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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 78 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA
DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OD93:t1 ç; - 09- tDAS. t.f(?J.00ôJ
p,.(JG6680 n° fH.~.~.ifH:~t~

o ADMINISTRADORJUDICIAL (Escritório de Advocacia Amoldo Wald e FGV

Projetos), nomeado no processo de recuperação judicial requerida pelas empresas GALVÃO

PARTICIPAÇÕESS.A. - EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL e GALVÃOENGENHARIAS.A. - EM

RECUPERAÇÃOJUDICIAL("GRUPO GALVÃO"),vem, respeitosamente, requerer a V. Exa. se

digne determinar a juntada do Relatório Mensal de Atividades ("RMA") referente ao período

de setembro de 2017 a fevereiro de 2018.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2018.

Escritório de Advocacia Amoldo Wald
(Amoldo Wald Filho)

FGV Projetos
(Sérgio Bessa)
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A Fundação Getulio Vargas - FGV Projetos e o Escritório de Advocacia Arnaldo Wald,

na qualidade de Administradores Judiciais nomeados no processo em referência, submetem

o 1° Relatório Mensal de Administração Judicial, contendo a descrição das atividades das

Recuperandas Galvão Participações S.A. e Galvão Engenharia S.A., no período de

setembro de 2017 a fevereiro de 2018, e o cumprimento das obrigações assumidas no Plano

de Recuperação Judicial - PRJ até fevereiro de 2018.

Tendo em vista que o último relatório de administração judicial acostados aos autos, às fls.

15593/15615, referiu-se às atividades das Recuperandas até agosto de 2017, o presente

trabalho abrange as atividades das Recuperandas a partir de setembro 2017.

1. Evolução Econômica e Financeira

Em observância às demonstrações contábeis e financeiras apresentadas ao

mercado pelo Grupo Galvão, referentes aos exercícios de dezembro de 2016 a fevereiro de

2018, e nos autos do processo 1, evidenciaremos a evolução econômica e financeira, por meio

da aferição e análise dos índices de liquidez das Recuperandas, como se segue:

1.1. índice de Liquidez Imediata

o índice de Liquidez Imediata representa o quanto a empresa dispõe de recursos

financeiros de curto prazo (caixa, bancos, aplicações financeiras e outros) para cada R$ 1,00

(um real) de dívidas de curto prazo (fornecedores, impostos, empréstimos e outros).

Verificamos que no período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018, o índice

concernente à Galvão Engenharia S/A ("GESA") variou entre R$ 0,05 (cinco centavos) e

R$ 0,16 (dezesseis centavos) de disponibilidades para cada R$ 1,00 (um real) de dívidas de

curto prazo.

Embora tenha ocorrido uma melhora a partir do mês de julho de 2017, constatamos

uma dificuldade constante de se honrar as obrigações de curto prazo, conforme evidenciamos

no gráfico a seguir:

1 Dados e informações anteriores a setembro de 2017 foram analisados e validados pelos Administradores anteriores.
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Verificamos que no período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018, o índice

concernente à GALPAR foi nulo, ou seja, o que demonstra a indisponibilidade de caixa

quando desconsideramos o contas a receber e demais valores de possibilidade de

recebimento em curto prazo, conforme balanços patrimoniais apresentados e gráfico a seguir:

Liquidez Imediata - GALPAR
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1.2. índice de LiquidezCorrente

o índice de Liquidez Corrente da GESA, em fevereiro de 2018, foi de R$ 3,67 (três

reais e sessenta e sete centavos), ou seja, a empresa dispunha de R$ 3,67 (três reais e
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sessenta e sete centavos) em recursos de curto prazo (Ativo Circulante) para cada R$ 1,00

(um real) de dívidas de curto prazo (Passivo Circulante), o que demonstra uma situação

financeira confortável no período inferior a doze meses.

o gráfico a seguir evidencia a evolução do índice, que variou entre R$ 2,40 (dois

reais e quarenta centavos) e R$ 3,67 (três reais e sessenta e sete centavos).
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o índice de Liquidez Corrente da GALPAR, em fevereiro de 2018, era de R$ 1,01

(um real e um centavo) em recursos de curto prazo (Ativo Circulante) para cada R$ 1,00 (um

real) de dívidas de curto prazo (Passivo Circulante), o que demonstra uma situação

extremamente delicada no período inferior a doze meses.

o gráfico a seguir elucida a evolução do índice, que variou entre R$ 0,95 (noventa e

cinco centavos) e R$ 1,17 (um real e dezessete centavos), o que demonstra a escassez de

recursos de curto prazo, fragilidade de caixa e prolongamento da crise financeira da sociedade

empresária.
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1.3. índicede LiquidezGeral

o índice de Liquidez Geral da GESA, em fevereiro de 2018, foi de R$ 2,64 (dois

vírgula sessenta e quatro centavos), o que equivale a dizer que a companhia possuía R$ 2,64

(dois vírgula sessenta e quatro centavos) de recursos de curto e longo prazo para cada R$

1,00 (um real) em dívidas de curto e longo prazo, o que demonstra uma situação financeira

confortável no período inferior a doze meses.

o gráfico a seguir evidencia a evolução do índice, que variou entre R$ 1,81 (um real

e oitenta e um centavos) e R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos).

Liquidez Geral - GESA
3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

4/20



l<ô8~(ô
~<7IF@'f Lª>~@JJ~Y@~

,',lT"'I.~qJTi 1' .•..,0'111 \fT'-I.B

65IlflIJs

o índice de Liquidez Geral da GALPAR, em fevereiro de 2018, demonstra que a

companhia possuía R$ 1,13 (um vírgula treze centavos) de recursos de curto e longo prazo

para cada R$1,OO (um real) em dívidas de curto e longo prazo, o que demonstra uma situação

delicada no período inferior a doze meses.

o gráfico a seguir evidencia a evolução do índice, que variou entre R$ 0,20 (vinte

centavos) e R$ 1,15 (um real e quinze centavos), no qual constatamos uma melhora

significativa a partir do mês de julho de 2017.

Liquidez Geral. GALPAR
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1.4. índicede LiquidezSeca

o índice de Liquidez Seca da GESA demonstra quanto a empresa possui de Ativo

Líquido (Ativo Circulante - Estoques) em relação a suas obrigações de curto prazo (Passivo

Circulante).

o gráfico a seguir evidencia a evolução do índice, que variou entre R$ 1,83 (um real

e oitenta e três centavos) e R$ 2,72 (dois reais e sessenta e dois centavos), e, em fevereiro

de 2018, a Companhia possuía R$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos) de recursos

de curto, exceto estoques, para cada R$ 1,00 (um real) em dívidas de curto prazo, o que

demonstra uma situação financeira confortável no período inferior a doze meses.
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o índice de Liquidez Seca da GALPAR demonstra quanto a empresa possui de Ativo

Líquido (Ativo Circulante - Estoques) em relação a suas obrigações de curto prazo (Passivo

Circulante).

o gráfico a seguir evidencia a evolução do índice, que variou entre R$ 0,95 (noventa

e cinco centavos) e R$ 1,17 (um real e dezessete centavos) e, em fevereiro de 2018, a

companhia possuía R$ 1,01 (um real e um centavo) de recursos de curto, exceto estoques,

para cada R$ 1,00 (um real) em dívidas de curto prazo, o que demonstra uma situação

financeira frágil no período inferior a doze meses.
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1.5. índice de Endividamento - Participação de Capital de Terceiros

o aludido índice afere a participação do Capital de Terceiros no Passivo total da

empresa, no qual quanto menor for o índice, melhor para a sociedade empresária, tendo em

vista que estará capitalizada.

Capital de Terceiros
Índice PCT = ---------------

Capital de Terceiros + Patrimônio Líquido

Os índices da GESA demonstram uma melhora no período de agosto de 2017 a

fevereiro de 2018, os quais se apresentam decrescentemente de 43% (quarenta e três por

cento) a 35,9% (trinta e cinco vírgula nove por cento), conforme gráfico a seguir:

Participação de Capital de Terceiros - GESA
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No entanto, os índices da GALPAR são elevados, mesmo apresentando uma suave

melhora no período de agosto de 2017 a fevereiro de 2018, os quais se apresentam

decrescentemente de 97% (noventa e sete por cento) a 89% (oitenta e nove por cento),

conforme gráfico a seguir:

7/20
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Participação de Capital de Terceiros - GALPAR
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1.6. Composição do Endividamento a Curto Prazo

o referido índice afere o grau de imediatismo das dívidas da empresa, no qual quanto

menor for o índice, melhor para a sociedade empresária. Tendo em vista a situação de

Recuperação Judicial, as dívidas devem se manter no prazo mais longo que se obtiver.

Passivo Circulante
Índice CECP = -------

Capital de Terceiros

Os índices da GESA demonstram baixa variação no período de dezembro de 2016

a fevereiro de 2018, os quais se apresentam de 54,2% (cinquenta e quatro vírgula dois por

cento) a 46,6% (quarenta e seis vírgula seis por cento), a conforme gráfico a seguir:

8/20
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Composição do Endividamento a Curto Prazo. GESA
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Os índices da GALPAR demonstram baixa variação no período de dezembro de

2016 a fevereiro de 2018, os quais se apresentam de 13% (treze por cento) a 15% (quinze

por cento), a conforme gráfico abaixo:

Composição do Endividamento a Curto Prazo. GALPAR
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1.7. GarantiaaoCapitaldeTerceiros

O referido índice indica a capacidade financeira, em sentido amplo, para garantir as

obrigações contraídas com terceiros.
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Patrimônio Líquido
Índice GCT = -------

Capital de Terceiros

Os índices da GESA demonstram uma melhora no período de agosto de 2017 a

fevereiro de 2018, os quais se apresentam de 132,4% (cento e trinta e dois vírgula quatro por

cento) a 178,4% (cento e setenta e oito vírgula quatro por cento), conforme gráfico abaixo:

Garantia ao Capital de Terceiros. GESA
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Entretanto, os índices da GALPAR demonstram a insuficiência de capital próprio

para quitação dos Passivos Circulante e não Circulante, os quais demonstram baixa variação

no período de agosto de 2017 a fevereiro de 2018 e se apresentam decrescentemente de

76% (setenta e seis por cento) a 77% (setenta e sete por cento), conforme gráfico abaixo:

Garantia ao Capital de Terceiros. GALPAR
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1.8. EndividamentoGeral

o referido índice afere o quanto do Ativo Total é financiado por Capital de Terceiro

(Passivo Circulante e não Circulante), no qual quanto menor for o índice, melhor para a

sociedade empresária.

Patrimônio Líquido
Índice GCT = -------

Capital de Terceiros

Os índices da GESA demonstram baixa variação no período de dezembro de 2016

a fevereiro de 2018, os quais se apresentam de 33,9% (trinta e três vírgula nove por cento) a

35,90% (trinta e cinco vírgula nove por cento), conforme gráfico a seguir:

Endividamento Geral. GESA
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No entanto, os índices da GALPAR são elevados e demonstram baixa variação no

período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018, se apresentando decrescentemente de

79,2% (setenta e nove vírgula dois por cento) a 88,8% (oitenta e oito vírgula oito por cento),

conforme gráfico a seguir:
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Endividamento Geral - GALPAR
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2. Ativo Permanente

Em observância às demonstrações contábeis disponibilizadas pelo Grupo Galvão,

apresentamos a seguinte evolução do Ativo Imobilizado das Recuperandas, como se segue:

Ativo Imobilizado
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3. Contratos Ativos

Em observância às informações gerenciais disponibilizadas pelo Grupo Galvão, as

Recuperandas possuem 10 (dez) contratos, cujo status de cada um estão dispostos no quadro

abaixo:

_ Produção
Produçao R I Saldo a

Obra REG. Real Mês A ea
l
d Executar Objeto

(R$) cumu a o (R$)
(R$)

TOTAIS 11.199 2.704.135 2.012.064

BARRAGEM
MURIAE

BELO MONTE
UHE-

CONSORCIO

CAMAROES

CONSORCIO
BARRAGEM
FRONTEIRAS

DER - CONSERVA
PEDRO DE

TOLEDO 17.989-9

FIOL2

GUARAPIRANGA 11

ML2 -
CONSORCIO
METRO LINHA

VERDE

PORTO DO
RECIFE - CAIS 07,

08 E 09/10

ROMA-
CONSORCIO

SENA
MADUREIRA
CQG/GESA.
CONSORCIO

BH

ESP

BH

NE

SP

MG-BSB

SP

SP

NE

SP

SP

o

3.003

2.309

400

966

3.708

413

o

o

400

o

o

1.825.637

48.658

1.079

69.473

720.787

13.576

3.346

o

17.889

3.690

230.302

70.879

43.425

106.317

2.367

151.816

504.904

512.626

129.785

162.336

97.306
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Execução da obras de controle de cheias do Rio
Muriaé e Rio Preto - Programa Saneamento para
todos 1manejamento de águas pluviais, no município
de Muriaé/MG.

Implantação da Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte,
no rio Xingu, localizado no Estado do Pará.

Execução dos serviços e obras de elaboração dos
projetos executivos, bem como execução das obras
de contenção de cheias e regulação de vazão na
Bacia do Córreao Túnel 1Camarões.
Execução das obras e serviços de implantação da
Barragem Fronteiras, no município de Crateús, no
estado do Ceará.

Execução dos serviços de conservação rodoviária de
rotina, abrangendo o pavimento, revestimento
vegetal, sistema de drenagem, faíxas de domínio e
elementos de seguranças, nas rodovias, acessos,
interligações, dispositivos e vias não pavimentadas,
sob jurisdição do DERlSP, compreendendo o lote 20
- Residência de Conservação 5.1 - Pedro Toledo -
Extensão total de 389,872 km.

Contratação de empresa para elaboração dos
projetos executivos e execução das obras para
implantação de Túnel de 780 metros de extensão
(entre on Km 1315+860 e Km 1316+640), no
municipio de Jequié/BA, da Ferrovia de Integração
Oeste-Leste - FIOL.
Programa de Saneamento, Proteção Ambiental e
Recuperação da Qualidade das Águas em Áreas
Degradadas de Manancial Hldrico das Bacias
Guarapiranga e Billings, Urbanização de Favelas e
ReaularizaCão de Loteamentos Precários. Lote 04.
Execução das obras civis, contemplando obra bruta,
acabamento e via permanente, no trecho entre o VSE
Falchi Gianini (exclusive) e a Estação Penha
(exclusive) trecho Vila Prudente - Dutra da Linha 2 da
Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô.

Execução das obras e serviços de reforma,
adequação e melhoramentos da infraestrutura
operacional dos cais 07, 08 e 09 1 10 do Porto do
Recife.

Execução das obras e serviços do prolongamento da
avenida jomalista roberto marinho, da Avenida Lino
de Moraes Leme até a rodovia dos imigrantes. lote
4.
Execução do sistema de interligação da Avenida
Se na Madureira com a Avenida Ricardo Jafet, na
região de cruzamento com as Avenidas Sena
Madureira e Domingos de Moraes, no bairro do
Ipiranga, incluindo tuneis, emboques e obras de
adeauacão e melhorias do sistema viário existente.
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4. Evoluçãodo QuadrodeColaboradores

Em observância às informações gerenciais disponibilizadas pelo Grupo Galvão, até

fevereiro de 2018 as Recuperandas contavam com 460 (quatrocentos e sessenta)

colaboradores, sendo 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) na GESA e 4 (quatro) na

GALPAR.

o gráfico a seguir demonstra a baixa variação no número de funcionários:

Evolução do Quadro de Colaboradores
499 490

437 432 431 438
399 406 415 423

462 454 456 456

5. Planode RecuperaçãoJudicial

Às fls. 16.536/16.559, o AJ apresentou minucioso relatório contendo as obrigações

assumidas pelas Recuperandas no Plano de Recuperação Judicial, bem como o status dos

pagamentos dos Credores e da realização dos ativos destinados ao cumprimento do Plano.

Do citado relatório até a presente data, o AJ aborda as alterações verificadas.

5.1 Sobrea Pedreira

Este ativo disponibilizado para pagamento dos Credores consiste em uma área de

titularidade da GESA, localizada em Arujá, no estado de São Paulo, composta de 6 (seis)
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terrenos em que se encontra jazida de agregados minerais ("Pedreira" - cláusula 3.5, item 11,

do PRJ).

o ativo Pedreira, por determinação do Tribunal de Contas da União ("TCU"), nos

autos do procedimento nOTC 009.834/2010-9, encontrava-se, cautelarmente, indisponível,

sem poder ser alienado.

Recentemente, em 10.05.2018, o Ministro Edson Fachin, relator do Mandado de

Segurança nO 35.158 impetrado pela GESA perante o STF contra o ato que decretou a

indisponibilidade dos bens, proferiu a seguinte decisão:

Assim, concedo parcialmente a medida liminar pleiteada, suspendendo em parte
a eficácia do ato coator atacado (Acórdão nO632/2017), para determinar ao
Tribunal de Contas da União que, pretendendo efetivar a medida cautelar de
indisponibilidade de bens em face da Impetrante, requisite à Advocacia-Geral da
União que formule o pedido perante a 78 Vara Empresarial da Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro, competente para apreciar medidas de
constrição patrimonial contra a empresa Galvão Engenharia S/A - em
recuperação judicial.

5.2 Andamento das Ações Judiciais contra a Petrobras

Em que pese expressa determinação deste MM. Juízo no sentido de que fosse

disponibilizado ao AJ relatório dos processos judiciais e procedimentos arbitrais em

andamento (fls. 16.636 - item 6), até o momento tal providência não foi cumprida pelas

Recuperandas.

Dessa maneira, este AJ diligenciou e promoveu a devida atualização dos

andamentos processuais das ações em trâmite perante este c. TJRJ, conforme planilha

abaixo disponibilizada.

Por outro lado, em relação à arbitragem e aos processos distribuídos perante aos

outros Estados, aguardamos a manifestação das Recuperandas.

Valor da causa
Obra Processo Autor (R$) Fase processual

Unidade de
Fertilizantes
Hidrogenados

0015876-65.2015.8.19.0001

Consórcio
UFNIII,
Galvão,
SinoDec

15/20

2.000.000,00

Iniciada a pericia. Em 06.03.2018,
ocorreu a primeira reunião do Perito
com os Assistentes Técnicos das
Partes e, nos dias 4 e 5 de abril, foi
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Obra Processo Autor
Valor da causa

Fase processual
(R$)

realizada vistoria nas obras da UFN
111, em Três LaQoas.
Aguardando finalização do depósito

TAIC 0241764-52.2015.8.19.0001 Galvão 5.000.000,00 dos honorários periciais para início da
perícia

RNEST-
0009058-34.2016.8.17.0001 Galvão N/A

Aguardando informações das
ARRUAMENTO Recuperandas
RNEST-OFF

45/2015/SEC (arbitragem) Galvão 95.000.000,00 Aguardando informações das
SITE Recuperandas

ATE ANGRA 0391368-53.2016.8.19.0001
Galvão

2.000.000,00 Foi apresentada réplica pela GESA.
EnQenharia
Consórcio

RLAN 0586270-93.2016.8.05.0001
Alusa Aguardando informações das
Galvão Recuperandas
Tomé

Em 26.04.2018, foi publicado o
acórdão que desproveu o recurso de

SEGREGAÇÃO 0255641-25.2016.8.19.0001 Galvão 2.000.000,00
apelação interposto pela GESA contra
a sentença que acolheu a preliminar
suscitada pela Petrobras e
reconheceu a prescrição.

COMPERJ HOT 0420253-77.2016.8.19.0001
Consórcio

91.829.497,44 Aguardando homologação dos
QGGIT honorários periciais

COMPERJ URE N/O
Consórcio Aguardando informações das
QGGIT Recuperandas

6 Outras Atividades Exercidas pelo AJ

Desde que assumiu a função, este novo AJ concentrou-se em esclarecer dúvidas de

credores sobre cláusulas e cumprimento do Plano de Recuperação Judicial homologado,

procedendo ao atendimento de dezenas de credores por telefone (21) 2272-9300 e por e-mail

(credorgalvao@wald.com.br), nos termos em que dispõe o art. 22, inciso "I" letra "b".

As informações processuais e relevantes do processo de RJ também são

disponibilizadas no site www.ajwald.com.br/rj-galvao.

Ao assumir a função, o AJ procurou dar andamento aos incidentes processuais,

referentes às impugnações e habilitações retardatárias. Este AJ apresentou manifestação em

37 incidentes de habilitação e impugnações de crédito.

7 Conclusão

As Demonstrações Contábeis apresentadas pelas Recuperandas, que seguem no

Anexo Único ao presente Relatório, foram analisadas e devidamente criticadas conforme

exposto acima.

16/20



lrõ'S08
''''FGV PROJETOS

\'ITI 'Il.j Hn lo;\!.olil \TI\I'.t;

6.llli!'J.J

Estas eram as informações que nos cabiam prestar no momento. Colocando-nos à

disposição para quaisquer outros esclarecimentos que, porventura, se façam necessários.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2018.

Escritório de Advocacia Arnoldo Wald
(Arnoldo Wald Filho)
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Anexo Único - Demonstrações Contábeis
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Galvão Participações S.A
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Galvão Engenharia S.A.
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