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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: GELSON LUIS KOPPLIN EIRELI
CNPJ: 00.072.429/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, § certificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. nao constam inscribes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contributes sociais previstas
nas alfneas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagSo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certid§o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:22:49 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 30/10/2022.
Codigo de controle da certidao: E180.3F5B.ADC3.54DF
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PODER JUDICIARIO
JUSTI^A DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: GELSON LUIS KOPPLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.072.429/0001-94
Certidao n°: 18344421/2022
Expedigao: 08/06/2022, as 17:19:48
Validade: 05/12/2022
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que GELSON LUIS KOPPLIN LTDA ( MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.072.429/0001-94, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao
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 Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMA^AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho, Comissao de Conciliagao Previa ou demais titulos que, por
disposigao legal, contiver forga executiva.

'I

Duviciaa e sayescbea: end .jus.bv



26/07/2022 09:23 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONOMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 00.072.429/0001-94
Razao SocialKELSON LUIS KOPPLIN
Enderego: R MINISTRO ALFREDO NASSER 355 QUADRA 320 LOTE 10 / SETOR

CENTRAL / GURUPI / TO / 77402-080

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:14/07/2022 a 12/08/2022

Certificagao Numero: 2022071401245501909251

Informagao obtida em 26/07/2022 09:23:40

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1/1https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf



Numero da Certidao:GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCE DE GESTAO TRIBUTARIA
DIRETORIA DE GESTAO DE CREDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DIVIDA ATIVA

3966944

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO - PESSOA JURIDICA

IDENTIFICAgAO DO CONTRIBUINTE:
RAZAO SOCIA GELSON LUIS KOPPLIN LTDA - EPP
CNPJ 00.072.429/0001-94 INSCRIQAO ESTADUAL:
ATIVIDADE ECONOMICA: Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar
ENDEREQO: RUA Ministro Alfredo Nasser, 355, Setor Central - ZONA UR
MUNIClPIO GURUPI - TO
FINALIDADE:
CADASTRO

HISTORICO:
NAO CONSTA DEBITO INSCRITO EM DiVIDA ATIVA

Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito
Fundamentagao Legal -
de a Fazenda Publica Estadual, inscrever e cobrar qualquer divida de responsabilidade do contribuinte acima,
que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidao e de trinta dias contado da data da sua emissao.
A autenticidade desta Certidao devera ser confirmada via Internet, no enderego
A Certidao expedida com erro, dolo, simulagao ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu,pelo cr^dito tributario, assegurando o direito de regresso.

http://www.to.gov.br/sefaz

Data Emissao: Terga-feira, 26 de Julho de 2022 - 09h 21m 56s Emitida Via INTERNET

Atengao:

Qualquer rasura ou emenda invalidar^ este documento.
Esta certtidao esta vinculada ao numero do CPF, CNPJ ou Inscrigao Estadual.

NK

Esta Certidao foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:// www.to.gov.br/sefaz



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS MUNICIPAL DE
CONTRIBUINTE

CERTIDAO NUMERO: 128085
DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 43006 - GELSON LUIS KOPPLIN LTDA
CPF/CNPJ: 00.072.429/0001-94
ENDEREQO DO CONTRIBUINTE: AV PARA, 0, Nr. 1672, Bairro: CENTRO, GURUPI - TO

CERTIDAO E FUNDAMENTAgAO LEGAL

A Fazenda Publica Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado,
CERTIFICA que, revendo seus arquivos, ate a presente data, nao tern pendencia em seu nome, cuja
responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuida.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos creditos cuja responsabilidade
possa ser igualmente atribuida ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser
apurados posteriormente a emissao da presente certidao, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a
inscrigao municipal acima epigrafada os debitos porventura vinculados a outras inscrigoes municipais, em
decorrencia da nao atualizagao dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente CERTIDAO para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Sexta-feira, 22 de Julho de 2022.

^EGURANQA:

VALIDADE ATE: Domingo, 21 de Agosto de 2022 (30 dias).
EMITIDA: Sexta-feira, 22 de Julho de 2022 as 04:59:34
Codigo de Validagao: 11935128085

Certidao emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
A validade deste documento fica condicionada a verificagao de sua autenticidade no portal
da Prefeitura e/ou atraves do QRCode.
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