
   

Recibo de Doação1 

 

ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL, com sede à Rua Marquem Amorim, nº 356B, Ilha 
do Leite, Recife – PE, CEP.: 50.070-395, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 25.087.812/0001-47, 
neste ato representada pelo seu presidente Fabio Henrique Alves da Silva, com endereço 
profissional na Rua Marquem Amorim, nº 356B, Ilha do Leite, Recife – PE, CEP.: 50.070-395, 
portador da cédula de identidade nº. 5054160, expedida pela Secretaria da Segurança Pública 
do Estado de Pernambuco, inscrito no CPF/ME sob o nº. 934.046.204-10, certifica ter 
recebido da VINTA SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/ME 
sob nº 19.259.743/0001-09, situada Av. Governador Agamenon Magalhães, Nº 4318, Sala 1801 
Paissandu. Recife - PE, a quantia de R$ 5.290,00 (cinco mil e duzentos e noventa reais) 
depositado no Banco Itaú, agência 3175 e conta corrente 33131-7, a entidade que ora recebe 
para o auxílio contra a pandemia do Coronavírus. 

Declara, para efeito do disposto no art. 13, § 2º, inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº. 9.249, de 
26 de dezembro de 1995, e no art. 28, § 1º, letra “b.3” e § 3º, “a”, “b” e “c”, da IN SRF nº. 11, 
de 21 de fevereiro de 1996, que esta entidade se compromete a aplicar integralmente os 
recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, 
bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou 
pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da 
entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, 
juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na 
legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao 
crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

 

Recife, 09 de Julho de 2020 

 

Fabio Henrique Alves da Silva  

CPF/ME nº 934.046.204-10 
 

                                                        
1 Elaborado nos termos da IN-SRF 87/96. 
 
 


