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NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Porto Alegre

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Emitida em:

Nº:2022/15

01/06/2022

às 13:38:54

Competência:

Código de Verificação:

01/06/2022

5d6da9e8

LUIZ HENRIQUE O S MARKETING DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ: 41.039.008/0001-49

Inscrição Municipal: 66381622

AV TERESOPOLIS, 2255, AP/SL 301 , TERESOPOLIS - Cep: 90870-001
Porto Alegre
RS
Telefone:
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 055.448.398-08
ALENCAR SANTANA BRAGA

Inscrição Municipal: Não Informado

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO IV, GABINETE 239, ANEXO IV, GABINETE 239, PRAÇA DOS TRES
PODERES - Cep: 70160-900
Brasilia
DF
Telefone: (61)3215-5239
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO DEPUTADO
(INSTAGRAM: WWW.ISTAGRAM.COM/ALENCARBRAGA13,@ALENCARBRAGA13;
FACEBOOK: FB.COM/ALENCARBRAGA13; E TWITTER: WWW.TWITTER.COM/ALENCARBRAGA13)
REFERENTE AO MES DE ABRIL (01/04 A 30/04)
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 15.000

Código de Tributação Municipal:
172500400 / Outras atividades de publicidade.
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.25 / Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros,
jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).
Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:

R$ 15.000,00

Valor dos serviços:

R$ 15.000,00

R$ 0,00

(-) Deduções:

R$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R$ 0,00

(-) Descontos:

Valor Líquido:

R$ 15.000,00

(=) Base de Cálculo:

R$ 15.000,00

(x) Alíquota:

-

(=)Valor do ISS:

-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.
Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/exibicaoNFS-e.jsf
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Recibo de Pagamento - 2022/15

Dados do recibo
Data de emissão

01/06/2022

Dados do pagador
Nome

Alencar Santana Braga - Câmara dos Deputados

CPF/CNPJ

055.448.398-08

Celular

(61) 3215-5239

Dados do beneﬁciário
Nome

LUIZ HENRIQUE O S MARKETING DIGITAL LTDA

CPF/CNPJ

41.039.008/0001-49

Cidade

Porto Alegre - RS

Serviço/Produto
Descrição
R$15.000,00
Prestação de serviços técnicos e especializados referente a divulgação de atividade parlamentar nas
redes sociais oﬁciais do deputado (Instagram: www.instagram.com/alencarbraga13, @alencarbraga13;
Facebook: fb.com/alencarbraga13; e Twitter: twitter.com/alencarbraga13

Valor total: R$15.000,00

Observação
Referente ao mês de abril de 2022: (01/04 a 30/04)

Este recibo serve como
pagamento realizado e recebido, não
mo comprovante do pa
pagame
restando mais nada em aberto,, refe
referente
fere
fe
rent
re
nte
nt
e ao que está descrito no documento.

LUIZ HENRIQUE O S MARKETING DIGITAL LTDA 41.039.008/0001-49

Recibo gerado por

Relatório de Serviços de Comunicação para o
Deputado Federal Alencar Santana Braga
Relatório referente ao mês de Abril/2021
Produção de conteúdo voltado para redes digitais, especificamente para
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e para o website do deputado,
incluindo análise de conjuntura política e briefings temáticos de subsídio à
atuação do deputado e cobertura e registro das suas atividades.
1. FACEBOOK:
Produção de vídeos (inclusive transmissões ao vivo), “cards” e outros tipos
de conteúdos sobre ações/temas do mandato, bem como sobre do debate
público nacional, especialmente a partir de pronunciamentos do
parlamentar no Plenário, em comissões e em outros espaços, seus projetos
de lei e suas bandeiras de luta. Monitoramento e gestão do diálogo com o
público na plataforma. Alguns dos produtos:
Visita ao Sindicato dos Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e
Tecnologia do Setor Aeroespacial, em São José dos Campos (SP)
https://www.facebook.com/AlencarSantana2022/posts/4990384870999971
Sexta-feira Santa em família [edição de vídeo]
https://www.facebook.com/reel/354760983356205
Direitos trabalhistas | Lançamento da Agenda Legislativa das centrais
sindicais no Congresso Nacional
https://www.facebook.com/AlencarSantana2022/videos/982924502618157
Card sobre o aumento do custo de vida
https://www.facebook.com/AlencarSantana2022/posts/5038576479514143
Encerramento da semana em Brasília e aviso de atividades no estado
https://fb.watch/dnoOoFKEdM/
Av. Teresópolis, 2255, 301, bairro Teresópolis - CEP: 90870-001
Porto Alegre (RS)

2. INSTAGRAM:
Produção de vídeos (inclusive transmissões ao vivo), “cards” e outros tipos
de conteúdos sobre ações/temas do mandato, bem como sobre do debate
público nacional, especialmente a partir de pronunciamentos do
parlamentar no Plenário, em comissões e em outros espaços, seus projetos
de lei e suas bandeiras de luta. Monitoramento e gestão do diálogo com o
público na plataforma. Alguns dos produtos:
Crítica ao governo por conta da Inflação recorde
https://www.instagram.com/p/Cc5cEjwMMw1/
Crítica à graça presidencial concedida a um deputado condenado pelo STF
https://www.instagram.com/p/Cc3TEJFOmQN/
Retomada dos trabalhos da CCJ da Câmara
https://www.instagram.com/p/Cc28X3XtoQy/
Questionamento ao Ministério Público Federal sobre porte de armas a
autoridades do governo federal
https://www.instagram.com/p/Cc1Kcy7MmJC/
Diálogo com entidades sindicais sobre pautas legislativas
https://www.instagram.com/p/Cc07_AgtxY7/
Educação e Cultura – Dia Mundial do Livro
https://www.instagram.com/p/CcsqNxqpYLw/

3. TWITTER:
Produção de textos para Twitter, publicação de vídeos, “cards” e outros
tipos de conteúdos sobre ações/temas do mandato, bem como sobre do
debate público nacional, especialmente a partir de pronunciamentos do
parlamentar no Plenário, em comissões e em outros espaços, seus projetos
Av. Teresópolis, 2255, 301, bairro Teresópolis - CEP: 90870-001
Porto Alegre (RS)

de lei e suas bandeiras de luta. Monitoramento e gestão do diálogo com o
público na plataforma. Alguns dos produtos:
Crítica à disparada da inflação e do custo de vida
https://twitter.com/AlencarBraga13/status/1519732190283812865
Crítica ao aumento de 19% do gás natural
https://twitter.com/AlencarBraga13/status/1520108772768759816
Retomada das sessões presenciais na CCJC da Câmara
https://twitter.com/AlencarBraga13/status/1519312905132560386
Encontro com entidades sindicais na Liderança da Minoria
https://twitter.com/AlencarBraga13/status/1519047213435035649

4. YOUTUBE:
Produção, edição, publicação e difusão de vídeos que são publicados nas
outras plataformas, mas também alguns vídeos específicos para o
YouTube. Alguns dos produtos:
Encerrando a semana em Brasília e voltando a São Paulo
https://www.youtube.com/watch?v=42Z2NsXOL5s
Alencar Santana recebe entidades que derrotaram a PEC 32
https://www.youtube.com/watch?v=jbU20D2kwvI
Crítica política ao deputado estadual paulista Arthur do Val, cassado por
quebra de decoro na Assembleia Legislativa
https://www.youtube.com/watch?v=UxcK0SWrMrg
Crítica política ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e sua tentativa de
enganar a Justiça Eleitoral
https://www.youtube.com/watch?v=AGOmbAc2SjY
Av. Teresópolis, 2255, 301, bairro Teresópolis - CEP: 90870-001
Porto Alegre (RS)

5. MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DE PÚBLICO
Realizamos também o serviço de monitoramento das redes do parlamentar,
coletando informações de apoio à sua atuação – como sugestões de projetos
de lei, denúncias relacionadas à fiscalização do Executivo, entre outras
demandas do público que interage com o deputado em suas redes digitais.
Nesse caso, o trabalho é feito em conjunto com outros setores do mandato,
tais como: administração, jurídico, técnico, regional etc.

6. ASSESSORIA DE IMPRENSA:
Realizamos ainda o serviço de atendimento e assessoria de imprensa para o
deputado, o que favorece sobremaneira a divulgação das ações do mandato
nos grandes meios de comunicação e também na imprensa regional.

Av. Teresópolis, 2255, 301, bairro Teresópolis - CEP: 90870-001
Porto Alegre (RS)

