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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

10.942.995/0001-63
Inscrição:
Razão Social:INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA
STR SMAS 204 CJ 3 BL A SL / ZONA INDUSTRIAL (GU / BRASILIA / DF /
Endereço:
71215-300

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:22/04/2021 a 19/08/2021
Certificação Número: 2021042201083630857536
Informação obtida em 03/05/2021 10:53:51
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA
CERTIDÃO Nº: 131063423142021
NOME: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE
ENDEREÇO: SMAS TR 3 CJ 3 BL A SL 204 - CONDOMINIO THE UNION OFFICE
CIDADE: SMAS
CNPJ: 10.942.995/0001-63
CF/DF: 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF
_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________
Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.
Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não
constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos
que venham a ser apurados.
Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de
direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração
pública.Para estas nalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.
Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 1 de agosto de 2021. *
* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o
Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 03/05/2021 às 11:00:46 e deve ser validada no endereço
https://www.receita.fazenda.df.gov.br.CD:03

https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/10942995000163
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