
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Ao 
Município de Nova Olímpia 
Comissão de Licitações 
Referente: Edital de Chamamento Público n° 004/2022. 

Declaro para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
licitação, sob a modalidade Chamamento Público, sob n° 004/2022, instaurado pelo 
Município de Nova Olímpia-PR, que não fui declarada inidõnea para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação e 
eventual contratação, e que estou ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, bem como, que não possuo menores de dezoito anos em atividades 
noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

Declaro ainda que, não sou servidor público da ativa, ou empregada de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

Nova Olímpia, em 21 de outubro de 2022. 

6 	\\  
Ivone Malikowskf Neitzke Zefe'rino, CPF: 092.-628.079-85, Rb: 10.811.64-3 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IVONE MALIKOWSKI NEITZKE ZEFERINO 
CPF: 092.528.079-85 
Certidão n°: 35729296/2022 
Expedição: 21/10/2022, As 10:36:23 
Validade: 19/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IVONE MALIKOWSKI NEITZKE ZEFERINO, inscrito(a) no CPF 
sob o n° 092.528.079-85, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 

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 A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal  

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

Superior do Trabalho na 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 

disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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MUNICÍPIO DE DOURADINA 
Estado do  Parana'.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Departamento de Tributos 

 

Avenida Bardo do Rio Branco, n.° 767- CEP: 87.485-000 - Douradina - Pr - Fone/Fax: (44) 3663-1579 

Certidão Negativa de Débitos N.° 891 / 2022 

CONTRIBUINTE GLOBAL 

CERTIFICAMOS, que para fins DE LICITAÇÃO, que NÃO CONSTAM DÉBITOS 

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e 

divida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data, no CPF/CNPJ 

n° 092.528.079-85, situado(a) no município de Douradina , o(a) qual não se encontra 

inscrito(a) nos referidos cadastros. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente 

apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data. 

Certidão Número: 891/2022 

Emitida em: 21/10/2022 	Válida até: 20/11/2022 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Código validação: BB8E36950CF2D3152A626BE1E399B3AC 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná OOPS  

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 028208171-02 

Certidão fornecida para o CPF/MF: 092.528.079-85 
Nome: CPF  NM)  CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR  

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido 
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao 
descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 18/02/2023 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br  
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Emitido via  Internet  Pública (21/10/2022 10:10:12) 



ALINE DE PAULA ALVES 
CPF: 080.953.949-71 

RG: 10.087.923-9 
PSICÓLOGA CRP:08/29298 

( 

000126 



Estado do Paraná 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
Av. Higienepolis, 821 - CEP 87490-0000 - Fone (44) 3685-1313 - CNPJ 75 799 577/0001f-1/0 0 i 
E-Mail  prefeituraAnovaolimpia.pr.qov.br  Home page  www.novaolimpia.pr.gov.br  

Administração 2021/2024 

Nova Olimpia,14 de Outubro de 2022. 

Aline de Paula Alves 
CPF: 080.953.949-71 
Endereço: Rua Guatemala N° 1034 
Telefone: (44) 988235366  
Email:  alinedpaula_alves@hotmail.com  

Ao 
Município de Nova Olimpia 
Comissão de Licitações 
Referente: Edital de Chamamento Público n° 004/2022. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta para 
prestação de serviços de PSICÓLOGA. 

Especificação 

Nome o profissional N° do conselho da classe Valor mensal R$ 
Valor total 	R$ 
(12 meses) 

XX ALINE DE PAULA 
ALVES 

08/29298 R$2.800,00 R$ 33.600,00 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

Declaramos também que as informações prestadas nesse processo  sac)  
verdadeiras e que temos ciência de que, por eventuais inconsistências, estaremos sujeitos és 
penas previstas no  Art.  299 do Código Penal. 

Atenciosamente. 

Aline de Paula Alves 
CPF: 080.953.949-71 

RG: 10.087.923-9 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ALINE DE PAULA ALVES 
CPF: 080.953.949-71 

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 Divida Ativa da União (DAU) junto á 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere 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 n°  
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada 5 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 10:17:13 do dia 14/10/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 12/04/2023. 
Código de controle da certidão: 82FC.BB38.B735.5165 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ALINE DE PAULA ALVES 
CPF: 080.953.949-71 
Certidão n°: 34704726/2022 
Expedição: 14/10/2022, As 09:46:16 
Validade: 12/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ALINE DE PAULA ALVES, inscrito(a) no CPF sob o n° 
080.953.949-71, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior  

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

do  Trabalho na 

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 as 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

D,.-,vicins e 5.;.:ges7..16es : c...ndtk4 	. 	.br 



Estado do Paraná 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA L00130 Av. Higienápolis, 821 - CEP 87490-0000 - Fone (44) 3685-1313 - CNPJ 75 799 577/0001, 
E-Mail  prefeituraanovaolimpiajir.qov.br  Home page  www.novaolimpia.pr.gov.br  

Administração 2021/2024 

Ao 
Município de Nova Olímpia 
Comissão de Licitações 
Referente: Edital de Chamamento Público n° 004/2022. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade Chamamento Público, sob n° 004/2022, 
instaurado pelo Município de Nova Olímpia-PR, que não fomos declarados inid6neos para 
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual 
contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 
bem como, que não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz. 

Declaramos ainda que, não possuímos servidor público da ativa, ou empregado 
de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Olímpia , em 14 de Outubro de 2022.  

di Í24,-e%,  
Aline de Paula Alves 
CPF: 080.953.949-71 

RG: 10.087.923-9 
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