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Estado do Paraná 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
Av. Higienapolis, 821 - CEP 87490-0000 - Fone (44) 3685-1313 - CNPJ 75 799 577/0001-04 
E-Mail  prefeituraAnovaolimpia.prqov.br  Home page  www.novaolimpia.pr.gov.br  

Administração 2021/2024 

000071  

MODELO DO OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 
PESSOA FÍSICA  

Nova  Olímpia-Pr, em 28 de  setembro  de 2021 
Ana Leticia Di Renzo Garcia Fernandes. Avenida lpiranga n°1236, (44) 9 8826-3939  

Ao 
Município de Nova Olímpia 
Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Chamamento Público n° 007/2021. 

Prezados Senhores 

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

Especificação 

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

05 Ana  Leticia Di  Renzo 
Garcia Fernandes 08/26432 R$ 2.800,00 R$ 33.600,00 

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

Atenciosamente. 

77 
Ana Leticia Di Renzo Garaa Fernandes 
CPF 059.554.369-36 RG 10.550.016-5  



Estado do Paraná 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
Av. Higienepolis, 821 - CEP 87490-0000 - Fone (44) 3685-1313 - CNPJ 75 799 577/0001-04 
E-Mail  prefeituranovaolimpia.prqov.br  Home page  www.novaolimpia.pr.gov.br  

Administração 2021/2024 
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ANEXO I 
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Ao 
Município de Nova Olimpia 
Comissão de Licitações  
Ref.:  Chamamento Público n.° 007/2021 

A pessoa física estabelecido (a) Ana  Leticia Di  Renzo Garcia Fernandes inscrito (a) no CPF n° 

059.554.369-36, através do presente, credencia o (a) senhor (a) Ana  Leticia Di  Renzo Garcia 

Fernandes, portador (a) da cédula de identidade ° 10.550.016-5 e do CPF n°059.554.369-36 a 

participação da licitação instaurada pelo Município de Nova Olímpia, Chamamento Publico n°. 

007/2021, na qualidade de Responsável Legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-

se em nome da licitante, bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

Nova Olímpia-Pr, 28 de setembro de 2021. 

(1/7)Zir-ex2  
Ana Leticia Di Renzo Garcia Fernandes 
CPF 059.554.369-36 kG10.550.016-5 



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 007/2021 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: Vinicius Geraldo da Silva 
DATA: 29 de setembro de 2021.  
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Estado do  Parana  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
Av.  Higienópolis, 821 - CEP 87490-0000 -  Fone  (44) 3685-1313 - CNPJ 75 799 577/0001-04 
E-Mail prefeituraanovaolimpia.pr.qov.br  Home page www.novaolimpia.pr.gov.br  

Administração  2021/2024  

000075  

MODELO DO OFICIO DE APRESENTAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Cruzeiro do Oeste — PR 28/09/2021 

(Identificação da Proponente — Vinicius Geraldo da Silva, Avenida Rio Branco - 61, (44) 
99137-9638, CPF: 009.045.449-90) 

Ao 
Município de Nova Olímpia 
Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Chamamento Público n° 007/2021. 

Prezados Senhores 

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

Especificação 

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

04 Vinicius Geraldo da Silva  CRESS  lia  Região 13801 R$ 2.700,00 R$ 32.400,00 

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

Atenciosamente. 

(Vinicius Geraldo da Silva, CPF: 009.045.449-90, RG: 9129797-3) 

Vinkius Gera* da Silva 
Assistente Social  

CRESS  11.3  Região 13801 

GO.Aa 	4N,  



Estado do  Parana  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 	 000076 
Av. Higienópolis, 821 - CEP 87490-0000 - Fone (44) 3685-1313 - CNPJ 75 799 577/0001-04 
E-Mail  prefeituraanovaolimpia.pr.qov.br  Home page  www.novaolimpia.pr.gov.br  

Administração 2021/2024 

ANEXO  III  
MODELO DA DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Ao 
Município de Nova Olimpia 
Comissão de Licitações 
Referente: Edital de Chamamento Público n° 007/2021. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 
de licitação, sob a modalidade Chamamento Público, sob n° 007/2021, instaurado pelo 
Município de Nova Olímpia-PR., que não fomos declarados iniclôneos 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  declarer  ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa 
.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 em nosso quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cruzeiro do Oeste - PR, em 29 de Setembro de 2021. 

(Vinicius Geraldo da Silva, CPF: 009.045.449-90, RG: 9129797-3) 

Vinkius Gstskio  
Assistente  Soc4 

CRESS 11.8  Regi4(2/38( 



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

000077  

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

Nome: VINICIUS GERALDO DA SILVA 
CPF: 009.045.449-90 

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 
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 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 ás 18:05:42 do dia 27/07/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 23/01/2022. 
Código de controle da certidão: 4577.0030.2934.612D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 000073  

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 024622433-41 

Certidão fornecida para o CPF/MF: 009.045.449-90 
Nome: CPF NÃO 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. 

Valida até 24/11/2021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br  

Página 1 de 1 
Emitido via  Internet  Pública (27/07/2021 18:04:21) 

C-)  ksz 



MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE 000073 
Estado do  Parana"  

DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO 

Certidão Negativa de Débitos N° 860 

CERTIFICAMOS, conforme requerido por VINICIUS GERALDO DA SILVA, 

CPF/CNPJ n° 009.045.449-90, para fins DE DIREITO, que NÃO CONSTAM DÉBITOS 

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

dívida ativa dos cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos), ate a presente data , no 

CPF/CNPJ n° 009.045.449-90, situado(a) na cidade de Cruzeiro do Oeste - PR. 

Este CPF/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Município de Cruzeiro 
do Oeste-PR. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos 
posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

CÓDIGO DE 	 2B485A8F626E90102643B718B706FF87 

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATE 25/10/2021 

Cruzeiro do Oeste -  PR, 27 de julho de 2021 



w,05- 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Pd0i00 0 8t0 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VINICIUS GERALDO DA SILVA 
CPF: 009.045.449-90 
Certidão n°: 29645905/2021 
Expedição: 28/09/2021, as 11:23:40 
Validade: 26/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que viNicrus GERALDO DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob o 
n°  009.045.449-90, 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 n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 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 ate 2 (dois) dias 
anteriores A 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 Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás 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 ou Comissão de Conciliação Previa. 

r;Uvid.a 	ut.ôe: cnate, tst. fius.br  



Universidade Anhanguera - Uniderp 000081 
uniderp 

Sistema Presencial Conectado — Modalidade a Distância 
Credenciada pelo Decreto s/n de 18 de dezembro de 1996- publicado no D.O.0 n° 246, sego 1, pág. 27624 de 19 de dezembro de 1996. 

Curso de Graduação em Serviço Social 

Reconhecido pela Portaria Ministerial n°227 de 22/05/2013 - publicada no D.O.0 n°98, sag80 1,  pig.  23 de 23/05/2013. 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins que o aluno Vinicius Geraldo da 

Silva, concluiu o Curso de Graduação em Serviço Social, em 19/12/2020, nesta Instituição de Ensino e 

tendo colado grau em 27/03/2021 e executado o aceite digital de sua colação em 30/03/2021 00:00:00. 
Atestamos ainda que, o Curso de Serviço Social visa formar 

profissionais de serviço social com capacidade teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa 

rara intervir nas expressões da questão social, gerenciando, formulando, executando e avaliando 

i,..ipostas e práticas interventivas para o seu enfrentamento e gerenciamento de serviço social. 
0 curso de Serviço Social fundamenta-se na administração dos 

serviços sociais, a fim de favorecer o desenvolvimento pleno da cidadania, dos direitos, das garantias 

individuais e sociais. 0 trabalho é realizado em espaços governamentais, não-governamentais, oscips, 

movimentos sociais e espaços privados. Compreende como necessário ofertar formação pautada no 

conhecimento da realidade concreta com a função social de promover, proteger, e orientar com 

eqüidade, a legitimação e a defesa dos direitos sociais, para reafirmar seus valores fundantes que são a 

liberdade e a justiça social. 

CAMPO GRANDE, 01 de Setembro de 2021 

Gabriel Ferreira da Silva 
414.046.078-46 
Secretaria Académica Setorial EaD - Termo assinado digitalmente 
Número da solicitação: 202191377064 
Validação através do  link:  
https://extranet.colaboraread.com.br/autentichkide/index.action  
Data de emissão: 01/09/2021 02:34 



000082  

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

Documento n°: 02032/2021 

Declaramos que o/a assistente social VINICIUS GERALDO DA SILVA, 
inscrito/a no CPF sob o n° 009.045.449-90,encontra-se inscrito/a neste Conselho 
Regional de Serviço Social da i  la  Região — CRESS/PR, sob o n° 13801 desde 
18/02/2021, nos telinos da Lei n° 8.662/93, estando com sua inscrição ATIVA. 

Ressaltamos que o/a profissional está quite com as anuidades ate a presente 
data e apta ao exercício profissional. 

Esta declaração é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua 
expedição. 

Curitiba, 28 de setembro de 2021. 

Profissional 
Serviços On-line  

CRESS  I  la  Regido 

Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na página 
httns://cress-prjrnplanta.netbriservicosOnline/PublicoNalidarDocumentosí, mediante 
número 	 de 	 controle 	 a 	 seguir: 
380abf4d-f8e1-4c4b-9d69-e4a0b213d5e0 

kQ_ 

Sede  Curitiba 
Rua Mt.ts's2 OW! tko=.1 	 ,i4s0 	 041010-ttitl %Mt) 3132 4 i2S 



TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE CRUZEIRO Do OESTE 

Rua Peabiru, 320 -  Centro -  CEP 87400-000 -  Cruzeiro do Oeste - PR -  Fone. (44) 3676-1704 

Oswaldo MorettO -Agente Interino 

KUTENTICACAO  

rent)  de Pauk presente fotocópia confere  corn  o original. Dou fé. 
9.999-02 	Cruzeiro do Oeste/PR, 28 de Setembro de 2021 

112E6i -1810712in.'. 

ilk!kilPEW 
Marcia.  

Exclusivo  pan 	aVentO 
Autentcai;50 CóPia 

FU038560  MARCIO MORETTO DE PAULA- ESCREVENTE SUBSTITUTO 4Ç2 

SecOonal tondrina 
Rua Piaui, 399, Sala 101 4t. S4o:Paulo Tocers:;londrina - PR I CEP: 86p10-e0 11.t,,(41) 3324-1151 I 3323-3837 

sEctONAL LONDRINA 

, 000083  
Oficio 116/2021  CRESS  PR - Seccional de Londrina 

Londrina, 28 de setembro de 2021 

Ao assistente social VINICIUS GERALDO DA SILVA  Ng  13801 

Cumprimentando-a, envio abaixo informações sobre a emissão do seu documento de 

identidade profissional: 

Primeiramente informo que sua inscrição se encontra ATIVA sob o número de registro 13801 

e que você está apto ao exercício da profissão sem nenhum prejuízo; 

Informo que devido a pandemia do COVID-19 as emissões dos documentos de identidade 

profissional  (DIPS)  estão com atrasos e que o seu documento ainda não foi emitido. 

Assim que o documento estiver confeccionado, iremos comunica-lo para a retirada 

pessoalmente do seu documento em horário previamente agendado. 

Anexo a este envio uma certidão de regularidade para comprovação de inscrição no 

CRESS/PR. 

Atenciosamente, 

RAFAEL RA 	GUEIRA  

CRESS  11g Região /PR — Seccional Londrina 



PIS/13/SP 	  

204.67153.72-2  

TRABALHA 

Esta é a sua Carteira de Trabalho - CTPS 
instituida pelo '  en-Ca-0 Presidente Gettilio Vargas, pk:*,, 
intermédio,  do: Decreto n'. 22.035 de 29.10.193;!:. 
e posteriormente reformulada pelo Decreto-lej%.:  
n'. 5.452 de 01.05.1945 que aprovou a CLT. Ela,r;  
é o documento obrigatório para o exercfcio'dc 
qualquer emprego ou atividade Orofissional. 

Nela deverão sei-  registradós tOdos os dados 
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ANEXO I 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Ao 
Município de Nova Olímpia 
Comissão de Licitações  
Ref.:  Chamamento Público n° 007/2021 

A pessoa física, HELOÍSA SILVA ALVARES, portadora do RG n° 12.619.924-4, 

SSP/PR, e do CPF n° 089.499.299-67, através do presente se credencia a participar da 

licitação instaurada pelo Município de Nova Olímpia, Chamamento Público n° 007/2021, 

na qualidade de Responsável Legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se 

em nome da licitante, bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

Nova Olímpia, Pr., 29 de setembro de 2021. 

gbc, 
H LOISA SILV ALVARES 

RG n° 12.619.924-4 
CPF n° 089.499.299-67 
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ANEXO II 

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 

PESSOA FÍSICA 

Nova Olímpia, 29 de Setembro de 2021. 

Heloisa Silva Alvares 
Rua Amazonas, n°. 839 — Centro 
Nova Olímpia — Pr. 
Telefone: (44) 99718 — 6383 — E  mail:  heloisaalvares06@hotmail.com  
CPF: 089.499.299 - 61 

Ao 
Município de Nova Olímpia 
Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Chamamento Público n° 007/2021. 

Prezados Senhores 

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

Especificação 

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

01 Heloisa Silva Alvares 324363 — F R$ 4.350,00 R$ 52.200,00 

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

Atenciosamente. 

VCL AlaCi5l 
eloisa i v Alvares 

CPF: 089.49.299 - 61 
RG : 12.619.924 — 4 SSP/PR 
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ANEXO  III  
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Ao 
Município de Nova Olímpia 
Comissão de Licitações 
Referente: Edital de Chamamento Público n° 007/2021. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 
de licitação, sob a modalidade Chamamento Público, sob n° 007/2021, instaurado pelo 
Município de Nova Olimpia-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 nossa empresa 
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 em nosso quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Olimpia, em 29 de Setembro de 2021. 

r ak61:0 aCjck,k-LaVD‘  
Heloisa Silva Alvares 

CPF: 089.499.299 - 61 
RG : 12.619.924 — 4 SSP/PR 



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

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

Nome: HELOISA SILVA ALVARES 
CPF: 089.499.299-61 

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 6 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere 6 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 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 11:51:56 do dia 29/09/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/03/2022. 
Código de controle da certidão: 16E7.BEC7.F165.457B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 025086392-52 

Certidão fornecida para o CPF/MF: 089.499.299-61 
Nome: CPF NA() 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 27/01/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br  

kte_, 
Página 1 de 1 

Emitido via  Internet  Pública (29/09/2021 11:33:53) 



MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA 
Estado do Paraná 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

Certidão Negativa de Débitos N° 658 / 2021 

000092  

CONTRIBUINTE GLOBAL 

CERTIFICAMOS, que para fins FINS DE DIREITO, 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 em 

nome de HELOISA SILVA ALVARES, CPF/CNPJ n° 089.499.299-61, situado(a) no municipio 

de Nova Olimpia . 

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: 658/2021 

Código de Autenticidade: 14E2F9C917DDF0D784EBA74EAEFB2A52 

Emitida em: 29/09/2021 	Válida até: 29/10/2021 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: HELOISA SILVA ALVARES 
CPF: 089.499.299-61 
Certidão n°: 29819993/2021 
Expedição: 29/09/2021, As 11:53:59 
Validade: 27/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que HELOISA SILVA ALVARES, inscrito(a) no CPF sob o n° 
089.499.299-61, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 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) dias 
anteriores A 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 A 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 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 ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestaes: cndt@tst.jus.br  
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