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MUSSCtFtO São Francisco do Cond:
SeÍr-Íeire

I de Fevererro de 2018
3 - Ano Vl - No 2'151

--oNTRATO N."024201E iiereb.aci enrre MUNlCipto DE sÀo FRI Nclsco Do coNDE e a
-:-e:a vERBO COMUNTCAÇÃO EtRELt. CONCORRÉXC|A H..OO. Zrrz. sEcoM.jo Cblêtc l:-:: i_ i:_ei: .t. :-:sen!. JcniTê:c ã prestação de erviços de publicidade.

:.ÍrpreeítCenco c conlunrê de atividad€s realizadas integradament€ que tenham por objetivo
. -,srtraa .r planeiamento. a conceituação. a concepçáo, a criaçã), a execução intorna, a
',ermeoraÇáo : : supervrsêc ca execução e distribuição exte na de competância da

:',êcre!ariê ce aomunicaÇâo ISECOM) da preÍeitura lltunicipal de Sãc Francisco do Conde.
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Comprovante de Transação Bancária
:FJ
',. .É a1.rro É: :Ér.027.69;.635.,i1rr. :-r6 Auteniicação BanCár a :003g01539309975

reÍ eÍtl,lPsÂ

i- rnla ae ateb ia

E'Ía.as.:

Agênciai 3072 | Conta: BO3O1-4 | Tipoi Contã-Corrênte

VERBo COMUNICACAO LTDÂ l CNpJ: oO7.211.925/OOO1-20

' INlsT:Rlo i; Pt:\./rDÉ'.ictÀ saCIA--r.tp-s'.Sir--ll ,ÀaICrrnL lC SEGUiia SOatÀr IitS:
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIÁL - GPS

03. coDIGO Da .ÀcAi.laN-c

04. CONlPETENCIA

06. VALOR DC INSS

1 07,

o8.

09. VALOR OUIRAS ENNDADES

2100

R$ 408,93

c1. ,[)r.i aai!: :\J: Rai:c

VERBO COMUNICaCAO EIRELI

{071) 3332757s
RUA ]UIZ ROSALVO TORRES,22

02. .'Etla::.,a !-:
so Êx.rrs vo ll,isi
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s:i a(ia a_:c: , aa,aÍ:-. a;a :r: -?tr:êna: [.]rr:soonaen:e fcs te!:s s!islqLrefies, e:e

,,:tt.:.:i:+':''i::r.:r--4.: aa r. : L'i!i ai'e,rÊs,.1êr,i! aas ccnd cões especificacas, confor.ne orden de serviço INSS/DAF nc

J anÇên'el!o aofsla no cllr.rto lc at).t.1-Cc.t..k) Lia !.r,rtê le DaaêmerLo 19/06/202A, sÕb a n.ae p@tocola 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www,bradesco.corn,br

Autenticação

SAC - Serviço de
Ápoio ao Cliente

Àiô BÍôies..
ír300llrrr Sl3-i

Der_a efte Aud L vo ou de Faie
080c 7t2 00_09

:d.í"bne.Ios, Rc. Bmacoes ê Intor-àCôes.:. "ai.e .L 2i -o.tss - oBs Doí Se_dn-
Dema6 tebíones
conslte o sie
FaE Conoscc

o5/ 2020

05. IDENTIFICADOR 721192s000120

R$ 3.82s,37

10. ATI'I/lvlULTA E ILjROS R$ 0,00

11. TOTAL R$ 4.234,30
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Banco Bradesco S/A hups://$'ww.ne I 2.bÍadesconetempresa.b.br/ibpjsei/inprimirPopup jsf
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bradesco

Comprovante de Transação Bancária
FGTS

Data da operação: 0310712020

No Controle: 305.810.191.821.478.376 | Autenticação Bancándt 074.745.394

oet cmpÍesa

Agêncía:3072 | Conta: E0301-4 | llpo: Contã-CorÍente

VERBO COT4U ICACÁO LTDA I CNPJ:0O7.211.925/0001-20

Conta de debito

Empresa

Codigo de banas

Empresa / uÍqao

IDENTIF, EMPRESA

cNPl/cEI

Cod. convênro

Competêncra

Data de validade

Datô de débito

Vàlor do pagàmento

85850000008-8 41660179200-0 7 07 64205080-7 721 1925o(xr1-2

FGTS/GRF S/TOMADOR

072119250001

ot79

06l2o2o

07lo7l2o2o

o3lo7l2o2o

RS 841,66

Â transação acima foi real2adô por meio do 8ràdesco Nel Empresô.
O lançamento consta no extrato de Contatorrente do clienie VERBO COMUNICACAO LTDA. junto à Agência 3072 , da data de
pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser quardado juntamente com a guia que originou o
pagamento, para àpresentação ao(s) órgão(s) fis.alizados, quando sollcrtado,

lrI:ii:L4â ndcrôc l ix:s2r:ix:el-!:r_' i. riiJi.-i-K a:!Ci1:'ê Àl:tcUCl À:q:xe:t
rll:ZIsE JI JEiO+9 HSBXSy::i ZP:VJ.s!' IGTXIÀoD D:rHi'1úi!2 t6Àe? l ra çLra.rqjB
:,'lO:rls9L Jg1P1i.t u i.pL6s{:ir :;::iJ!. Ll S:c:â.qr l? Ts.rl la:ll:::! :C!:C:-l

Ouvidoria 0800 727 9933 Ateíúinento de seguÍÉa ê sextà.fera, clãs 8h às l8h, exceto ÍeÍÉdos

Autenticação

Alô Eradesco
0800 704 8383

Demà6 tebfoíÉs
consutê o ste
Fah Comsco

Deticiente Auditvo ou de Fala
0800 722 0099

SAC - Sêrviço de
Âpoio ao Cliente

Carrebmêntos, Recbmaçõg e Informaçõês
AtêÍdmento 24 hoías, 7 dbs Dor semana.
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ffi
ESTADO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE

CONTROTADORIA GERAL

f\
FOLHA DE INFORMAçÃO

t
PROC. ADM. N9 3rt5l2OZO coNTRATO Ne 02412018

VERBO COMUNICAçÃO ElREtlCREDOR

ASSUNTO soucrTAçÁo DE PAGAMENTO -(CHECK-LIST Ne 990/20)

AO FUNDO SESAU

ConsideÍondo liquidoção da despeso, nota fiscal ne 1s|Tdevidomente otestddo (folho ne 70) e considerondo

demois peçcs de Íomolizoção prccessuol, é que encominhomos o mesmo contendo 44 (quorcnto e quotto)

numeradas, rurbicodos e anolisodos paro conhecimento e providêncios.

OBS: Resto otudlizor certidões vencidos, bem como, ossinoturo no noto de liquidoção.

Sõo Frcncisco do Conde, 27 de ogosto de 2020.
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

Certidão Negativa

Número : 2020082801 211921227 30

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia CERTIFICA que, até a presente data, NÀO

CONSTA em VERBO, CNPJ N." 07.211.925/0001-20, registro de Tomada de Contas Especial, Prestação de

Contas ou Tomada de Contas Inegular.

Observações:

. Ccíidão expedida 8mruitÂmente, alravés da Intemct;

. A consulta para a àmissào desta cerridão foi efletuadá nos regislros do Cadastro ale Contas Julgadas lrÍe8tlares do Srslema de ContÍole de

ContÂs do TCM-BA. excluidos os lançamentos relativos a processos em lramitaçào que ainda nào foram objelo de deliberaçào por paíe deste

Tribunal;
o A informaçào do n. do CNPJ acima é dc Íesponsabilidade do solicitante da Ceíidào. devendo â tiNlândrde ser confcrida pclo intercssâdo c

destinatário;
. A autenhcialade desÉ certidão poderá ser verificada na páginâ do Tribual de Conms dos Municipios do Estado da Bahia

(*ww.tcm.ba.gov.br), através do número da certidão e do número do CNPJ;

. Ceíidào emitiL à§ (12h27) do dia 28i08/2020, com validade de 30 (tnnta) dias a contar da sua emissão

A autenticrdade desta ceíidão poderá

ser verificada na página do Tribunal de

Conlas dos Muoicipios do Estado da

Bahia (w*Tí.lcm.ba 8oi'.b0. através do

número da certidão e do número do

CNPJ

Satvador, Bahra, 28/08r2020.

Endereço Avenida 4. n'495, Ed. Cons Joâquim Bauíâ N€ves.

CentÍo AdminisEativo da Balia CAB, CEP al.745-002, Salvâdor. Bahia
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarla da Receita Federal do Brasil
Éiocuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃoPoSITIVAcoMEFEIToSDENEGATIVADEDÉBIToSRELATIVoSAoSTRIBUToS
FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VERBO COMUNICACAO EIRELI
CNPJ : 07.2í 1.925/0001-20

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

respo nsabilidad e do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas' é certiÍicado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Re-ceita Fedêral do Brasil (RFB) com

exigibilidade susoensa nos termos do art 151 da Lei no 5'172' de 25 de outubro de 1966 -

Cóãigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

descísideração para fins de certiÍicaçáo da regularidade flscal' ou ainda não vencidos; e

2.nãoconstaminscriçõesemDíVidaAtivadaUnião(DAU)naProcuradoria-GeraldaFazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.2O5 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiaís e, no caso de ente Íederativo' para

úààs os Orgaos e funàos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaÇão do

;;l;il;r;;" "" 
âmbito da RFB e da pGFN e àbrange^inctusive as contribuições sociais previstas

nàs atin"as 'a' a 'd' do parágrafo Único do art. 11 da Lei no 8'212' de24 de julho de 1991

AaceitaçãodestacertidãoestácondicionadaàVerificaçãodesuaaulenticidadênalnternet,nos
endereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http://www pgfn gov bÊ'

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 751' de 211012014

Emitida às 12:19:13 do dia 12lO5t2O2O <hora e data de BrasÍlia>

Válida até A811112020.
Código de contlole da certidão: 6718.7c23.22C4'o35D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'



Cootribuinte

Endereço:

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadona de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 255.8271001-98

CNPJ: 07.211.925/0001-20

VERBO COMTINICACAO EIRELI

Rua Juiz Rosalvo TorÍes, N' 22

CHAME-CHAME
40.151-570

Cenrfico que a inscrição acima esú em situação regular, até a presente data.

ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer divldas que rrerem a ser

apuradas, conforme ani9o 217, § 3', da Lei 1.186/2006

Emissào autorizada as l1:38:04 horas do dia 28/08/2020

Y álida até dia 261 | I /2020 .

Código de controle da cenidào 937 6.2Ét6,97 FC.24L L,r7 BO,CA9E.OCO5.4058

EÍa ccnidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço

http://wwwsef?z -salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando

o código de controle acima.



CA'FA
CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 07.2Lt.925lOoOt-2O
Razão SocaallúERBo colíUNICACAo LTDA

EndereçO: RUA IUIZ ROSALVO TORRES 22 / CHAI"IE-CHAME / SALVADOR / BA /
40t57-570

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:08/08 /2020 a 06/09/2020

Certificação Número: 202008080322050726963 1

Informação obtida em 25/08/2020 16:25:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www. ca ixa,gov. br


