PROCESSOADMINISTRATIVO:002/2017

MODALIDADE:DISPENSAllCIT ATÓRIA

OBJETO: Contratação de serviços

de acompanhamento,

cobertura fotográfica e fil.magens das sessões plenárias da
Câmara Municipal

de Juscimeira..MT, com

inserção das

mesmas e matérias no site oficial do Poder legislativo
demais serviços de publicidade digital.

e

RESULTADO DE DISPENSA UCIT ATÓRIA

o

Presidente do Poder Legislativo de Juscimeira-MT, o uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a
Lei nro8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pelo setor jurídico, apresenta resultado de Dispensa Licitatória:
01 - Fornecedor: Pessoa Jurídica Elisa G. Caetano Transportes-ME
CNPJ: 11.858.937/0001-19

~---I-----------~--~---"-------'~~----~~--------'"-~---------~
Item
Valor
Prazo
Valor Anual
Mensal
1 Manutenção,
e
hospedagem do site da Câmara
Munici ai de Juscimeira-MT.

1.200,00 12 meses

14.400,00

Juscímeira, 08 de Janeiro de 2018.

Ronival Soares Santos
Presidente

De: Secretaria

de Administração

Para: Assessoria

Jurídica

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico.

Prezado (a) Senhor (a),

Solicito a Vossa Senhoria que seja elaborado parecer jurídico acerca
da legalidade de contratação de empresa especializada em serviços de
Acompanhamento e Cobertura Fotográfica de Sessões Plenárias da Câmara
Municipal de Juscimeira através de Dispensa Licitatória tendo em vista que a
contratação apresenta valor dispensável de licitação conforme artigo 3°, II da
lei Municipal nO1068 de 03 de Maio de 2017. Segue em anexo certidões e
propostas orçamentárias.

Juscimeira-MT, 30 de Janeiro de 2018.

Secretário de Administração

F.C PUBLICIDADE

E PROPAGANDA

CNPJ: 29.482.227/0001-00
Rua: Avenida JK
Bairro: Centro
'-"vu<<<<v. (66) 99661-1049

Juscimeira Mato Grosso
CEP: 78810-000

Juscimeira-Mt, 08/01/2018
Câmara Municipal de Juscimeíra

Prezado(s) Senhor(s)
Conforme solicitação, enviamos abaixo nossa proposta de preço
para prestação de serviço junto ao Poder Legislativo

Item

Descrição

Quant.

Valor

Valor Total

Un.

01

Serviços de acompanhamento e cobertura fotográfica
e filmagens de sessões plenária da Câmara municipal
de Juscimeira, com emissão de fotos digitais,
tratamento no photeshop, inserção de matérias no
site oficial do legislativo.

orçamento tem validade de
novamente.
Todos os preços informados

dias. Após este período,
em Reais (R$) e são

Atenciosamente,

FERNANDO DA COS
F.C PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1.500,00

consulte-nos
para este orçamento.

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

Rondonópolis-Mt,

__--__-------------------- __----------------

08/01/2018

À
CÂMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
JUSCIMEIRA·MT

Prezado(s) Senhor(s)
Conforme solicitação, enviamos abaixo nossa proposta de
preço para prestação de serviço junto ao Poder Legislativo de Juscírneira:
ITEM 01) - Acompanhamento, cobertura e divulgação dos trabalhos e ações das
Sessões Plenárias dos Vereadores da Câmara Municipal, com trabalhos de fotográfica
e inserções de matérias no síte oficial;

VALOR TOTAL R$ 2.000,00
(Dois mil reais)

Desde já agradecemos a preferência e nos colocamos a
disposição de todos.

Atenciosamente,

SAMUEL MULLER
Comercial e Serviços

SAMUEL MULLER BRANDAO - ME II CNPJ n"11.839.101/0001-77II Av Amazonas, 638 Centro· 78.700-050
RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

- --------

BlnpNiUI

Otú_te

"'IMPLES
~,'.}'ii>·');"'\·i<··"''':><'''lNACtOMAL

PENSE NISSO:
"Devemos atacar e combater o mal antes que ele aconteça. Depois de ocorrIdo, mesmo que haja punição,
o estrago já está feito e seus efeitos poderão ser devastadores e irreversíveis. "

Em 08/01/2018.

À
CAMARA MUNICIPAL DEJUSCIMEIRA
Juscimeira-MT;

Ref. Proposta Orçamentária (Faz}

PrezadosSenhores,
Apresentamos nossa proposta orçamentária conforme solicitação:
Item:

101

I

Material'
- SERViÇOSDEACOMPANHAMENTO E COBERTURAFOTOGRAFICADE
SESSÕES
PLENÁRIADA CAMARA MUNICIPAL DEJUSCIMEIRAS,com emissão
de fotos digitais, tratamento no Photoshop, prova digital, layout,
manutenção do SITEoficiai do legislativo em tempo real;

VALORTOTALDOSSERVIÇOS
ACIMA
);.> Cond.Pgto: a combinar;
);.> Validade da Proposta: 30 dias;

Qtd

VI Unit

R$1.800,OO (Um mil e oitocentos reais)

(66) 9.9671.8550

PRAGMÁTICA - R. Rafael
440 - Nova
78.740-1 j 8
CNP.l04.658.301/0001-68 <> OPTANU: PELO SIMPLES NACIONAL

9.9671.8550
ou cle~)bnlendllllcal:all1otn~lui.com

RONDONÓPOLIS - MT

VI Total

1soo.oo

PARECER JURÍDICO N° 003/2018

l-ASSUNTO

de parecer Jurídico elaborado com o intuito de
a plausibilidade jurídica acerca da possibilidade de dispensa de licitação para
contratação de serviço de
previsto no inciso II do art

de publicidade virtual, cujo valor não alcança o limite
da

Municipal ng 1.068/2017.

II - POSSIBILIDADE JURÍDICA

o
Administração Pública,

37 da Constituição
díreta, quer índíreta,

dos Estados, do Distrito
compras e

inciso XXI,dispõe que a
qualquer dos poderes

União,

e dos Municípios, somente poderá contratar obras,
ressalvadas as situaçQes especUkamente

na legislação infraçQustitucional.

descritas

mediante processo de licitação pública,

igualdade de condições a todos os concorrentes.
Observa-se que a própria constituição federal, ao normatízar
sobre a obrigatoriedade da licitação prescreveu a possibilidade de sua dispensa em
norrnatízacão infraconstitucíonal,

desde que em

Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/1993,

Vejamos:
diz:

"É dispensável a licitação:

11-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na altneo "a",do inciso 11do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez;

-

-----

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

como se vê, de
observados

os

para que, desde que

fixados no dispositivo, o gestor

licitação e contratar díretamente compras e serviços

deixar de instaurar a
para a Administração.

A lei Municipal 1.068/2017 atualízou os valores previstos nos
artigos 23 e 24 da

de Licitações, passando o valor em que se enquadra a

dispensa a ser de R$ 35.996,98 (trinta e

novecentos e noventa e

e

noventa e oito centavos).

Todavia, para a efetívação
do art, 24 da lei 8.666/1990 e inciso II do art,
se o cumprimento

nas hipóteses do

da

x

Municipal nQ 1.068/2017,

de alguns requisitos como: preço seja compatível çom o vªlor de

merçªdQ e Q çQl)tmtadQ PQsSUª çªpªçidªde

téçniçª, eçQnQmiça e regularidade

fisçal.

111- CONCLUSÃO
do exposto, o

é favorável a realização

da dispensa desde que sejam cumpridos os demais requisitos

Sem

para o mesmo, reitero os

[uscimeíra/M'F, 31 de Janeiro de 2018.

THA
OABjMT 12.190

de grande

De: Secretaria de Administração
Para: Departamento de Contabilidade
Assunto: Solicitação verificação de saldo orçamentário.

Senhora Contadora,

Solicito verificação de dotação orçamentária para contratação de
serviços empresa de publicidade das sessões plenárias deste Poder
Legislativo.

Juscimeira-MT, 02 de Fevereiro de 2018.

o
Secretário de Administração

De: Departamento de Contabilidade
Para: Secretário de Administração

Senhor Marciano Oliveira Carmo,
Atendendo a solicitação desta Secretaria, no que diz respeito a
realização de Contratação por Dispensa Licitatória, venho através deste
informar-lhe dotação orçamentária na qual poderá ser realizada tal despesa.

Código Funcional Programático

01.031.0001.2000.000/33.90.39.00.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.

Juscimeira-MT, 02 de Fevereiro de 2018.

Qf'(\.I,.()J

Keila Paniagoa
Contadora

drigues

De: Secretaria de Administração
Para: Gabinete da Presidência

Assunto:

Solicitação

contratação

por Dispensa Licitatória.

Senhor Presidente,

Considerando as cotações e parecer jurídico em anexo, assim como a
necessidade de dar mais publicidade as sessões, venho através deste solicitar
contratação de empresa para fornecimento de serviços de acompanhamento e
cobertura fotográfica e filmagens das sessões plenárias da Câmara Municipal
de Juscimeira-MT, com inserção das mesmas e matérias no site Oficial do
Poder Legislativo e demais serviços de publicidade digital.

Juscimeira-MT, 02 de Fevereiro de 2018.

De: Gabinete do Presidente
Para: Secretário de Administração

Assunto: Autorização para Contratação por Dispensa.

Prezado Secretário,
Em decorrência da solicitação para contratação por meio de Dispensa
Licitatória de empresa especializada em serviços de publicidade das sessões
plenárias deste Poder Legislativo e com base nas cotações e parecer jurídico
em anexo autorizo a presente contratação..

Juscimeira-MT, 02 de Fevereiro de 2018.

Presidente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO OE SERViÇOS N° 002/2018

CÃMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, com sede na Rua
Dois Irmão, 383, Centro, na cidade de Juscimeira-MT., devidamente inscrita no
CNPJ sob o nO 24.774.499t0001-52, neste ato representada por sua
Presidenta, Senhor RONIVAL SOARES SANTOS, brasileiro, casado, residente
e domiciliado no município de Juscimeira-MT, portador da Carteira de
Identidade RG. N° 0908213-1, expedida pela SSP-MT., inscrito no CPF sob o
n° 780064301-87.

CONTRATANTE:

CONTRATADO: Pessoa Jurídica José Fernando da Costa, com sede na
Avenida JK., 631 Centro, Juscímeira-MT, inscrita no CNPJ nO29.482.227/000100, representada neste ato pela Sr. José Fernando da Costa, brasileiro,
solteiro, residente e domiciliada na Rua Ronaldo F. Pereiras, 225, Bairro Cajus,
Juscimeira-MT, portadora Cédula de Identidade RG n° 2441894-3 SSP/MT e
do CPF n° 047.603.531-78.
CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 FUNDAMENTO
1 1 _ Este instrumento contratual fundamenta-se no artigo 24 em seu inciso II e
artigo 62 e demais dispositivos da lei nO8.666/93, lei Municipal nO1068 de 03
de Maio de 2017.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - O objeto do presente contrato consiste na prestação pela CONTRATADA
à CONTRATANTE de serviços de acompanhamento, cobertura fotográfica e
filmagens das sessões plenárias da Câmara Municipal de Juscimeíra-MT, com
inserção das mesmas e matérias no site oficial do Poder legislativo e demais
serviços de publicidade digital.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. - Pela prestação dos serviços ora contratados, pela Câmara Municipal de
Juscimeira, a CONTRATANTE pagará a importância mensal de R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais), perfazendo um valor global de R$ 16.500,00
(Dezesseis mil e quinhentos reais),
de

referente ao serviço prestado e após avaliação dos serviços pelo Fiscal de
Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1 _ O presente contrato terá duração de 11 (onze) meses a partir da data de
assinatura do presente contrato, podendo o mesmo ser renovado caso haja
interesse das partes.
CLÁUSULA QUINTA - REGIME DE EXECUÇÃO
5.1 _ O presente contrato terá o regime de execução direta conforme artigo 6°,
inciso VII da Lei nO8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 _As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
01.001.01.033.90.36.00.00 - Manutenção e Encargos
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1. Na hipótese de a CONTRATADA descumprir as obrigações assumidas
neste Contrato, no todo ou parte, ficará sujeita, a juízo da CONTRATANTE, às
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n" 8.666/93.
7.2. A inexecução total ou parcial do Contrato poderá ensejar rescisão pela
Câmara Municipal de Juscimeira, com as consequências previstas nos arts. 77
e 80, da Lei de Licitações e Contratos, sem prejuízo da aplicação das
penalidades a que alude o art. 87, da mesma Lei.
7.3. A multa a que se refere o inciso II do art. 87 da Lei citada no item anterior
será de mora diária correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) e multa de
10% (dez por cento), ambas sobre o valor total do contrato, que serão
aplicadas independentemente de notificação, interpelação judicial ou
extrajudicial, sendo o seu valor
do total
contrato.
atraso

superior a 30 (trinta) dias consecutivos poderá ensejar, a exclusivo critério da
Câmara Municipal, a rescisão do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

8.1 - DA CONTRATANTE:
8.1.1. Pagar pontualmente o valor estabelecido na Cláusula terceira.
8.1.2. Informar à CONTATADA qualquer alteração dos dados relacionados a
endereço para correspondência.

8.1.3. Não veicular por meio de seu "síte" material pornográfico, racista ou que
demonstre qualquer outro tipo de preconceito de raça, cor, ou qualquer outro
material que afronte a moral os bons costumes elou a legislação em vigor.

8.1.4. Não realizar publicidade não solicitada (mala direta) via e-mail (SPAM).
8.1.5. Responder regressivamente à CONTRATADA em caso de condenação
judicial ou administrativa desta em função do conteúdo do material veiculado
pelo seu "site", incluindo custas e honorários de advogados.
8.1.6. A CONTRATANTE assume total e exclusiva responsabilidade pelo
conteúdo inserido no site Oficial.

8.1.7 _ Auxiliar em todos os sentidos a boa execução do contrato,
principalmente no que tange ao fornecimento de informações relativas ao
objeto;

8.1.8- Cumprir as cláusulas aqui avençadas;
8.1.9- Tomar todas as medidas necessárias para a formalização do presente
contrato.

8.2 - DA CONTRATADA:

8.2.1. Acompanhar todas as sessões e eventos dentro e fora do prédio da
Câmara Municipal de Juscimeira-MT fazendo o registro através de fotos e
filmagens.

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

8.2.2. Inserir as fotos e filmagens no site oficial do Poder Legislativo com
descrição do assunto;
8.2.3. Reunir antes com o gestor e vereadores para autorização de publicação
de materiais fotográficos e vídeos no site Oficial do Poder Legislativo;

8.2.4. Alimentar com informações e materiais de publicidade a página do
facebook da Câmara Municipal de Juscimeira-MT;

8.2.5 _ Executar o objeto deste contrato com lisura e boa técnica;
8.2.6- Cumprir incondicionalmente as cláusulas aqui avençadas;
8.2.7 _ Resguardar o interesse público e coletivo da outra parte.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÔES
9- As alterações contratuais necessárias ocorrerão em conformidade com os
dispositivos da Lei nO8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. A rescisão contratual poderá ser:
a)
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração pública, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVUdo art. 78 da Lei n° 8.666/93;
b)
Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveniência da
CONTRATANTE;
c)

Pelo atraso dos pagamentos igualou superior a 30 (trinta) dias.

d)
A ínexecução total ou .parcial do Contrato enseja a sua rescisão pela
Câmara Municipal, com base na Lei n° 8.666/93;
e)
Constituem motivos para rescisão os previstos no art, 78, da Lei n°
8.666/93.
1)
A rescisão contratual de que trata o inciso I, do art. 78, acarreta as
consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei de t.icnacoes
Contratos.

10.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisão administrativa prevista no artigo 77 da lei 8.66&1993.
cLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS
11.1. _ Os casos omissos serão resolvidos com base na lei nO 8.666/93,
aplicando-se subsidiariamente a Legislação específica.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
12.1.. Este contrato obedecerá às determinações da Lei 8.666/93, atualizada
pela Lei 8883/94 e Lei Municipal n° 1068/2017 e demais disposições aplicáveis
quando couber.
12.2. A CONTRATADA fica autorizada a suspender os serviços ora elencados
em caso de atraso dos pagamentos igualou superior a 30 (trinta) dias corridos
da prestação do serviço, objeto deste contrato.
12.3. A CONTRATADA declara não ter nenhum impedimento legal para
exercer suas atividades comerciais, se responsabilizando integralmente por
esta informação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
13.1. _ Fica eleito o Foro da Comarca de JUSCIMEIRA-MT para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas ao presente contrato que de outra forma não sejam
solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham
ou venham ter por mais privilegiado que seja. Por estarem às partes em pleno
acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricados
para todos os fins de direito na presença de 02 (duas) testemunhas.
Juscimeira-MT, 06 de Fevereiro de 2018.

IV .

P . SIót(NTê
CÂMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

•

CONTRATADO:

FERNANDO DA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF:047.603.531-78

....

JCIILZ

FISCAL DE CONTRATO:

Nome: uzU
Alves de Souza
CPF N° 482.415.391-34

02Nome~ lizabete Lopes de
CPF N°: 925.568.171-00

PREFEITURA

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL OE JUSCIMEIRA CNPJ: 15023955000131
Av. Joaquim Mí9uel dos Santos. N" 210· CAJUS

Fatura de Serviços, Água e Esgoto
lnstuiaçáo

R<tferMcla

000369973

12/2017

Vencimento

19/01/2018

i=====================~?==============
-=-=-"""':;:;=-::'::-=-"íl'
Endereço dá Ligação
•
Endereço de Correspondeocía

, 460-R RONALOO F.PEREIRA(RUA O), 225
147-CAJUS
i CE?: 78810000

460-R RONALDO F.PEREIRA(RUA O), 225
147-CAJUS
CEP:78810000
Cornple: CAJUS
JUSCIMEIRA·Ml
Selar: 00003
Rota:
490
Cons. Fa:

18

Discriminação das Receãas

AGUA
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
JO

'"

30
3{l

ao

30

s Resultados
0.33
O

O
6.02
0.44
O

ECON()MIZE Am

ltl

Padrão
0,2 a 2,0
15
0.6 a 0,8
6.9.5
5

02!M!2:fJf1
31JOlf2011
641lttlM11

Unidade
mgll
uH
mgll
m911

uT

Aus êncla

mi

Ausência

mi

16.20
5.83

29/01/2018

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
providencie junto

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer

RFB a sua

à

cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇAo OATAOEABERTUHA
CADASTRAL
19!01'2018

exceto aérea e submarina
Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
S.. r"'"'''' de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-06 de soncrízaçêc e de iluminação
74.20..0·03· Laboratórios fofclor;lfí
73.19.0-03· Marketing díreto
59.12·0-99 - Atívidades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente
63.99-2-00 • Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
73.19-0-99 - Outras atívtdades de publicidade não especificadas anteriormente
47.89.0-08· Comércio varejista de artigos
e para
18.13-0-01·
de material
1:I;'.,,::S-()-::S1:l

-

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/01/2018

Aprovado pela

Normativa RFB nO 1

Emitido no dia 19/0112018 às 14:53:03

de 06 de maio de 2016.
e hora de

Página: 1/1
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25/01/2018

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: JOSE FERNANDO DA COSTA 04160353178
CNPJ: 29.482.227/0001-00
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'di do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24
julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:46:55 do dia 25/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2018.
Código de controle da certidão: AD67.CB63.D05C.3930
Qualquer rasura ou
este documento.

i/i

Débito

25/01/2018

de Estado
de Faz.enda
Data: 25/01/2018

• 12:41:23

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI N° 0021404536
CERTIDÃO REFEFERENTEA PENDÊNCIAS TRIBUTARIAS E N O TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES
PÚBLICAS
Data de emissão: 25/01/2018
fornecida para o CNPJjMF : 29.482.227/0001-00
Nome: JOSE FERNANDO DA COSTA 04760353178

Hora de emissão: 12:41:25

CERTIFICAMOS que,
a data e hora em epígrafe,
parâmetros constantes no
Anexo I da Portaria nO 24j2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas
ao sistema de processamento de dados da CNDI, da
de Estado de Fazenda,
pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima lndlcado, bem como dos seus sócios e
demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.
Fica
o direito de a
Pública do Estado
Mato Grosso exigir valores
relativos a tributos
legais, mesmo lançados, bem como em
razão de posterior lançamento ou apuração, ou
de ínexatldão da informação
pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito
tributário, inclusive quando objeto de NA!.
OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para
inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem
o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não
esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.
ser confirmada via Internet no endereço:

Certidão valida

23/02/2018
de

. TBTBA9U2L92U92BT
Página 1 de 1

Copyríght 2001-2018 Secretaria

1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
Av. Joaquim Miguel dos Santos, N° 210 CAJUS
CNPJ 15023955000131

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
a
para os fins que se fizerem ne(;eSSSI'IOS
oeonos com os cofres
8. ressalvado o direito
constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a \f!n,~nl"!~

000002447

Estadual:

JOSE FERNANDODA COSTA· 04760353118

CPF/CNPJ: 29482227000100

AV JK, 631
. Bàirro:
Cidade:

CEP:

CENTRO

78810000

JUSCIMEIRA·MT

Esta certidão é valida somente com
Emissão:

29/01/201814:52:55
da Certidão:

Validade:

609520E8904E33A8

30/03/2018

Usuário:

AOEMIR

