001

0000-6/

Aplicação

Documento

Contrato
~

Reserva

011

Dotação

Natureza da Despesa

33903999 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Sub-Elemento da Despesa

Nro Red.

Classificação Funcional

-

01.031.0001-2.002 - COORD.MANUT.DAS ATIVIDADES
LEGISLATIVAS
.

3.3,90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral
Vinculo

100000 - Recursos Ordinários
Crédito

r

i

1

ORCAMENTARIO

'

•
,·

'

,.

j

-

~
:~

'

111~~11~1~~~~~~00~
011012021000014

:;

Valores---~-------'------'---------------,---,---------------------,
··.

Dotação Autorizada

Sel1o Anterior

548.288,00

L
J ""

1

va!'?r do Empaf:hO

404.808,00

Saldo Atual

337.311,28

---------------67.496,72

Histórico
Cuànt1dade

Unidade

item

1

UNO

Valor que se·empenha referente a serviços de divulgação de
matérias de interesse do Legislativo, conforme contrato n.0
11/2017, atendendo o limite imposto pelo TAC n.0
0006/2020/01PJ/CXM. de 6,5 % do repasse anual do
duodecimo.

u

Valor Unitário

Por Extenso
*****(trezentos e trinta e sete mil e trezentos e onze reais e vinte e oito centavos) Autorização

',.

Valor Total

337.311,28

337.311,28

Total

337.311,28

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: 273D88A9A8D5

u

Folha

00000141 - PUBLICIDADE E

Fls.006405

Ã9.·N~

Câmara Municipal de Coxim - MS
Câmara Municipal de Coxim
UG Pag: Câmara Municipal de Coxim

CNPJ: 03969623000165

ORDEM DE PAGAMENTO
Ordenador da Despesa rio·úso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
pagamento de despesa conforme descrição abaixo.
Nr. OP / Nr. Item
001.002 - Câmara Municipal de Coxim
10 / 1
UG Pag: 001.002 - Câmara Municipal de Coxim
Nro Red. :

00020

Classificação Funcional :

01.031.0001-2.002

Credor
.~az§o Social I Fornecedor

CNPJ!CPF

Banco

~~~--~~S PUBLICIDADE LTDA- ME

Conta Bancária

Endereço

Cidade

AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO 615

CAMPO GRANDE/MS

~ Empenho

Telefone

Nr. Empenho/Liquidação

Tipo

Evento

Orçamentário

00000141 - PUBLICIDADE E

Data de Emissão

u

Agência

07.603.857/0001-45

Vencimento

12/02/2021

Folha

2021 / 14 / 1

1

Processo

00006

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Fonte de Recursos

011012021000014000001

100000 - Recursos Ordinários
Dotação

Natureza da Despesa

Credite

Orçamentário

.

Orçamentário

Vfr,culo

·,

100000 - Recursos Ordinários

lo

Histórico

Lrdem de Pagamento

va:rores
Valor Retido

Valor Despesa

veio: Liquido

19.752,00
Banco

cheque

4903 - 1111119Ó0010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

u

Valor-----~

10001

19. 752,00

Líquido Por Extenso
*****(dezenove mil e setecentos e cinquenta e dois reais)*****
Recibo--~---12/02/2021
Declaro que recebi(emos) a importãn~ia supra mencionada em:

RECIBO

xo
Autorização

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

WILLI

1°

GIANI

Secretário

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: 273D88A9A8D5

~

Fls.006406

12/02/2021

Banco do Brasil

Fls.N.°~
G3361210024757651
12/02/2021 10:04:30

Emissão de comprovantes
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2021 AUTOATENDIMENTO
- 10.04.30
0552500552
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA:
16.111-X

-=------------==================================

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN COXIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
•AGENCIA: 1585-7 - CAMPO GRANDE ZAHRAN
CONTA:
9.484-8
FAVORECIDO: JMRS PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 07.603.857/0001·45
VALOR: R$
DEBITO EM: 12/02/2021

19.752,00

----========================================-===

C\,.-~----~- -·-·---~- --

8,04C.D41.CAD.A36.0l5

·--,---~ -··· . ···--·- --··-· -

.

I'

f

-

'

u

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/-2Fconsultas-2F869-1.bb
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DOCUMENTO: 021201
.AUTENTICACAO SISBB:

1/'

VV/

V&.I LVL

Fls.006407

1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL ÓE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

As.N.º,.
Número da Nota

00001539
Data e Hora de Emissão

09/02/202115:28:38
Código de Verificação

1640d935
PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

i

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
ome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

PF/CNPJ: 03.969.623/0001•65
ndereço: RUA JOÃO PESSOA, Nº139 • BAIRRO CENTRO'- CEP:79400-000
unicípio: COXIM
UF: MS
E-mail: re9ideias@gméJil.com
_ .
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO N° 011/2017
MPANHA: ROXO/LARANJA
RIAÇÃO BANNER WEB
DAPTAÇÃO DO BANNER ESTÁTICO
~LORES REFERENTES À 60% DA TABELA VIGENTE SINAPR0/2017
)
SIM
SIM

tem

:RIAÇÃO BANNER WEB
~DAPTAÇÃO DO BANNER ESTÁTICO

Qtdel
1
2

Unitário R$

2,240,40
892,80

Total R$
2,240,40
1,785,60

RECIBO
IAfflCÁRIO A NEXO

PIS (0,6SOO%):
R$ 0,00
t,,alor Total das Deduções:

1

COFINS (3,0000%):
R$ 0,00

1

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

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ O,OOr ase de Cálculo:

ês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021
ecolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
NAE: 731140000
~ata de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/03/2021

=

l

R$ 4,026,00

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

1

.
·rlíquota:
5,000/oralor do ISS:
R$4.026100
OUTRAS INFORMAÇÕES
Local da Prestação do Serviço: COXIM/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Agencias de publicidade

CSLL (1,0000%):

qo,oo

R$ 201,30

https://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAOOTIOMTk1 &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: 273D88A9A8D5

!Tributável

Serviços cÕnstantes desta Nota
Fisc31 foram executados e conferidos
pelo Chefe do Setor Competente

Coxim· M~g tJ~1-J201:l.,

o

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: 273D88A9A8D5

Fls.006408

o

-;s

Fls.006409

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:

1 / 1

Data: 14/01/202115:34

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 2896/21~71
Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA- ME
Nome Fantasia: RE9 IDEIAS

u

Endereço:
AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01
CEP: 79.004-690

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 dàta. mediante cheque. ainda~não compensados. nos termos do que dispõe o Parãgrafo
2 do Artigo 162 da CTN.
Validade: 13/02/2021 /
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

u

Campo Grande(MS), 14 de janeiro de 2021.

ÍÔ7 603 857 / 0001 45
ti

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.
CÓDIGOAUTENTICIDADE: FE1A4E48E57014FC1F151AC494940D9C

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: 273D88A9A8D5

Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Fls.006410

Fls. Nº/GJ~

·~

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA".GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:069267/2021

CNPJ: 07,603.857/0001-45

u

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Êstado,
constatou-se que, até a presente data, não
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da pesso física ou jurídica acima indicada.

Fica

ressalvado

o

direito

de o

Estado de Mato Grosso do Sul apurar,

O número do CPF/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 r e f e r e+s e â.4'situação fisêâ':L

Secretaria de Estado fcte ·Fazeridâ

do contribuinte do

·e .da ·-Prócúrãêioria-Geral

-~~~· ~.: ijfl'·~~~{:f/' ~ ,.-t,:4-Jf

âmbito da

do Estado.

Certidão expedida com b~'Jt/l~~~~~;tl~,tda Lei n. 1. 810, 22 de dezembro
de 1.997; art. 178 do Regulamert\it<:f do·:rCM$., ;,aprovado pelo Decreto nº 9203, de
18 de setembro de 1998, e, art"~': 3°· do Decreto n. 1s.491, de s de agosto de

2020.

...,,-

Certidão emitida às 15:10:03 horas do dia 04/02/2021ic'hora e data - MS).

u

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

desta certidão deverá ser confirmada na página da

Se-

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

.0, .

07 603,857 /
451
,JMRS PUBhlCi~~LTOA= ME
A Rclkilf~~;, 615 Casa 01

· /"'\vista • Cep: 79004 • G90

rande

•

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

MS

t

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: 273D88A9A8D5

con~tituir,
inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários.
anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão ..

Fls.006411

F'ls.N.~

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AÓS TRIBUTOS
.
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE L TOA
CNPJ: 07.603.857/0001-45

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:

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 12:16:30 do dia 10/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2021. /
Código de controle da certidão: 0037.5254.9'6ED.3196
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 273D88A9A8D5

(J

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

Fls.006412

Fts.

N.;°!/f

IX

: .."-.IXA :CONÓMíC ..:.. FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07 .603 .857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFOJO SE PINHO 615 CASA 01 / JARDIM BELA VIS.TA/ CAMPO GRANDE/ MS
/ 79004-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de rraio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acirra identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGfS.

u

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes
a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações corno FGTS.

Certificação Número: 2021012605004248194176
Inforrração obtida em 03/02/2021, 02:05:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 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: 273D88A9A8D5

Validade:26/01/2021 a 24/02/2021 /

Fls.006413

Fts.N.º~
Página 1 ~

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

U

u

Certifica-se 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 iQll~
.
Os dados constantes desta Cer,t_idão, são 'de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atua~izados atê 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 Naciorral 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, in~lusive 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.
j

07 603 857 / 0001

00

45'

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: 273D88A9A8D5

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 987017/2021
Expedição: 15/01/2021,· às 10: 33: 50
Validade: 13/07/2021 /180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

•&)~,.':.f'tf,_d

1.. ,' ;,~-

00001541
Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA • SEMRE

}:;~ ,-'--

Número da Nota

09/02/202115:34:35

')~,

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA· NFSe

Código de Verificação

83a13524
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRS PUBLICIDADE 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
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
:CPF/CNPJ: 03.969~23/0001-65 .
l:ndereço: RUA JOAO PESSOA, Nº139 • BAIRRO CENTRO • CEP:79400-000
Municíoio: COXIM
UF: MS
E-mail: re9ideias@amail.com
DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Pescrição: MATERIAL PUBLICITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2017
r;AMPANHA: CARTAZ ANIVERSARIANTE DO MÊS
RIAÇÃO CÀRTAZ
t,/ALORES REFERENTES À 60% DA TABELA VIGENTE SINAPR0/2017

( )
P:tem
~RIAÇÃO éÂRTAZ

)

Qtde

Unitário R$

l

2.772,00

Total R$
2,772,00

RECIBO
."~-A1ijr
:~}. ~, ~; .,, f.~RIO
. ' ' ' A NEXO
'
;:
â, - ~

,

-"

.•..

PIS (0,6500%):
Rs 0,00

1

COFINS (3,0000%):
R$ 0,00

..

tvalor Total das Deduções:

1

INSS (11,0000%):
Ri 0,00

L

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

1

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

VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 2.772,00

,rase de Cálculo:
R$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021
Recolhirnento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
:CNAE: 731140000
bata de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 15/03/2021

r=

Rs·2.n2 oo

,talor do ISS:
5.000/o

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

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

R$138 60

1/1

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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rlbutáver
SIM

Fiscal foram executados e conferido~

pe\o Chefe do

Coxim •. M~I-~
~.,J~

Rogéno M G. proenÇa

FISC,l>,L OE cQt,!iAATO

o
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Os Serviços constantes desta Nota

Fls.006419

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:

1 / 1

Data: 14/01/202115:34

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 2896/21-71
Dados da Empresa
Inscrição Municipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA - ME
Nome Fantasia: RE9 IDEIAS

u

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 DESCRITAACIMA.
1

A

Reserva-se o direito de:a Fàzenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas. bem como.
aquelas pagas até esta data, mediante ch8que, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Pàrágrafo
2 do Artigo 162 da CTN.
.
. '
.

Validade: 13/02/2021 ~
A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

u

Campo Grande(MS), 14 de janeiro de 2021.

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.
CÓDIGO AUTENTICIDADE: FE1A4E48E57014FC1F151AC494940D9C

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: 273D88A9A8D5

CEP: 79.004-690

Fls.006420

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

CERTIDÃO NEGATINA DE DÉBITOS NÚM: 069267/2021

CNPJ:

07.603.857/0001-45

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado,
constatou-se que, até a presente data, não
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou. não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da pesso física ou jurídica acima indicada.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob
a responsabilidade do próprio soli~itante da certidão, circunstância que
torna necessária·a sua conferência pelo destinatário da certidão.

'

'

1

"I,

.

Esta certidão refere;--se à:Qsituação fiscàl do contribuinte do âmbito da
Secretaria de Estado de Fazeridaié,ida,ProcuFàdoria-Geral do Estado.
·~.~&i,! /~

~f-ii:ilt!f. ;: • :~_ ~

1

~·

Certidão expedida com ba,-i~\n(!í'f~~~;fiY2~rda Lei n. 1. 810, 22 de dezembro
de 1.997; art. 178 do Regulamen\gcto-ICM&l,, -aprovado pelo Decreto nº 9203, de
18 de setembro de 1998, e are:;::c3o do Óecreto n. 15.491, de 5 de agosto de
2020.
Certidão emitida às 15:10:03 horas do dia 04/02/2021·~ora e data - MS).
Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

u

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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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.006421

As.N.º~
1

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
FEDÊRAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JMRS PUBLICIDADE L TOA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
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:

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.flns 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 estábelecirrjento,matrii e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da a'dministração direta a· ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da P,GFN::.e abrange inclusive às contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a.'d' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº a: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 12:16:30 do dia 10/12/2020 <hora e datade Brasília>.
Válida até 08/06/2021./
Código de controle da certidão: 0037.5254.96ED.3196
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 273D88A9A8D5

u

1. constam.débítos 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

Fls.006422

Fls.

N.º1!!
1

-~"'P

!IIA,

:cAIXA :ê.CONOMíCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07 .603.857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 fASA 01 / JARDIM BELA VISTA/ CAMPO GRANDE/ MS
/ 79004-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de rraío de 1990, certifica que, nesta data,! a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

ó presente Certificado não servirá de prova caltra cobrança de quaisquer débitos referentes
a contribuições e/ou encargos devidos, decorrelntes das .o brigações com o FGTS.
Validade:26/01/2021 a 24/02/2021

r"

Certificação Número: 2021012605004248194176

Informação obtida em 03/02/2021 02:05:47

A utilização deste Certificado' para os fins previstos em Lei' esta condicionada a verificação
de autenticidade no·site da Caixa: www.caixaJgov.br
•
•

1

r -

u
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PODEJ JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA hE DÉBITOS TRABALHISTAS
1

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA (MA~RIZ
E FILIAIS)
1
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 987017/2021
Expedição: 15/01/2021, às 10:33~50
Validade: 13/07 /2021--;.: 180 (cenlo
e oitenta) dias, contados da data
1
de sua expedição.

u

l

ÍNFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação ciias pessoas naturais e ju'rídicas
inadimplentes perante a Justiçà do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condebatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistJs, inclusive no concernente aos
rec.olhimentos previdenciáribs, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos ~eterminados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmadob perante o Ministério Püblico do
Trabalho ou Comissão de Concil~ação Prévia.

U/ C,):; ,).)t

. 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: 273D88A9A8D5

u

Certifica-se que JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 07.603.857/000~-45, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão em1tida com básé no ar. 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 4011.
.
.
Os dados constantes desta Cerjtidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 ( do í.s ) dias
anteriores à .dat a da s u a exl5ediç_ão•.
No caso de pessoa jurídfca, a dertidão· atesta a empresa em relação
a todo.s '", seus ~sta~ele?i"~ento:s, .~g~ncias o~ f ili~i~.
_
A aceitaçao desta certidao cond~ciona-se a verificaçao de sua
aute·nticidade no portal do iilr ibunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jusibr).
Certidão emitida gratuitamente.

u

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCELO FRANCO - 29/04/21 06:24
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

As.N.~.

~

•
J~

Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO G.RANDE

r,~,

-~·it-

-.~?

00001543
Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

i?)').~.f~

{;'···,'/•~_,,,..

09/02/202117:28:25

~--W~;:..s~~

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA • NFSe

Código de Verificação

c083f1b5
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JMRS PUBLICIDADE L TDA • 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
:CPF/CNPJ: 03.510.211/0001-62
l::ndereço: RUA 10 DE DEZEMBRO, Nº268 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000
Municíoio: COXIM
UF: MS
E-mail: re9ideias@amail.com
DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Descrição: MATERIAL PUBLICTTÁRIO CONFORME CONTRATO N° 011/2017
tAMPANHA: CONHEÇA O SEU VEREADOR
:::RIAÇÃO BANNER WEB
lt\DAPTAÇÃO DO BANNER ESTÁTICO
"ALORES REFERENTES À 60% DA TABELA VIGENTE SINAPR0/2017

- trributável
SIM
SIM

)Item
!CRIAÇÃO BANNER WEB
~DAPTAÇÃO DO BANNER ESTÁTICO

Qtde
1
12

Unitário R$
2.240,40
892,80

Total R$
2.240,40
10.713,60

R!CIBO
.,
IAIUCARIO ANEXO
-

'

\..,
PIS (0,6500%):
R$ O 00
~alor Total das Deduções:

1

COFINS (3,0000%):
R$ 0,00

,rse

1

INSS (11,0000%):
R!I: 0 00

VALOR TOTAL DA NOTA
de Cálculo:

R$0 00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/202_1
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
. CNAE: 731140000
Data de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 15/03/2021

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

= R$ 12.954,00

r=

R!I: 12.954,00

1

1

.f

500%

CSLL (1,0000%):
Rs 0.00

alor do ISS:

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

https://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAOOT140DUz&confirma=Uw==&temPrestador
-Uw==

R$ 647,70
~-""'

1/1
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Os Serviços constantes desta Nota

Fls.006427

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha:

Data: 14/01/202115:34

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 2896/21-71
Dados da Empresa
Inscrição Múnicipal: 0012256100-3
Situação: Ativa
Contribuinte: 07.603.857/0001-45 JMRS PUBLICIDADE LTDA- ME
Nome Fantasia: RE9' IDEIAS

ü

Endereço:
AVENIDA RODOLFO JOSE PINHO, 615 CASA 01

CEP: 79.004-690

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· chegue; ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parãgrafo
2 do Artigo 162 da CTN.
Validade: 13/02/2021 /

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

u

Campo Grande(MS), 14 de janeiro de 2021.

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.
CÓDIGO AUTENTICIDADE: FE1A4E48E57014FC1F151AC494940D9C

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: 273D88A9A8D5

Bairro: JARDIM SAO BENTO Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Fls.006428

l

Fls.

N.°!!!/'

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:069267/2021

0·7. 603. 857 /0001-45

CNPJ:

()

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado,
constatou-se que, até a presente·data, não
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento,
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade
da pesso física ou jurídica acima indicada.

O número do CPF/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 r e f e r.e+ s e á\Í'§i t.uação ·fiscá'i' do contribuinte do âmbito da
Sécretaria de Estado de Fazenêi'â e ,da ,.Proéuràdoria-Geral do Estado.
t;,{;#~ :~ .

iif-~!\~.. · , ~.~~

Certidão expedida com basce n&"f,,Pc'~tiY29'4/,da Lei n. 1. 810, 22 de dezembro
"'
-,,., _.G
· -c,,4·f?i9t"C10ii:· _ -, ,·
de 1.997; art. 178 do Regulamenttcf-do<'.i:CM~;_;",aprovado pelo Decreto nº 9203, de
1
18 de setembro de 1998, e art' }\3.º,.do Decreto n. 15.49), de 5 de agosto de
2020.
Certidão emitida às 15:10:03 horas do dia 04/02/2021~ora e dàta - MS).

u

Ce~tidãQ vªlj._<ia aj;_é se~sen~a diªs

ª

contar da data de suª e

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov .br
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: 273D88A9A8D5

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.006429

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: JMRS PUBLICIDADE L TDA
CNPJ: 07.603.857/0001-45
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:

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 judiciàl que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts.
negativa.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da admiríistraçã6 ciireta a eie vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGJ: N' e ábranqe inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei,n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidadé 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
Emitida às 12: 16:30 do dia 10/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2021./
Código de controle da certidão: 0037.5254.96ED.3196
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1.751, de 2/10/2014.

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: 273D88A9A8D5

u

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

Fls.006430

Fls. N.º:t'f
:AIY~o.

BW"
Ili&.
ECONÔMlCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07.603.857/0001-45
JMRS PUBLICIDADE LTDA ME
AV RODOLFO JO SE PINHO 615 CASA 01 / JA_RDIM BELA VISTA/ CAMPO dRANDE / MS
/ 79004-690

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de rraio de 1990, certifica que, nesta data, â errpresa acirra identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de· Garantia do Terrpo de Servico - FGTS.

u

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.

Certificação Número: 2021012605004248194176

Inforrração obtida em 03/02/2021 02:05:47
'
A utilização deste Certificado para os fins pÍ-evistos em Lei esta condicionada a 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: 273D88A9A8D5

Validade:26/01/2021 a 24/02/2021 //

Fls.006431

Fls. N.º 16<[3
Página 1 d~

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

U

u

Certifica-se 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 ~~o de responsabilidade dos
Tribunais do Traba,lho e e st.ão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data _da s.u a" ~exped'i·çãb.
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 (httpt//www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nac·ional de Devedores Trabalhistas. constam os dados
necessários à identificatão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes pe r an t'e 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.

1Ó7

603 85I / OU~· 45

JMRS PU!blCIOA~\TOA· 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: 273D88A9A8D5

Nome: JMRS PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.603.857/0001-45
Certidão nº: 987017/2021
Expedição: 15/01/2021, às 10:33:50
Validade: 13/07/2021 /180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
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