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EXMO. SR. DR JUIZ DE DIREITO DA .J VARA EMPRESARIAL DA COMARCA

DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Distribuição Urgente

GALVAO ENGENHARIA S.A.sociedade anônirna de capitachado

inscrita no CNPJ sob o n 2 01340937/0001-79, corn sede naRua,)xès/df A /
Carvaiho, n 9 1.510, 2 andar, Vila OlIrnpia, São Paulo/SP,

corn filial inscrita no CNPJ/MF sob on 9 01.340.937/0011-40, loca

Rua Lauro Muller, 0 116, salas 2.704-2.706, Botafogo, CEP 22290-906, Rio

de Janeiro/RJ; e GALVAO PARTICIPACOES S.A. sociedade anônirna de capital

fechado .inscrita no CNPJ sob o n 9 11.284.210/0001-75, corn sede na Rua

0
—3
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Gornes de Carvalho, n 9 1.5101 192 andar, Vila OlImpia, São Paulo/SP, CEP

04.547-005, vêm a V. Exa., por seus advogados abaixo assinados (Doc. 01),

corn fundarnento nos arts. 47 e seguintes da Lei n 9 11.101/2005, formular o

presente PEDIDO DE RECUPERACAO JUDICIAL, pelas razOes a seguir

expostas.

BREVE HISTORICO DAS REQUERENTES

1. As Requerentes se inserem em urn conglomerado econômico aqui

designado por "Grupo Galvao'. No seu inlcio, através da prirneira

Requerente (Galvao Engenharia), o Grupo Galvão se dedicou quase que

exciusivarnente as atividades de construção civil para infraestrutura

rodoviária, aeroviária, portuária, ferroviária e urbana, uma tradição familiar

que rernonta a cinco décadas.

2. 0 Grupo Galvão hoje tern operaçOes em curso em 14 estados da

federação e no exterior, estando entre as maiores organizaçOes empresariais

do setor de infraestrutura do pals, administrando e executando urn amplo

nümero de contratos nas areas de engenharia e construção, saneamento

básico e óleo e gas. Sua atuação abrange o atendimento a clientes pUblicos e

privados, sob a forma de contratos de prestação de serviços, concessOes e

parcerias püblico-privadas (PPP's).

3. 0 Grupo é gerido pela holding de capital fechado Galvão

ParticipaçOes (segunda Requerente), controlada, por sua vez, pela Ernpresa

Nacional de ParticipaçOes Ltda. (Enpar), pela Moval Participaçäes Ltda. e K
El
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pela Freccia Engenharia Ltda., todas elas corn capital 100% (cern por cento)

nacional.

4. Integram ainda o Grupo Galvao as empresas Galvao Engenharia

(prirneira Requerente), fundada ern 1996 no Rio de Janeiro e originada da

cisão da Queiroz Galvao, além da CAB Ambiental, da Galvao Oleo e Gas

Participaçöes, da Galvão Finanças e da Concessionária de Rodovias Galvão

BR-153.

5. 1 

A Galvão Engenharia acurnulou uma carteira de contratos da

ordern de R$ 6,7 bilhOes e sua receita lIquida foi de aproxirnadarnente R$ 3,6

bilhUes no final do exercIcio do ano de 2014.

6. Quando tiveram inIcio as causas da sua crise econômico-

fInanceira, o Grupo Galvão tinha em seu quadro profissional mais de 12 mll

colaboradores diretos, corn atuação em 41 municIpios brasileiros e no

exterior, e ainda gerava cerca de 50 mil empregos indiretos (entre

fornecedores e parceiros comerciais).

7. Considerando as familias dependentes cia atividade do Grtrno

Galvão.. pode-se considerar cerca de 200 mil pessoas diretamente

atinpidas por uma eventual e indesejada descontinuidade das suas

operaçöes.

4

8.	 0 Grupo possui elevado grau de eflciência administrativa, que

aWa em favor da produtividade e da excelência técnica, consolidando urna

evoluçao organizacional desenvolvida ao longo de uma trajetória de quase (
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20 anos, sendo certo que a Galvão Engenharia é hoje uma das 10 maiores

empresas de seu segmento no Brasil.

9. Nesses 20 anos, a Galvao Engenharia começou a marcar seu nome

no merçado, tendo participado de importantes obras, dentre as quais a a

obra do Rodoanel Mario Covas, o Estádio Castelão em Fortaleza, a Linha 5 da

Cia. do Metropolitano de São Paulo, além de inümeras rodovias e plantas

industrials, das mais modernas do Pals.

10. Em 2007, a Galvao foi eleita a empresa de melhor gestão em

recursos humanos do setor de engenharia e construção pela revista "Istoé

Dinheiro". No mesmo perlodo, a Galvão Engenharia foi escoihida como

melhor empresa da indüstria de construção pela publicação "Meihores &

MaioreC da revista 'txame" e como a Empresa de Engenharia do Ano pela

revista "0 Empreiteiro".

11. Hoje a Galvão Engenharia tem participação também nas obras de

construção da usina hidrelétrica Belo Monte, no Pará, e das Linhas 2 e 5 do

Metro de São Paulo/SP, dentre outras obras importantIssimas para a

infraestrutura do Pals.

12. Trata-se, como restará ao final demonstrado, de uma empresa

plenamente viavel, que gera milhares de empregos, presta serviços de

elevado interesse social e econômico - interesse estratégico nacional -, e

cuja preservação atende in totum aos objetivos da Lei de Recuperação

Judicial.	

I
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COMPETENCIA DESTE D. iufzo

13. Consoante previsão contida no art. 32 da Lei n 2 11.101/2005, é

competente para o processamento de pedido de recuperação judicial o foro

do local em pue se encontra a principal estabelecimento do devedor.

14. A primeira Requerente foi fundada no Rio de Janeiro/RJ e, hoje,

mantém sede formal da sua matriz na cidade de São Paulo. Mantém, ainda,

fihiais operacionais espaihadas por todo o Pals.

15. São, no entanto, as filiais localizadas nesta cidade do Rio de

Janeiro que gerenciam e coordenam as principais operaçOes econômicas das

Requerentes, estando aqui o inais elevado centro de decisão empresarial do

Grupo Galvão.

16. As operaçöes levadas •a efeito neste Estado são as mais

relevantes e respondem por mais de 50% da movimentação

operacional e econômica da Galvão Engenharia, principal empresa do

Grupo Galvão. 0 restante está espaihado par todo o território nacional,

corn concentraçöes esporádicas em determinados locais em razão da

execuçâo de obras determinadas (mantida sempre a predominância

das atividades no Rio de Janeiro).

17. Exatamente em razão dessa circunstância, pelos ültimos S anos a

parcela mais expressiva das receitas das Requerentes advém de obras

\çontratadas aqui e todas gerenciadas pelas flhiais localizadas nesta cidade

5
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(rnais de 50% do faturamento do Grupo Galvao advém das operaçOes

conduzidas pelo braço operacional do Grupo Galvao no Rio de Janeiro).

18.

1

0 conceito de "principal estabelecimento" indicado pela lei

obviamente não se resume ao local onde se encontra o escritório ou onde

trabaiham alguns executivos da empresa. 0 critério aqui nâo pode ser outro

que nãoo econômico - de atividade econômica - ate porque a finalidade da

lei é preservar a atividade empresarial independentemente do empresário.

19.
1 Na hipótese de um grupo com atuação nacional (e internacional),

como é p caso do Grupo Galvâo, em que ha filiais localizadas em diversos

estados da federaçao, a identifIcaçao do principal estabelecimento para

fixação da competência territorial toma em consideraçao a concentração da

atividade econômica das Requerentes que, ao fim e ao cabo, é o que garante

a possibilidade de superação da crise financeira. Por este critério, mostra-se

evidente que o principal estabelecimento do Grupo Galvão encontra-se no

municfpio do Rio de Janeiro.

20. Assim, é iñquestionável a competência de uma das Varas

Empresariais da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para

processar o presente pedido, consoante prevê o art. 91, 1, "a", do CODJERJ.

AS RAZOES DA CRISE, EM DETALHES

21. Todos os indicadores econômicos são eloquentes ao sinalizar que

o Pals vive uma severa crise econômica - que já é considerada uma crise

6
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sistêmica. Trata-se de fato notório, que possivelmente dispensa dilação•

probatória.

22. Consoante é de conhecimento notório, em razão de diversos

fatores, o Brasil foi rebaixado na perspectiva do rating por diversas agências

classificadoras de risco. 0 câmbio do dólar forte americano aumentou

exponencialmente em curtIssimo espaço de tempo. Ha uma gravIssima

escassez de crédito e de liquidez no mercado e também no Poder Püblico,

conduzindo a uma contundente polItica de contenção de gastos pelo governo

e pelo setor privado. A inadimplência vem atingindo os rnaiores nIveis desde.

o ano 2000. Parece a receita de uma crise econômica sem precedentes neste

século no Bras!!.

23. Tudo isso vem acarretando o crescimento acelerado da inflaçao e

o aumento exponencial das taxas de desemprego, reforçando a escassez de

crédito no mercado e reduzindo as ta.xas de consumo. Enfim, o Pals vive um

perlodo muito delicado.

24. Os impactos são grandes e evidentes para companhias

alavancadas e que necessitam intensamente de capital de giro para operar;

como é o caso do setor de construção.

25. Esse sem dávida é o caso da Galvão Engenharia. E as dificuldades

da Ga!vão Engenharia obviamente redundani em dificuldades também para

a Galvão Participaçöes, holding não operacional de um grupo econômico cujo

carro chefe é justamente a primeira Requerente e a atividade de construção.

f
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26. 0 crescirnento irrefreável do preço dos insurnos aurnentou o custo

da operação. Por outro lado, já nao se encontrarn as mesmas condiçOes de

outrora para a obtenção de crédito no rnercado e a Galvão Engenharia se viu

obrigada a aurnentar seu endividarnento, arcando corn pesadas taxas de

juros para renovar suas operaçöes bancárias. Essa equação simplesmente

nao fecha para aqueles que dependern de capital de giro em elevada

intensidade, ainda rnais ern urn quadro de retração de investirnentos em

infraestrutura e inadirnplernento de clientes relevantes.

27. Corn efeito, embora se mantenha ern franca atividade, é inegável

que a Galvão Engenharia tern tido o seu desempenho afetado pela

incapacidade de alguns de seus clientes pagarern as obras já executadas (e

rnedidas) nos prazos inicialmente prograrnados. Ern alguns casos, a prirneira

Requerente chegou a sofrer inclusive corn adescontinuidade de contratos,

incorrendo em elevados custos de desrnobilizaçao sern que se verificasse a

contrapartida financeira, corn irnpacto gravIssirno noseu fluxo de caixa, que

fora estável por quase 20 anos.

28. Alérn disso, a Galvão Engenharia se mobilizou para atender

clientes atuantes na area de óleo e gas, setor que parecia irnune a crises após

a boa recuperação que apresentou da crise econômica mundial de 2008. No

entanto, tarnbérn os clientes desse setorentraram em default recenternente

(alérn de outras causas circunstanciais, o preço do petróleo caiu quase 50%

em urn• perlodo de 3 meses), fazendo corn que os pagarnentos não se

cumprissern nos cronograrnas inicialrnente ajustados, acentuando o

desencaixe no fluxo de caixa das Requerentes. 	

/
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29. Por sua vez, mesmo nos contratos em que não houve

impontualidade dos pagarnentos, outros problemas ocorreram, como, por

exemplo, a incapacidade de os fornecedores cumprirem o cronograma de

entrega dos serviços - afinal, também se tratam de empresas que dependem

de giro e financiamento, portanto, igualmente afetadas pela crise econômica

sistêrnica que o Pals lamentavelmente atravessa.

30. Esses fatores, em conjunto, acabaram por determinar a situação

de criseeconômico-financeira. Corn efeito, as Requerentes foram.Iançadas a

urna situação de descasamento de fluxo de caixa que, na atual conjuntura

econômica, nao poderá ser resoivida sern o auxIlio da recuperação judicial,

pois a escassez de crédito inviabiliza a soiução de mercado.

31. E bern verdade que as Requerentes vêm adotando urna série de

rnedidas para diminuir seus custos fixos e assim se adaptar ao novo

momento. Não menos verdadeira é a afirrnaçao de que a ernpresa possui

créditos volurnosos a receber - estimados em R$ 2 biihOes. No entanto, não

ha previsão no curto prazo para que esses recursos ingressem no caixa das

Requerentes, embora rnedidas de cobrança já tenham sido prontamente

adotadas.

32. No entanto, nenhuma dessas medidas, isoladamente ou em

conjunto, surtirão os efeitos desejados caso não seja concedida a proteção

do fluxo de caixa das empresas Requerentes, corn a suspensão da

exigibilidade das suas dIvidas, garantindo o fôlego necessário para que se

reajustem e proponham aos seus credores um piano eficiente de pagamento

da dIvida existente. E intenção das Reciuerentes imniementar urn piano

de pagamento gue seja reaimente eficiente das suas dIvidas. DOIS seus I
9
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ativos - desde gue se mantenham operacionais - suneram em muito as

suas dIvidas.

33. No início de 2015, em virtude das dificuldades já indicadas acima

- em particular do inadimplemento de determinados clientes -, a Galvão

Engenharia começou a não conseguir mais pagar os seus fornecedores

pontualmente. Essa situação de inadimplência, como era de se esperar,

resultou no protesto de tItulos.

34. Neste cenário que se desenha, as instituiçöes financeiras, que jé

nao pareciam dispostas a conceder novas linhas de crédito, passaram a

identificar as Requerentes como tomadores de crédito de risco, o que

inviabiliza a concessão de crédito em condiçöes aceitáveis de mercado.

35. Em razão disso, a Galvào Engenharia hoje possui uma dIvida de

aproximadamente R$ 410 milhOes junto a fornecedores. Além disso, sua

dIvida bancária gira em tomb de R$ 650 a 700 milhOes. Em razào das

demissoes efetuadas nos ültimos dias, a companhia hoje deve ainda cerca de

R$ 30 milhOes a tItulo de verbas rescisôrias de natureza trabaihista (foram

1.700 pessoas demitidas nos ültimos 30 dias).

36. For sua vez, a Galvão ParticipaçOes, embora nao possua dIvida

junto a fornecedores - afrnal, trata-se de uma ho1dingnao operacional T

possui expressivo endividamento bancário da ordem de R$ 650 a 700

milhOesem razão da emissão de debentures, sendo avalista de boa parcela

da dIvida da sua controlada.
	 I

10
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37. Adernais, a construtora é fiadora de operaçOes da holding, de

modo que a existência dessas garantias cruzadas (essenciais para a

concessão dos créditos e, portanto, para as operacöes) parece demonstrar

corn clareza que essas duas sociedades necessitam ingressar no regime

recuperacional em conjunto.
I

38. Embora algurnas dessas operaçOes de créditos estejam garantidas

. pela cessâo fiduciária de recebIveis de determinados projetos, infelizmente

tais contratos não vêrn sendo quitados e, portanto, esses recebiveis não

possuem Iiquidez imediata, inviabilizando a quitação das obrigaçôes

respectivas (que ficam, assim, corn as suas garantias frustradas), de modo

que nao resta alternativa senão a recuperação judicial.

UMA RECUPERACAO NECESSARIA

39. Consoante ja indicado acima, a Galvão Engenharia é destaque

absoluto no seu segmento. A companhia participou de algumas das

principais obras de engenharia do Pals nos ültimos anos, acumulando

experiência e respeitabilidade no rnercado.

40. Pouco antes de iniciada a crise, o Grupo Galväo, do qua! a Galvão

Engenharia é o carro chefe, empregava mais de 16 mil trabaihadores

diretarnente, fora os outros rnuitos rnilhares de ernpregados indiretos. I
11
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41. A receita lIquida do Grupo saltou de R$ 2,4 bilhOes em 2011 para

R$ 3,7 bilhOes em 2013. No ano passado,esse nümero girou na casa dos R$

3,6 bilhoes.

42. Ao longo dos 3 ültimos exercIcios fiscais, apenas as Requerentes

recoiheram mais de R$ 1,2 bilhão em tributos federais, estaduais e

municipais. Esse nümero expressivo evidencia a relevância das Requerentes

no cenário econômico nacional.

43. Ha, sem sombra de düvidas, um interesse major na manutenção

das Requerentes, interesse este que deve prevalecer. 0 seu precoce

desaparecimento representaria um mal que deve ser combatido a todo

custo, em nome dos empregos, da arrecadação dos tributos e do interesse

social na construção de obras de infraestrutura. Afinal, é este o espIrito da

legislação recuperacional.

VIABILIDADE ECONOMICA E OPERACIONAL DAS REOUERENTES

44. As Requerentes são vItimas de uma conjuntura econômica

francamente desfavorável para o setor em que atuam. Como já se disse, o

aumento dos custos e a dificu!dade de obtenção de novas linhas de crédito,

associados ao elevado endividamento contraido para a participação em

projetos re!evantIssimos para a economia nacional, retiraram das

Requerentes a capacidade de adimplir seus compromissos pontualmente.

12
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45. No entanto, e consoante se passa a demonstrar, trata-se de

empresas saudáveis, titulares de ativos valiosos e corn capacidade para

executar obras as mais complexas. Tudo indica que as sociedades serão

capazes de, após negociarem corn seus credOres novas formas e prazos de

pagamento da dIvida existente hoje, retomar a sua acentuada. curva de

crescirnento.

46. Todos esses fatores induzem a conclusão de que esta. é urna

recuperação plenamente possIvel, que atende aos fins da Lei n

11.101/2005 e que, por ISSO, deve ser deferida por este d. JuIza

I

I

ATivos RELEVANTES E INEGAVEL CAPACIDADE DE OPERAR

47. As Requerentes são empresas hoje solventes e recorrem ao abrigo

da recuperação judicial por vislumbrar, pelas projeçOes formuladas, que

poderão nao gozar desta mesma posição em urn futuro próximo.

48. Esta recuperação reüne todas as condiçOes de êxito, na medida em

que é requerida em estágio ainda não tao avançado de crise financeira,

quando ainda ha controle sobre o endividamento e o fluxo de caixa.

49. As Requerentes são titulares de ativos valiosIssimos. Se

comparado ao passivo existente hoje, estes ativos o superam em valor e

levam a crer que a recuperação judicial será apenas uma etapa de urn

processo de restruturação necessário e que tern tudo para ser exitoso.

13
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50. A Galvao Engenharia, par exemplo, é titular de recebIveis de

diversos clientes em relação a obras executadas, que hoje giram em tomb de

R$ 2 bilhoes. As dificuldades qua estes clientes vêm enfrentando para

promover as pagamentos e sistêmica e conhecida e, sabe-se, não será

solucionada em urn breve espaço de tempo.

51. Seja como for, trata-se de créditos relevantes e boa parte deles

inclusive já está reconhecido pelos clientes, consoante relatórios de medição

já aprovados pelos tomadores das obras e atas de reunião firmadas pelos

representantes das empresas envolvidas.

52. Como se não fosse suficiente, importante dizer que a Galvao

Engenhria possui participação na empresa Galvao Logistica, Exportação e

Importação Ltda., que é proprietária de máquinas e equipamentos de aim

valor agregado. Ainda que boa pane desses equipamentos esteja afetada a

execução de serviços (e portanto essenciais a operação da empresa),

passivel processo de enxugamento- que hoje parece incontornável - tornará

S
	 vários desses ativos ociosos e, assim, dispanIveis pan alienação.

thJ

ALGUMAS OBRAS EM CuRso

53. 0 Grupo Galvão se destacou na ültima década pela participação

em algumas das principais obras do Pais. Nesse sentido,releva notar que a

Galvão Engenharia foi contratada para a consecução de diversas obras de

construção e infraestrutura em todo o Brasil, muitas delas ainda em curso.

Assim, é possivel conc!uir que ha expressivas receitas a serem auferidas flq

curto, médio e longo prazos pela primeira Requerente.

o
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54. A rigor, estas receitas são importantes para a recomposição do

seu fluxo de caixa e reforçam a certeza de que a crise econornico-flnanceira

que experimentam e de fato passageira.

55	 Passam as Requerentes a descrever sucintamentealgurnas dessas

obras em curso:

. Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)

56. Trata-se da principal obra de infraestrutura em execução no Pals,

em que a Galvão Engenharia possui participação de 10%. Quando estiver

100% concluIda, em 2019, será a terceira major hjdrelétrjca do mundo em

capacidade de geração (mais de 11 mil MW), o que significa potencial para

abastecer 18 rnilhOes de residências. A geração da prirneira unidade da Casa

de Força Principal está prevista para marco de 2016.

57. 0 projeto contempla a execução de uma barragem principal corn

uma casa de força de 233 MW, urn canal de derivação e 28 barragens que

formam o reservatório intermediário que ira abastecer a casa de força

principal de 11 mil MW. 0 projeto tern ainda em construção urna vila

residencial, corn 2.300 casas, para abrigar as farnilias dos colaboradores.

58. Desnecessário ressaltar a irnportância do projeto, especialmente

em mornento tao sensivel de crise da polItica energética nacional. Nesse

contexto, o projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte se apresenta como
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urn dos! mais importantes da atualidade, simplesmente fundamental na

busca de urna matriz energética segura e sustentável.

Metro (SF)

59. A Galvão atua desde 2010 na arnpliação da Linha 5 (has) dO

MetrO de São Paulo, que fará a ligação entre os bairros paulistanos Capão

SRedondo e Chácara Kiabin, passando pelo subcentro de Santo Arnaro.

Quando a extensão estiver finalizada, corn 17 estaçOes, a Linha 5, segundo

estimativas, transportará cerca de 650 mil passageiros pot dia, três vezes

rnais do que atualrnente.

60. Corn 11,5 quilômetros de extensão, a obra tarnbém tern papel

importante na estruturação do transporte püblico metropolitano, facilitando.

o acesso a outras linhas do Metro e a rede da Cornpanhia Paulista de Trens

Metropolitanos (CPTM).

61. A Galvão atua, ainda, desde seternbro de 2014, no projeto e

construção da arnpliação da Linha 2 (verde) do Metro de São Paulo, que fará

a extensão da atual linha, ligando os bairros da Vila Prudente ate a cidade de

Guarulhos, na grande São Paulo. Quando a extensão estiver fmnalizada, corn a

construção de 12 novas estaçöes, a Linha 2, segundo estirnativas,

transportará cerca de 1,5 milhOes de passageiros pot dia, três vezes rnais do

que atualrnente, e sendo a prirneira a interligar outra cidade da grande São

Paulo (Guaruihos), e reduzindo o tempo de viagem da Vila Mariana ate

Guaruihos de 147 para apenas 45 minutos.
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62. Corn 15 quilômetros de extensão, a obra também tern papel

importante na estruturação do transporte püblico metropolitano, facilitando

o acesso a outras linhas do Metro, e a cede da Companhia Paulista de Trens

Metropolitarios (CPTM).

63. A Galvão participa do Lote 1 do projeto, que compreende a

elaboração do projeto executivo, a construção do tünel ern shield (tatuzão).

tüneis de estacionamento de trens e de acesso, estação Vila Formosa, base

de rnanutenção e estacionamento Rapadura, além de poços de ventilação e

saIdas de emergência, desvios de trafego, prospecção e programa de resgate

arqueológico, acabarnento, instalaçöes e comunicação visual das estaçöes,

prédio de salas técnicas operacionais e atividades de reurbanização.

64. Trata-se de uma obra que se prestará a atender urna populosa

comunhade na zona leste da capital paulista, extrernamente carente de

obras de mobilidade urbana, gozando, portanto, de alto impacto social.

Centro de Forrnação Olimpica do Nordeste (CE)

65. A Galvão iniciou em 2013, em Fortaleza/CE, a construção daquele

que deverá ser urn dos rnais importantes polos de desenvolvimento

esportivo e de competiçöes do Pals.

66. 0 empreendimento oferecerá infraestrutura para o treinamento

de atletas de alto desempenho e praticantes de 26 das 40 modalidades

olImpicas.

17
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67. 10 complexo terá 102 mll rn 2 de area construlda, o que inclui

ginásio para 20 mil pessoas, piscinas olImpicas e de saltos ornamentais,

campo de futebol, pista de atletismo, ginásios, alojamentos etc.

68. Corn finalização prevista para este primeiro sernestre de 2015, o

projeto integra o conjunto de obras do Piano de Aceleraçao do Crescirnento

(PAC) voitadas a preparação de atletas do pals para os logos OlIrnpicos de

2016, no Rio de Janeiro/RI.

-A

• Complexo PetroguImico do Rio de Janeiro (RI)

69. Em regime de consórcio, a Galvão Engenharia participa. da

construção do Complexo Petroquimico do Rio de Janeiro,. Trata-se, sem

düvidas, de urn dos rnaiores empreendimentos da história da Petrobras. 0

empreeñdimento produzirá derivados de petróleo e produtos petroquIrnicos

de primeira e segunda geraçOes, corn menores teores de enxofre e, portanto,

menos poluentes.

70. São dois empreendimentos. 0 primeiro é o Projeto HDT, que tern

como escopo a Irnplernentaçao das Unidades U-2500 (Hidrotratarnento de

Destilados), U-2600 (Hidrotratamento de Querosene) e as subestaçOes SE-

2500 e SE-2600). A Galvão Engenharia detérn 30% de participação no

contrato.

71. 0 segundo projeto, conquistado em 2013, é a Unidade de

Recuperação de Enxofre (URE), corn participação de 25,5% da Galvao. 0

escopo do projeto é a implernentação das. Unidades de Tratarnento corn
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Amina U-4200; das unidades industriais de Recuperação de Enxofre U-4400,

U-4410. U-4430; da unidade de Tratamento de Gas Residual de Enxofre II-

4470; da unidade Industrial de Oxidação de Amônia 114490 e da unidade de

Armazenamento, além de subestaçöes.

• Ferrovia de Integração Oeste-Leste (BA)

C 72. A Gaivão Engenharia é responsável pelas obras do Lote 2 da

ferrovia, que, corn seus 1.526 quilômetros de extensão, será urn importante

corredor de transporte de produtos agrIcolas e minérios, a partir do

Tocantins ate o Porto Sul, em llhéus/BA, integrando-se também a Ferrovia

Norte-Sul. No total, a ferrovia atravessará nada menos do que 64 municIpios

desses dois estados.

73. A atuação da empresa abrange a.movimentaçäo de 13 milhoes de

em terraplenagem, a construção de 10 pontes, de urn viaduto e de 137

quilômetros de superestrutura ferroviária, incluindo urn tünel de 780

metros. 0 contrato deverá absorver, no auge das obras, um total de 2.500

colaboradores.

74. Como se ye, as Requerentes estão envolvidas diretamente em

algumas das mais importantes obras em curso hoje no Pals. Isso sinaliza,

senão evidencia, urn futuro promissor após a repactuação da dividaIexistente hoje através de urn Piano de Recuperação Judicial.
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MEDIDAS ODE íA VEM SENDO IMPLEMENTADAS PARA SUPERAR A CRISE

S

75. As Requerentes vêrn adotando as ago- es necessárias corn 'vistas a

cobrança de valores expressivos que Ihes são devidos. Estirna-se, hoje, que a

Galvão Engenharia tenha executado serviços que ihe conferem o direito ao

recebirnento de algo em tomb de R$ 2 bilhOes.

76. Como forma de receber valores a que faz jus o mais brevernente

possIvel, a Galvão Engenharia contratou advogados de reputadas firrnas de

advocacia e prornoveu corn diligência a adoção das medidas cabIveis contra

alguns de seus devedores.

77. Ernbora estas medidas tenharn sido ajuizadas para recobrar os

valores que são devidos as Requerentes, especialmente a Galvão Engenharia, H

parece óbvio que não se pode contar corn eles no curto prazo.

78. Corn efeito, embora de probabilidade altIssirna de êxito, o tempo

necessário para que estes valores efetivamente ingressern no caixa da

Galvão Engenharia, infelizrnente, não pode ser estimado corn precisão;

podendo consurnir de um a dois anos, pelo rnenos.

79. Para além disso, irnportante dizer que as Requerentes

contratararn profissionais de grande reputação no mercado para auxiliar a

sua adrninistração, especlairnente no que diz respeito a gestão de crise -

rnediante análise e redimensionamento da estrutura das ernpresas e seus

custos fixos - e negociação corn as principals credores.
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80. Os diretores das Requerentes mostram-se empenhados em

trabaihar no sentido de garantir a meihor performance possIvel nos

contratos em curso, assim como para garantir que a empresa esteja em

condiçOes de disputar novos contratos daqui em diante.

81. Outro sinai de que a empresa vem tentando se adaptar a nova

realidade reside no fato de que, lamentavelmente, foi obrigada a demitir

diversos funcionários (exemplificativamente, foram 1.700 ernuregados

desligados apenas no üitimo mês). A medida, embora indesejada, se revelou

necessária para redimensionamento das atividades e enxugamento de

custos fixos.

82. Uma vez remodelada, a empresa estará em condiçoes de assumir

novos cbmpromissos e retomar sua curva de crescimento, abruptamente

interrompida recentemente. E a retomada dessa curia de crescimento será

realizada, basicamente, através das seguintes medidas: (i) recebimento de

créditos pelos serviços já executados, alguns deles já medidos; (ii) venda de

ativos integrantes do ativo permanente, desde que não estejam afetados a

serviços e atividades essenciais; (iii) alienaçào de participação em empresas

do Grupo; (iv) prosseguimento das obras já contratadas; e (v) ceiebraçâo de

novos contratos e execução das obras respectivas (o que depende da

reestruturação financeira propiciada pela recuperação judicial).

83. Essas medidas permitirão as Requerentes recompor o seu fluxo de

caixa, conforme se pode visualizar pelas representacOes gráflcas abaixo,

formuladas para dois cenários, o primeiro sem os benefIcios da recuperação

judicial e o segundo com esses beneficios:
	

/
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Net Acumulado Mar/is - Fe y/1 (Sem RI)
0- --------------- --------------------___________________

-2000 -- -fl - .-.---------.---.-----_-----_--------____	 -

-0_000	 ------- ---------------_.--_------------_-----_.--	 -

-So.000	 -----------------------------

E'
1400000	 -	 -

lirimestre ZTrirnestre 3Tnnsue 4Thmstre Sinrrestre 6irirnestre lTnmestre ammegre
.—e..N&Awmfflado	 79253	 1035347	 1025383	 1017029	 194L997	 t036089	 1209688	 1208730

(EmMimôes)	 Net Acumuiado Mar/is - Fev/17
10_000 ---------.------- --------------__-------_--. 	 -	 -

1 40.000

20.000 -
	 FJ	 mrrflTflr

Trirriestre Thrnestre Trirnestre I Trimestre Thmestre Trimestre Trimestre Trimestre

	

NetAcumulado :14577 -- -12-4491 3 0 I29 j2! 0	 59228[

ATENDIMENTO A TODOS Os REOIJISITOS OBTETIVOS

84.	 Consoante se passa a demonstrar, as Requerentes preenchem

todos os requisitos objetivos necessários para o processamento da sua,7

recuperaçäo judicial (cf. arts. 48 e 51 da Lei n 2 11.101/2005).
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85. Declaram, por conseguinte, que (1) exercem regularmente as suas

atividades ha muito mais do que os 2 anos exigidos por lei; (ii) jamais foram

falidas; (iii) jamais obtiveram concessão de recuperação judicial (Doc. 02); e

(iv) seus administradores e socios controladores jamais foram condenados

pela prática de quaisquer crimes falimentares (Doc. 03).

S 86. Outrossim, e como forma de evitar qualquer questionamento por

quern quer que seja, esciarecem que receberam, na forma da Iegislação

vigente, as autorizaçOes necessárias ao ajuizamento deste pedido de

recuperaçäo judicial (Doc. 04).

87. Além de estarem inequivocamente atendidos todos os requisitos

objetivos previstos no art. 48 da Lei ri 11.101/2005, as Requerentes

informan que este pedido está instruIdo com todos os documentos exigidos

pelo art. 51 da Lei 0 11.101/2005, a saber:

, (a) DemonstracOes financeiras (Balanços e DemonstraçOes de

Resultado - art. 51, inciso II) relativas aos exercIcios de

2012, 2013 e 2014 (Doc. 05);

(b) Demonstracöes financeiras (Balanco Patrimonial,

demonstrativo de resultado desde o (iltimo exercIcio social

e demonstrativo de resultado acumulado - art 51, inciso

II) levantadas especialmente para instruir o pedido (Doc.

(c) Relatórios gerenciais do fluxo de caixa e de sua nrojecão

de forma consolidada (art. 51, inciso II) (Doc. 07); 	 (3/7
23
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(d) Relação de credores (art. 51, inciso III) que engloba lista

nominal de todos os credores, corn todas as informaçOes,

conforme estabelecido pela Iegislaçao aplicável (Doc. 08);

(e) Relacão de empre2ados (art. 51, inciso IV) com todas as

informaçoes, conforme estabelecido pela legislação

aplicável, protestando pela juntada em petição separada

diante de seu caráter sigiloso, requerendo seja autuada em

apartado e acautelada nas dependências da i. Serventia

deste d. JuIzo e sornente acessada por V. Exa., pelo

Ministério Püblico e pelo Administrador Judicial, e mesmo

no caso desses dois ültimos, apenas mediante

requerimento fundamentado;

(fJ Certidão de regularidade no reistro nüblico de empresas

(art 48, caput, e 51, inciso I) consubstanciadas nas

certidOes de regularidade, emitidas pela Junta Comercial

(Doc. 09);

(g) Relacão de hens dos sócios e administradores (art 51,

inciso VI), protestando, também, pela juntada em petição

apartada diante de seu caráter sigiloso, requerendo seja

autuada em apartado e acautelada nas dependências da i..

Serventia deste d. JuIzo e sornente acessada por V. Exa.,

pelo Ministério Püblico e pelo Administrador Judicial, e

mesmo no caso desses dois ültimos, apenas mediante

requerirnento fundamentado;

(h) Extratos das contas-corrente e a plicacoes, ernitidas em

25.03.2015 (art. 51, inciso VII) (Doc. 10)
	 7

24



'nnfln

4

GCMC
/ A4vDgados

(i) Certidoes dos cartórios de protesto (art. 51, inciso VIII) do

municIplo de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, entre outros

(Doc. 11); e

) Relacão de acöes ludicials (art. 51, inciso IX) que

contempla todas as açöes judiciais de natureza d ye!, fiscal

e trabaihista em que as Requerentes figuram como parte,

subscrita por seus representantes (Loc. 12).

88. Uma vez demonstrado pelasrazöes expostas e pelos documentos

ora apresentados que as Requerentes são empresas recuperáveis e que

todos os requisitos objetivos e formais foram atendidos, impOe-se o

deferimento desta recuperação judicial na forma adiante requerida.

PEDIDOS

4 89.	 A Iuz de todas as razöes precedentes, vêm requerer:

(i) Seja deferido o processamento deste pedido de

recuperaçäo judicial, nos termos do art. 52 da Lei n

11.101/2005;

(ii) Seja nomeado Administrador Judicial;

(iii) Seja ordenada a suspensão de todas as açöes e execuçöes /

em curso contra as Requerentes pelo prazo legal;
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(iv) Seja determinada a dispensa da apresentação de certidOes

negativas para o exercIcio de suas atividades;

(v) Seja intirnado o Ministério Püblico e sejam expedidos

ofIcios competentes a fim de comunicar as Fazendas

Püblicas Federal, Estadual eMunicipal; e

(vi) Seja publicado o edital a que se refere o parágrafo 12 do

art. 52 da Lei 0 11.101/2005.

A

90. Informarn que o seu Plano de Recuperação Judicial será

apresentado a este d. JuIzo no prazo legal de 60 dias, a ser computado da

data da intimação da decisao que deferir o processamento da recuperacãq

judicial.

91. Corn fundamento nas garantias constitucionais- de proteção da

intimidade e do sigilo fiscal, requerem que a relação de empregados e as

, declaraçOes de bens apresentadas em curnprimento ao art. 51, incs. IV e VI,

da Lei 0 11.101/2005, sejarn recebidas e devidamente acauteladas nas

dependências da i. Serventia deste d. JuIzo, sob segredo de lustica. de modo

que o acesso a elas fique restrito apenas a esse d. JuIzo, ao Administrador

Judicial e ao representante do Ministério Püblico e, no caso desses dois

ültimos, apenas mediante requerirnento fundamentado.

92. Requerem que todas as intirnaçöes referentes ao feito sejam

realizadas exciusivamente em norne de Flavio Galdino advogado inscrito na

OAB/RJ sob on9 94.605, corn escritório naAv. Rio Branco, n 2 138,112

Centro, Rio de Janeiro/RJ, sob pena de nulidade.



OAB/SP N9302.986

OAB/RJ N 2 142.554OAB/RJ N 2 153.005
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93. Por firn, protestam pela juntada posterior dos instrumentos de

mandato, na forma em que autoriza o art. 37 do CPC.

94. Atribui-se a causa o valor de R$ 1.000.000,00 (urn rnilhão de reais)

apenas para efeitos fiscais e de alçada.

Nestes termos,

Pedem deferirnento.

Rio de Janeiro, 25 de marco de 2015.

fl
FLAVIO GALDINO	 CRIST̂ iB  ̂ IAN
OAB/RJ N 2 94.605
	

OAB/SP N 2 163.993

FILIPE GUIMARABS
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DOCm Oi

Rio deJeo
AvRio Branco lSBfll'andar
20040 002 / CenUc
Rio de Jane±ro / ar
1+552131950240

São Paulo
A, Pauuista 1079 / 2- andar
08311 200/ Bela Vista
São Paulo / op
T+55 1130411500

Brasilia
SAUS SLII / quadra 05
Waco K / N 5 17 / salas 501-507
70070050/Brasilia/or
1+556133233865
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IS
Galvão EngenhariaS.A.

Rio delaneito
Av. Rio Bunco 138 / 11-andar
20040 002 / Centro
Rio di Janeiro I as

+55 213395 0240

510 Paulo
Ay. Paulista 1079 12' andar
013U 200/ Bela Vista
São Paulo / as
T.551130411500

Brasilia
asus Sal / quads. 05
bloco K / N 17 / salas 501-507
70070 050 / araaffia / Or

i+55&13323 3865
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GALVAO ENGENHARIAS.A.

COMPANI-IIA FECHADA

NIRE 35.300.180.712

CNPJ/MF n 2 01.340.937/0001-79

ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAcAO

REALIZADA EM 25 DE MARCO DE 2015

1. Data e horárlo: 25 de marco de 2015, as Yhoomin.

2. Local; Sede social da GalvoEngenharia S.A. ("Companhia") na capital do estado de So

Paulo, naRua Gomes de Carvalho, 1510, 02Q andar, Vita Olimpia.

3. Convocaço: Convocação efetuada nos termos do Estatuto Social cia Companhia.

4. Presença: Presentes a totalidade dos conselheiros em exercido, a saber: Dario de Queiroz

Galvão Fliho, José Rubens Goulart Pereira e Mario de Queiroz Galvo.

5. Mesa: José Rubens Goulart Pereira, como Presidente; e Marcia Pacianotto Ribeiro, como

Secretária.

6. Ordem do dia; Analisar e autorizar o pedido de Recuperaço Judicial da Companhia.

7. Dellberaçes: Apos os devidos debates, os Conselbeiros cia Companhia aprovaram, por

unanimidade e sem qualsquer ressalvas, o pedido de recuperaco Judicial cia Companhia, ficando

os membros da Diretoria, cu seus procuradores, nos termos do estatuto social da Companhia,

devidarnente autorizados a praticar todos e, quaisquer atos e assinar todos e quaisquer
documentos necessários a formalizaço do pedido de recuperação judicial.

8. Encerramento e lavratura da ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereu
a palavra a quern dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados

Paglnaldez
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trabaihos e suspensa a reunião pelo tempo necessário a iavratura desta Ata. Reaberta a sesso, esta

Ata fol lida, coriferida, aprovada e assinada pelosecretário e pelo Presidente.

ceffiuico que a presente é cópla fiel da ata Iavrada em Iivro proprio.**

São Paulo, 25 de rmarco de 2015.

Mesa:

A'-	 cF
oeRubjns Goulart Pereira
residyte

Marcia Pacianotto Ribeiro
Secretária	

II

Li
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GALVAO ENGENHARIA S.A.

WIRE 35.300.180.712

CNPJJMF nQ 01.340.937/0001-79

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 12 DE MARCO DE 2015.

Data e horário.: 12 de marco de 2015 ) as OShOQmin.

Li	 Local: Sede social da companhia na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 02 2 andar, Vila Olimpia, Sâo

Paulo, SP.

Convocacäo: Dispensada a comprovacâo daconvocação pela imprensa, conforme artigo 124, §42

da lei n9 6,404, de 15 de dezembro de 1976 e artigo 6, §32 do Estatuto Social.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social.

Mesa: José Rubens Goulart Pereira, como Presidente; e Kamila Soares.deLinia, como Secretária.

Ordem do Dia: (I) deliberar sobre a destituicäo de membros do Conselho de Administraco.

C

Deliberaçôes: Os acionistas resolveram, por unanimidade e atendend p as necessidades atuais da

Companhia: (I) destituir do cargo de Coriselheiros da Companhia os senhores: (a) Carlos Fernando
Namur, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cedula cia identidade RG n 2 8.372.312-2

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o ri 9 055;394.538-67, residente e dortiiciliado na capital do Estado
de Säo Paulo; (b) Erton Medeiros Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula:
de. identidade RG nQ 87.91225 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob .0 n2 065.579.318-65, residente e
dorniciliado na cidade de Campinas, estado de So Paulo; (c) Jean Alberto Luscher Castro,..
brasileiro, casado, engenheiro, portador cia cédula de identidade profissional n 2 16070-D, inscrito

no CPF/MF sob o n 2 140.252.486-20, residentee dorniciliado na capital do estado de Säo Paulo.
(ii) Os acionistas consignaram voto de agradecimento pelo empenho e dedicaç5a dos membros.
que ora deixarn o conselho de administraçao cia Companhia.

Encerramento e lavratura da ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a
palavra a quern dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados Os

trabaihos e suspensa a reunio pelo tempo necessário àlavratura desta Ata. Reaberta a sessao)esta
Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pela Secretéria e pelo Presidente.

GESA15031201
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Acionistas presentes: GaIvo Participaçöes S.A. (p. Dario de Queiroz GaIvo Fitho; e p. Fapk
Adriano Balarotti AraOjo); e MFE Participaçöes Ltda. (p. José Rubens Goulart Pereira; p. José
Gilberto de Azevedo Branco Valentim).

t Certificamos que a presente é copia fiel da Ata original lavrada em iivro prOprio. **

Sac Paulo. 12 de marco de 2015.

LI
	

Mesa:

José Rijbens Goulart Pereira	 Kanii oares e Lima
Secretária

S
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GALVAO ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n° 01.340.937/0001-79
NIRE n' 35.300.180.712

ATA DE REUNIAO DO CONSELI-lO DE.ADMINISTRAcAO
REALIZADA EM 11 DE MARcO DE 2015.

Data e horário: 11 de marco de 2015, aso8h0omin.

II.	 Local: Sede social da Companhia na capital do estado de. São Paulo, na Rua Comes de
Carvalho, 1510, 022 andar, Vila Olimpia, CEP: 04547-005.

Ill.	 Convocação:Convocacäo realizada em 06 de marco de 2015, em conformidade corn a22
do artigo 11 do estatuto social da Companhia.

IV. Presenca: Presentes a maioria dos Diretores em exercIcio, em conformidade corn a artigo
12 do estatuto social da Companhia.

V. Mesa: Carlos Fernando Namur, como Presidente; e Kamila Soares de Lima, como:

Secretária

VI. Ordern do dia: Deliberar sobre a homologaço de renOncias de membros da diretoria.

VII. Deliberacöes: após os devidos debates, as Conseiheiros da Companhia aprovaram, por
unanimidde a tern quaisquçr ressalvas: (i) acolher e hornologar a renüncia do senhor André.
Bezerra de Melo Coutinho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portadorda cédula de identidade
RG nQ333.883-1 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob on 2 685.448.554-15, resldente e domiciliado na
capital do estado de Pernambuco, ao cargo de Diretor da Regional Nordeste, em conformidade
corn a carta de renáncia apresentada por este ao Conselho.de AdmiriistracãodaCompnhi.a, no
dia 02 de marco de 2015; e (ii) acolher e homologar a renüncia do senhor Silvimar Fernandes Reis,
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cedula de identidade RG n P 325.296-6

SSP/RJ, inscrito noCPF/MF sob o n 2 344.943.407-15, residente e domiciliado na capital do estado
de São Paula, ao cargo de Diretor de Logistica, em conformidade corn a carta de renüncia
apresentada par este ao Conseiho de Administraço da Companhia, no diaO4 de marco de 2015;
(ii) Os membros do Conselho de Administracão consignararn voto de agradecimento pelo
ernpenhoe dedicacãodos membros que ora deixam a administraçâo da Companhia. (iii) Tendo
em vista as renncias ora acoihidas, as Conselheiros resolvem, por .unanirnidade, deixar vago 6
cargos de! Diretor da Regional Nordeste e de Diretor de LogIstica da Companhia.

S.GESA15031101	 Páglna ide
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VIII. Ericerramento e lavratura da ata: nada mais havend p a ser tratado,o Sr. Presidente oferecèu
a palavra a quern dela quisesse fazer uso e, como ninguém se .manifestou, dedarcu encerrados qs
trabaihos e suspensa a reuniâo pelo tempo necessário a Iavratura desta Ata. Reaberta a sesso, esta
Ata foi fida conferida, aprovada e assinada pela Secretária e pelo Presidente.

IX. Conseiheiros presentes: Dario de Queiroz Galv5o Ijiho; José Rubens Goulart Pereira; Mario
de Queiroz Galvão; Jean Alberto Luscher Castro eCarlos Fernando Namur.

S	 **Certifico quea presente écópia fiel da ata lavrada em IivroprOprio. **

São Paulo, 11 de marco de 2014.

Mesa:

Fernando Namur
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Karnila Soáres de Lima

De:	 Karnila Soares de Lima
Enviado can: 	 sexta-feira, 6 de niarço de 2015 16:37
Para:	 José Rubens; Dario Galvão; Mario Galväo; Erton Medeircs Fonseca; Jean Alberto

Luscher Castro; Carlos Fernando Namur
Cc:	 Helen Maria Moreira Colconi; Cristina Rodrigues
Assunto:	 coNvocAçAo_GE5A_REUNIA0 DO CONSELHODE ADMINISTRAcAO
Anexos:	 C0NVOCAçAO RCA.pdl

Prezados, boa tarde.

Venho por melo deste, por solicitação do diretor Carlos Fernando Namur, que assina a convocaçãO änexa na forma do
estatuto social da Companhia, convocar Vossa Senhoria para a Reunião do.Conselho de Adrnintsttaçfâo a ser realizada
sede cia Companhia, localizada na capital do estado do São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510,22 andar, Vila
OlImpia, CU': 04547-DOS, no Wa 11 do marco deste ano, as O9hOOmin, onde serão deliberados as seguintes temas:

1. RenOncia do Diretores cia Companhia;

2. Outros assuntos de interesse da Companhia.

Seni mais para o momenta,

Sa p Paulo, 06 do marco de 2015.

S

Kamila Soares de Lima
Advogada
Centro de Solucães Compartithadas - Juridico
Grupo Galvão
+55 (11) 3728-1091
+55 (11) 9.4168-1320
www.aalvao.com

[Página #]



GALVAD ENGENFiARIA S.A.
COMPANFIIA FEcI-IAOA

NIRE 35.300.180.712
CNPJ/MF n 2 01.340.937/0001-79

CONVOCAcAO DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMNISTRAcXO

fl Ficamn convocados os conseiheiros da Galvo Engenharia.S.A. (a "Companhia".), nos termos
do Estatuto Social da Companhia, para reuniao do Conseiho de Adrninistraço que será
realizada no dia 11 de marco de 2015,. as 9h00rnin, na sede da Companhia, localizada na
capital do estado de Sac Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2 1510, 02 9 andar, Vila
Olimpia, para deliberar sobre a seguinte ordem.do  dia

1. Renncia de Dimetores daCompanhia;

2. Outros assuntos de interesse da Companhia.

Sao Paulo, 06 de marco de 2015

cths$&nando Namur

-
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Säo Paulo, 02 de marco de 2015.

A
GALVAO ENGENHARIA S.A.

Rua Gornes de Carvalho, 1510, 022 andar

Vila Olinipia I CEP- 04547-00s
So Paulo I SP I Brasil

Assunto:Renüncia'ao cargo da Diretoria

Prezadossenhores,

Eu, ANDRE BEZERRA DE MELD COUTINHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
.da cedu!a de identidade RG n 2 333.883-1 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob •o n
685.448.554-15, residente e dorniciliado na capital do estado de Pernambuco,.na Rua lrm

Maria David, 154,:apto. 2102, Casa Forte, CEP: 52061-070; comunico a V.Sas. a minha

renóncia ao cargà de Diretor da Regional Nordeste da GALVAO .ENGENHARIA S.A., corn

sede na capital do estado de Säo Paulo, na Rua Gornes de Carvalho, n 2 1510, 022andar,
inscrita no CNPJ/MF sob n 2 01.340.937/0001-7.9, para o qual lul eleito e investido nas
respectivas funcoes em 13 de agosto de 2014 e, consequentemente, renuncio a todos os

poderes .de adrninistraço que a mum foram confiados. Declaro, outrossim, que no
existem quaisquer obrigacbes ^- pendentesw-entrel niirn e a Companhia, pelo que dou a
Companhia total, plena, geral; rasa;- irrevogável e irretratável quitaço, seja a que titulo
for.

Certo de vossa compreensao, aproveito para renovar os protestos de estirna e

II

cr i
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São-Paulo, 04 de marco de 2015.

UI

is

A
GALVAO ENGENHARIA S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1510, 02 9 andar
Vita Olimpia I EP: 04547-005
São Paulo I SP I Brash

Assunto: Renncia ao cargo da Diretoria

Prezados Senhores,

Eu, SILVIMAR EgRNANDES REISI brasileiro, çasado, engenheiro rnecânico, portador da
cédula de identidade RG n2 325.296-6 SSP/Ri, inscrito noCPF/MF sob o n 2 344.943.4Q7-
15, residente e dorniciliado na capital do estado desão Paulo, na Rua Laplace, n 9 44, apto.
41 A, Brooklin Novo, CU': 04622-000; comunico a V.Sas. a minha renüncla ao cargo de
Diretor cie LogIstica da GALVAO ENGENHARIA LA., corn sedena capital do estado de So
Paulo, na Rual Gomes de Carvalho, n2 1510, 022 andar, inscrita no CNPJ/MF sob n9
01.340.937/0001-79, para o qual fui eleito e irivestido nas respectivas fungbes, em 13 de
agostode 2014 e, consequentemente,renuncio a todos os poderes de adrninistração-que
a mien foram confiados. Declaro, outrossim, que não existem quaisquer obrigacOes
pendentes entre mien e a Cornpanhia, pelo que dou a Companhia total, plena, geral, rasa,
irrevogãvèl e irretratável quitaçäo, seja a que tituto for.

Certo de vossa cornpreensão, aproveito para renovar os protestos de estima e
consideracão.

Atenciosamente,

SilvimarEernandes Reis

I

II

A
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GALVAO ENGENHARIA S.A.
I

CNPJ/MF n 01.340.937/0001-79
.NIRE n° 35.300.180.712

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAcA0
REALIZADA EM 12 DE MARCO DE 2015.

I.	 Data e horario: 12 de niarço de 2015, as 1000min.

flII.	 Local: Sede social da Companhia na capital do estado de :So Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho, 1510, 02 aridar, Vila OIirnpia, CEP: 04547-005.

Ill.	 onvocaç5o: Dispensäda a comprovacão da convocaçäo pela imprensa, conforme artigo
11, §2 9 do Estatuto Social.

IV. Presenca: Preserite a totalidade dos Conseiheiros em exercicio.

V. Mesa:. José Rubens Goulart Pereira, como Presidente; e Karnila Soares de Lima, como
Secretária.

VI. Ordem do dia: (i)Deliberar sabre a destituic5o de membro da diretoria daCompanhia.

VII. DeliberaçOes: após Os devid ps debates, os Consetheiros da Companhia aprovaram, por
unanimidade e sern quaisquer ressalvas: (I) destituir, do cargo de Diretor da Regional Centro
leste, o Sr. Ricardo Cordeiro de Toledo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador dà cedula de
identidade RG n 2 75.37.00SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n Q 278.651.186-00, residente e
domicil ado na capital do estado de Minas Gerais; (ii) Os membros do Conselho de Administracäo
consignaram voto de agradecirnento pelo empenho e ded .icação do membro .que bra deixa .. a.
administracão da Companhia. (hi) Tendo em vista a destituiço ora aprovada, as Conselheiros
resolvem, por unanimidade, deixar vago o cargo de Ditetor da Regional Centro Leste da
Conipanhia.

VIII. Encerramento e Iavratura da ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidénte ofereceu
a palavraa quem dela quisesse fazer usoe, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os
trabaihose suspensa a reunião pelo tempo necEssário a Iavratura.desta Ala. Reaberta a sessào, esta
Ala foi lida, conferida, aprovada e assinada pela Secretária e pelo Presidente.



Mesa:

- eL
JoseRub/nsGoulart Pereira

A/nhIIJa&L4á2_LcA

r:vei::Srr:d'eLima

416

Ix.	 conseiheiros presentes: Dana de Queiroz Galvão Fliho; José Rubens.Goulart Pereira; Who
de Queiroz Gatvão.

**Certtfico que a presente e cópia fiel da ata Iavrada em livroproprio.

São Paulo, 12 de marco de 2015.

5.6 ESA 1503 1202 	 Página 2 de 2
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VL/GALVAO ENGENHARIA S.A.

NIRE 35.300.180.712
CNPJ/MF nQ01.340.937,/0001-79

ATA DA REUNIAQ DO CONSELHODE:ADMINISTRAcAO
REALIZADA EM 13DE;AGOSTO DE 2014

fl
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Data e horãrio: 13 cM agosto de 2014, as 08hOOrnin. Local: Sede.da Companhia,.na capital
do estadq de São Paulo, na Rua Gomes cM Carvalho, n 1.510, 22 andar, Vila.Qlimpia, CEP
04547-005. Presenca: totalidade dos membros do Conselha de Adrninistraçâo da
Companhia em exercicio. Mesa: José Rubens Goulart Pereira, coma . residente; e Karnila
Soares de Lima, come Secretaria Convocacão dispensada a convocação prévia,tendo em
vista a presenca da totalidade dosrnembros do Conseiho deAdministraçäa da Comparihia.
Ordem ido dia: Deliberar sobre a reeleiço dos membros. fr Qjçtqrja da compnihia.
Dellberaçöes Apos Os devidos debates, as membros do Conseiho do Administracão cM
Companhia aprovararn, par unanimidade e sem quaisquer ressaivas: (1) reçleg4r .05

senhores: (a) José Gilberto de Azevedo Branco Valentlm, brasileiro 5 casado, êngenheiro
civil, residente e domicillado na Cidade de Barueri, estado cM São Paulo, na Alameda
Espanh, 144, Residencial 1, Alphaville, portador da Cédula de identidade RG n9
2,614.169/IFP-Ri e Inscrito no CPF/MF sob n Q 236.208.97700, para o cargo de Diretor
Presidente da Divisão de lnfraestrutura, (b).Carlos Fernando Namur, brasileiro, soiteiro,
engenheiro civil, residente e domiciltado na Capital do Estado de São Paulo, a Rua
Inhatium, n 2 . 245, Apto 63, Bairro Alto de Pinheiros, .CEP05.468-169,•.portador cM Cédula
da Identidade RG n 9 8372.312-2—SSP/SP elnscrito no CPF/MF sob o, n 2 055394.53847,
para o cargo: de Dlretor Vice Presidente Executivo; (c). Ricardo Cordeiro .de Toledo,
brasileira, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado flu capital do Estado de Minas
Gerais, a Rua Aluminlo, n9 251, apto 1101, Bairro Serra, CEP 30220-ç90, portador da
Cédula de identidade RG n 9 75.37.00 SSP/MG, inscrito no CREA-MG sob on 9 34569 erto
CP.F/MFsob o nQ 278.651,186-00, para a cargo cM Diretor da Regional Centro Leste; (d)
Andre Bezerra de Melo Coutinho, brasileiro, casado, engenheiro civil, rosidehte e
domiculiado na capital do Estado de Pernambuco, na Rua Irma Maria David, 154, apt 2102,
.Casa Forte,: CEP: :52061070, portadorda :céduia :de identidadé:RG:nQ 33383-I SSP/PE,
inscrito no .CPF/MF sob 0 tiQ 685.448.554-15, para a cargo de Diretor cM. Regional i
Nordeste; (e) Raimundo Maurillo Freltas, brasileiro, casado,engenheiro civil 1 portador cM i\cédula de ideritidade RG 

no 
980 02456347 SSP/CE, insérito no CPFJMF sob

116.665.603-91,residente e domiciliado na capital doestado do Ceará, naAvenida Ulisses
aezerra, 2105, Cidade dos Funcionários, CEP: 60822-490, para. a cargo de Diretor:da
Regional Norte; (0 Marcus VinIclus lnnocéncio Plcanco, brasileiro, casado, industriário,

O	 Galvao
C
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residente e domiciflado na capital do estado de Sflo : Paulo., a Rua.Apinagés, nQ 417, apto
72; Bairro Perdizes, CEP 05017-000; portador da .cédçda de Identidade RG fl2 3144118
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob .o n9 504.809.877-34, Para o cargo de Diretor de Projetos
Estruturados; (g) Erton Medeiros Fonseca, brasileiro, casado, engeriheiro civil, residente e
domicfllado na Cidade de Campinas, Estado de Säo Paulo, a Rua Prof. .Duilio Ramos, n2
240, Cond; Rio das Pedras, Bairro Baräa Geraldo, CEP 13085-140, portador da cédula de
identidade RG n 2 87.91225 SSP/SP é inscrito no CPF/MF sob o n 2 065.579.318-65,. para a
cargo de Diretor Presidente da Divisäo de Engenharla industrial; (h) Edison Martins,

brasileiro, casado, administrador de empresas, :residente e dorniciliado na Rua Socrates,
161 apto. 51 na capital do .estado de SO Paulo, portador da cédula de identidade RG n2
9.732.139 - SSP/SP, inscdto no CPF/MF sob n 2 887807.088-20, pam o cargode Diretor
corporativo; e (I) Silvirnar Fernandes Reis, brasileiro, casado, engenheiro mecflnicg,
residente e domiciliado na Capital do Estado de Sac Paulo, a Rua Laplace, n 2 44,apto. 41
A, BairroBrooklin Novo, CEP 04622400, portadorda cédula de identidadeRG n 9 32529.6-
6 SSP/BJ, inscrito no CPF/MF sob a 0 344,943A07-15, Para a cargo de Diretor de
I.ogistica.O prazo de mandate da Oiretoria:ora eleita será de 03 (trés) anos a partir da
presente data. (2) Delxar em aberto a eleicâo Para 0 cargo de Piretor Oat RegionalSul.(3)
Todos os membrosda Diretoria ora reeleitadeclararam,.sob as;penasda le!, que nàoestão
impedidos de exercera administração da Companhia: (a) p pr lel especial; (b) em virtude de
condenacäo criminal, ou por se encontrar sob as efeitos deja ) (c) em virtude tie pena que
vede, ainda. que temporariamente, a acçsso a cargos pUbliços; ou (d) per crime faumentar;
tie prevaricação, peita Ou suborno, concussâo, peculate, .au contra a economia popular,
contra a sistema financeiro nacional, contra as normasde.defesa. da toncoriênCia, contra as
relaçäes de consumo, a fé püblica, oua propriedade. Encerramento eiavratura da:atarnada
mais havendo a ser tratado, a Sr. Presldenteofereceu a palavra a.quenj deja quisesse fazer
uso e, coma ninguém se manllestou, .declarou encerrados as trabaihos e suspensa a reunläo
peld tempo necessário a lavratura desta Ata. Reaberta a sessäo, esta Atafol tide, conferida,
aprovada e:assinada pelo Secretárioe pelo Presidnte. cunseiheiros presenes: D a rio çie
Queiroz Galväo Filho, Jose gubens Goulart Pereira, José Gilberto de Azevedo Dranco
Valentirn; Erton Medlros Fonseca; Jean Alberta Luscher flro e Carlos Fernando N amur.
Certificamos que a presente é.cOpia fuel da ata original Iavrada em llvro próprio. Säo Paulo,
13 de agosto de 2014

Mesa:

ell

Goulart Pereira	 Lima
Preside ^te
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GALVAO ENGENHARIA S.A-

NIRE 35.300.180.712
CNPJ/MF n 2 01.340.937/0001-79

MA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALJZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2014.

*
I
	

Data e horário: 20 de dezen,bro de 2014, as lOhOOmin.

II.	 Local: sede social da Companhia, localizada no capital do estado de São Paulo, na
Ria Gomes de Carvalho, 1510, 02 9 andar, Vila Olirnpia, CEP: 04547-005.

Convocação: dispensada a comprovaçao da convocação pela imprensa,
conforme al-tigo 124, §42 do lei ri 2 6.404, de 15 de dezernbro de 1976, conforme
alterada (Lei das Sociedades porAçOes") e artigo 62, §39 do Estatuto Social.

IV. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, ou seja: Galvão
Participaçöes S.A. p. Dario de Queiroz Galvao Filho e p. Edison Martins; Mario de
Queiroz Galvao; José Gilberto de Azevedo Branco Valentirn; José Rubens Goulart
Pereira.

V.	 Mesa: José Rubens Goulart Pereira, corno Presidente; e Kamila Soares de Lima,
comb Secretária.

V1. Ordern do dia: deliberar sobre (i) a extinção da Diretoria Corporativa; (ii) a
alteração' dos poderes dos Diretores; (üì) e consolidacao do estatuto social cia
Cornpanhla.

VII.	 Deliberaçôes: os acionistas presentes resolveram, por unaniniidade e atendendo
As necessidades atuais da Companhia:

(i)	 aprovar a extinção da Diretoria Corporativa da Companhia, ficando dessa
forma destituido do cargo de Diretor Corporativo o Sr. Edison Martins, br ileiro,

c
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casado, administradorde empresas, residente e dorniciliado na Rua Socrates, 161
apto. 51 na capital do estado de São Paulo, portador cia cédula de identidade RG
0 9.732.139 - SSP/5P, inscrito no CPF/MF sob n 9 837.807.083-20, eleito pelo
Conseiho de Adrninistracao em 13 de agosto de 2014;

(U)	 aprovar a alteracao dos poderes dá Diretoria, de forma que cada Diretor
terá suas prOprias funçôes, conforme estabelecido pelo Estatuto Social; e

(iii) en, razão das deliberaçOes acirna, fica aprovada a reestruturaçâo integral
de Estatuto Social cia Companhia, bern corno a sua respectiva consolidaçao, na
fàrma prevista no Anexo I  presente ata.

VIII. Encerramento e lavratura cia ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem deJa quisesse fazer uso e, como ninguém se
r,anifestou, declarou encerrados os trabaihos e suspensa a reuniâo palo tempo
necessáno a lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi lida, conferida, aprovada
a assinada palo Presidente a pela Secretària.

'Certificarnos qua a presente é cOpia fiel da ata original lavrada em livro proprio.**

São Paulo. 20 cia dezembro cia 2014-

Mesa:

-a-
José Rubis Goulart Pereira

(o	 o nv. cm
-	 •tO-	 - --.- ;.	 --

am ?Soare d maecretSr

67.672/15-2 ,mw	
Grnh

tIIIIOhIilllll.I011UiIllIllKffI1llI 	
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ANEXO I àAta da Assembleia Geral Extraordinária da Galvao Engenharia S.A. realizada
em 20 de dezembro de 2014.

ESTATUTO SOCIAL DA

GALVAO ENGENHARIA LA.

NIRE 35.300.180.712
CNPJ/MF 01.340937/0001-79

CAPITULO I
DA DENOMINAçAO, SEDE, OBJETO E DURAcAO DA COMPANHIA

Artigo 1.	 A Companhia tern a denominação social de GALVAO ENGENHARIA S.A.

Artigo 22. A Companhia tern sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Rua Gomes de Carvalho, 1.510, 22 andar, CEP: 04547 005, podendo manter fillais,
escritOrios e representaçOes em qualquer localidade do Pals ou do exterior, por
deliberaço dos diretores, em reunião.

Artigo 32. 0 objeto social da Companhia abrange: (a) execução de obras e serviços
de engenharia civil, por conta própria ou de terceiros; (b) exploração da indÜstria da
construção civil e construçao pesada, incluindo, mas näo se limitando, a obras de
Barragens, Hidrelétricas, Usinas Nucleares, Obras Portuárias e Aeroportuária, (c)
execução de estradas vicinais; (d) abastecirnerito de água, saneamento, drenagern e
irrigação; (e) aluguel de equiparnentos, comércid e representacão de materials para
c'onstrução; (1) sinalizaçäo de vias em geral; (g) pesquisa, Iavra, beneficiarnento e
comercializaçäo de substâncias minerals, em todo o território nacional; (h) serviços de
dragagern, transporte e navegação lacustre, fluvial e maritima; (I) varriçäo, coleta,
remoção e incineração de residuos sólidos; (j) serviços de elaboraçao de praJetos para
obras de çonstrução civil e construção pesada, projeto, construção, execução,
irnplantaçaà e operacão de aterros sanitàrios; (k) execuço de obras e servicos de
engenharia elétrica, por conta própria Cu de terceiros; (I) construçao e montageni de
gasodutos e oleodutos, cnontagem industrial de plantas diversas, inclusive
petroquimicas e refinarias de petróleo, construção e montagem de plataformas

Pägina 3 de 20
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maritimas para exploração de petróleo; (m) prestaçâo de services de operaço,

implantaçäo, manutençao, assisténcia técnica e todos e quaisquer outros serviços

cornpleinentares, auxiliares, conexos e/ou thrrelatos relacionados a distribuiçâo de gas

natural e de combustiveis em geral; (n) armazenamento de materials de construcäo civil

e de materials de redes de gés de propriedade de terceiros; (o) importaçäo e

exportaçäo de materials para construcâo, máquinas e equipamentos aplicáveis a

qualguer das atividades relacionadas no presente objeto, bern coma de suas peças e
partes; () importacâo e exportaçäo de services de engenharia civil em geral, em

especial a execuç5o de projetos e a construçao e implantaço de todo tipo de obra, P01

conta prOpria ou de terceiros; (q) participaçäo em outras sociedades, comerciais, civis e

concessionárias de services püblicos, como soda, acionista ou cotista, hem come em

consórcios que tenham pot objeto quaisquer das atividades mencionadas nos itens (a) a

(p) adima2

Prágrafo primeiro: Para a consecuço do objeto social, a Companhia poderá ministrar

cursos livres e gratuitos a seus funcionàrios, empregados, prepostos, representantes e

prestador'es de serviços, podendo ainda, emitir certificados de participaçao e

aproveitarnento aes participantes dos referidos cursos

ParágraIo segundo: Para fins de organizaçâo interna, as atividades da Companhia so

segregadas entre a Divisâo de lnfraestrutura, Diviso cM Engenharia Industrial e

Diretoria cM Logistica.

Artigo 49,	 0 prazo de duraçäo da Companhia e indeterminado.

CAPITULO 11
DO CAPITAL SOCIAL

Artigo 52; 0 capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, e de

R$ 899336160,00 (oitocentos e noventa e nove milhöes, quinhentos e trinta e seis mil e

cento e sessenta reals) dividido em 899.536160 (oitocentas e noventa e nove milhöes,

quinhentas e trinta e seis mil e cento e sessenta) açöes nominativas, com valor nominal

de R$ 1,00 (um real) cada urna, todas ordinãrias.
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Paragrafo Unico: A cada acâo ordinária correspondera urn voto nas deliberacöes
socials.

CAPITULO Ill
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 6.	 Os acionistas reunir-se-ão, rta sede da Cornpanhia, em Assembleias
Gerais Ordinárias ou Extraordinàrias, convocadas na forma da lei e deliberarâo acerca

-j das matérias constantes da ordem do .dia. As Assembleias Gerais Ordinárias serão
realizadas nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do ano social, e as
Extraordinãrias, sernpre que houver necessidade. Das Assemblelas far-se-6 a respectiva
ata, clever do as deliberacoes serem aprovadas par maioria absoluta de votos dos

presentes,, exceto nos casos previstos na Lei das Sociedades par AçOes efou neste
estatuto social. Para que as Assemblelas possam se instalar e validamente deliberar, é
r--cess6riai a presença de acionistas que representem, no minima, a maioria do capital
social.

Paragrafo prirneiro: Qualquer acionista poderñ ser representado par procurador, sendo
então considerado presente a reuniâo, nos termos da Lei das Sociedades par AçOes.

Parágrafo segundo: Os trabaihos das Assembteias. serào dirigidos par urna mesa
composta de urn presidente e urn secretirio, a serem escoihidos pelos acionistas
presentes.

Parágrafo terceiro: As convocaçôes-para as -Assembleias sero feitas na forma da lei,
podendo ser dispensadas, desde quepresentes acipnistas representando a totalidade
do capital, social, em conforrnidade corn o art. 124, § 4o, da Lei das Sociedades par
Açöes.

Parágrafo quarto: Caberá a Assernbleia deliberar, além das matérias previstas em lei,
sabre a eventual abertura de capital da Companhia.

AT.
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CAPITUtO W

DA ADMINISTRAçAO

Seçäo I
Das Disposicôes Comuns aos Orgaos da Administraçào

Artigo 72.	 A adrninistraçào da Companhia competira ao Conseiho de Administração
e a Diretoria.

Parágrafo primeiro: Os conseiheiros e diretores serão investidos nos seus cargos na
data da sua escoiha, mediante a assinatura do termo de posse nos Livro de Atas do
Conseiho de Administracào ou da Diretoria, conforme 0 caso, e permanecerão nos seus
cargos ate a posse de seus sucessores.

9ar6grafo segundo: A remuneraço global dos administradores serã estabelecida pela
Asseniblela ou pelo Conselho de Adrninistraçào que as eleger, conforme o caso, e será
levada a conta de despesas gerais da Companhia.

Seçâoll
Do Conselho de Administração

Artigo 82.	 0 Conselho de Administraçäo serà composto, no minima, par 03 (três) e,
no máximo, por 09 (nave) membros, maiores de 18 (dezoito) anos de idade, eleitos pela

4	 Assemblela e par cia destituiveis a quatquer tempo.

Paragrafo primeiro: Os membros do Conseiho deAdrninistração devem ter reputaço
ilibada, nao podendo ser eleito, salvo dispensa da Assemblela Gera], aquele que (I)
ocupar cargp em sodedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; Cu
(ii) tiver ou representar interesse conflitante corn as interesses da Companhia.

Parágrafo segundo: Em caso de auséncia ou incapacidade temporária de qualquer
membro do Conseiho de Administração, este poderá ser representado par outro
Conselheiro de sua escolha.

-:
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Paràgrafo terceiro: Em caso de vacância no Conseiho de Administracao em virtude de

falecimento ou incapacidade definitiva de qualquer de seus membros, a cargo

permanecerà vago ate que se realize a èleiçâo do seu substituto.

Artigo 99. 0 prazo de mandato do Conselbo de Administracäo é de 3 (três) anos,

facultada a reeIeiço uma ou mais •vezes. 0 prazo de mandato do Conseiho de

Administracão estende-se ou reduz-se ate a data da realizaçäo da Assembleia geral
ordinária mais próxima do términa do periodo de mandato.

Parágrafp ünico: Qualquer membro do Conselho de Administraçao eleito fora da época

em que as demais o foren,, teré o seu prazo de mandato undo na mesma data do

término do periodo dos demais.

Artigo 10. 0 Conselho de Administração terá urn Presidente, que sera eleito pelo

pelos acionistas. Em sua auséncia ou impedimenta temporário, o Presidente do

Conselho 1 de Administraçâo deverá indicar, dentre as demais membros do Conseiho,

aquele que a representar& exercendo suas Iuncöes.

Paràgrafd primeiro: No caso de vacância do cargo de Presidente do -Conseiho de

Administraçäo, as demaismembrosdo Conseiho indicaräo urn dos consetheiros para
atuarcomo Presidente ate a final -do-respectivo mandato.

Parágrafo, segundo: Nas deliberacöes do, Conselho de Adrninistraçào, será -atribuido ao

seu Presidente a voto de qualidade, no caso de ernpate na votaçâo.

Das Reuniães do Conseiho de Administração

Artigo 11.	 0 Conselho de Administraço reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez a
cada triijnestre e, extraordinariamente, sempre que convocado. As reuniöes

	

extraordiriàrias realizar-se-So sempre que julgado necessãrio par qualquer membro do	 -•
Conseiho de Administraçäo, mediante convocação, que será feita, preferencialmente,
pelo Presidente do Conselho de Administraço, na forma descrita no parãgrafo segundo-
abaixo.
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Parágrafo prirneiro: As reuniöes do Conselho poderao ser realizadas por conferéncia

telefanica, videoconferencia ou par qualquer outro melo de cornunicaco-que permita

a identificaç& do membro e a comunicaçäo simultânea corn todos os demais
Conseiheiros presentes a reuniäo.

Parágrafo segundo: As convocaçöes para as reunibes serão feitas mediante carta

registrada, fac-simile, telegrama, e-mail ou qualguer outra forma que permita a

comprovaço inequivoca do recebirnento da convocação, que deverá ser feita corn
antecedéncia de, pelo menos, 02 (dois) diasda data da reunião e devera conter a
ordem do dia, a data, a hora e o local da reuniäo. Fica dispensada a convocaçâo, sempre

-	 que estiverem presentes a reuniào todos os membros do Conseiho de Adrniriistraçäo.

Parãgrafo terceiro: A rnenos que todos os Conselheiros estejam presentes ou
representados pa reuniäo, o Conseiho de Adrninistracao somente dehberar4 sobre as
matérias constantes da ordern do dia.

Parágrafo quarto: Todas as deliberaçoes do Conselho de Administraçâo constaräo de

atas lavradas no respectivo hvro de registro de atas das ReuniOes do Conseiho de
Adrninistraçâo e serão assinadas pelos conseiheiros presentes.

Paràgrafo qüinto: As reuniOes do Conselho de Adrninistração sero dirigidas por uma

mesa composta de urn presidente e urn secretário, a serem escolhidos pelos
conseiheiros presentes.

Artigo 12. As reuniOes do Conseiho de Administraçao instalarn-se, em primeira
convocaçäo, corn a presenca ou representaçäo, no rninirno, do nUmero de membros
euivalente a rnaioria simples de seus membros eleitos, e, em segunda convocaçäo,
corn qualquer nörnero.

Parägrafo ünico: Na hipótese de a quorum previsto neste artigo não ser atingido em
primeira convocaçäo, a reunião será adiada para o 2 (segundo)dia Util contado da data

em que a reuniâo tiver sido originalmente convocada, no mesmo horãrio e local, para o
qué ficarão todos as rnembros do Conselho automaticamente convocados.

ci
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Das Atribuicães do Conselbeiro de Administraco

Artigo 13.	 Compete ao Conseiho de Administração, além de outras atribuicães que
Ihe sejam atribuidas por lei ou par este Estatuto Social:

• fixar a orientação geral dos negOcios da Companhia e de suas subsidiárias;
.	 1.	 eleger, destituir e substituir osdiretores da Companhia;

IlL	 deliberar sabre a convocaçäo da Assembleia Geral, quando lulgar
convenieçte, ou no caso do art. 132 da Lei das Sociedades por Açães;
Iv, fiscalizar a gestào dos diretores, examinando, a qualquer tempo, as livros e
papEis da Comparihia e solicitar informaçOes sobre negócios cii contratos celebrados ou
em vias de ceiebraçäo e quaisquer outros atos ou fatos relacionadas aos negôcios
socials;

• escoiher e destituir os auditores independentes;
Vi, convocar as auditores independentes para prestar Os esciarecimentos que
entender necessários sobre qualquer matéria relacionada a Companhia € suas
subsidiaries;
VU.	 I apreciar o Relatório da Administracäo e as contas da diretoria e debberar
sobre sua submissäo a Assembiela Geral;
VIII. aprovar e acorripanhar a execução do planejarnento estrategico e dos pianos
operacioriiais anuais e plurianuais, da Companhia, incIuindo as orçamentos tom a
indicaçäo das correspondentes necessidades de recursos humanos, financeiros e
equipamentos;
ix,	 aurorizar a Companhia a prestar garantias a obrigaçöes de terceiros, exceto
sociedades ou consôrcios ligados e/ou controlados pete Companhia;
X. aprovar a prestacao de quaisquer garantias de valor superior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhöes de reais);
XI. deliberar sobre a aquisiço pela Companhia de açöes de sua própria emissão,
para manutencâo em tesouraria e/ou posterior cancelamento cii alienação;
XII. estabelecer a distribuiço entreos diretores, individuatmente, de parcela da
remunerthcão anual global dos administradores fixada pete Assembleia Geral;
XIII. aprovar a celebraco de qualquer contrato entre a Companhia e qualquer
empregado da Companhia ou das sues subsidiaries, exceto contratos de trabaiho; 	 k
XIV	 deliherar sabre a emisso de quaisquer valores mobiliãrios; 	 . \
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XV. dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da .legislaçäo vigente,
sobre a ordem de seus trabaihos, hem coma adotar ou baixar normas regimentais para
seu luncionamerito;
XVI. Idecidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio as
acionistas, nos termos da legislaggo aplicável;
XVII. aprovar a compra, venda, alienação ou oneraçâo tie bens do ativo
perrnanente da Companhia, tornados individualmente ou em conjunto, de valor
superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhöes de reais), acumulados dentro de urn mesmo
exercicio social, exceto na hipotese de formaçao de Consdrcio para atividades-
constantes do objeto social da Comparihia, nos moldes da Lei das Sociedades por AçOes,
que ficaräo sob a responsabilidade da Diretoria;
XVIII. aprovar a tornada de quaisquer emprestimos e outros financiamentos, exçeto
no caso de operaçôes tie leasing ou FINAME relacionadas a atividades previstas no
piano operacional anual-da Companhia; e
xi X. aprovar todo e qualquer contrato corn administradores da Companhia ou
administradores tie qualquer empresa sujeita ao mesrno cantrole acionário da
Companhia, bern coma quaisquer empresas controladas por estes.

Parágrafo Onico: As matérias acima listadas deveräo ser aprovadas por maioria simples
dos membros presentes ou representados na reunio.

n
Artigo 14.	 E necessáiia aprovação da maioria qualificada tie dais terços dos
membros- do Conseiho de Administraçäo para deIiberaço sobre:

proposta de resgate, reembolso ou amortizacão tie acöes;
II,	 proposta de criação ou emisso de quaisquer valores mobiliàrios conversiveis em
açöes tie emissào da Companhia ou de qualquer tie suas subsidiárias;
Ill.	 proposta de mudanca do objeto social da Companhia;
IV. proosta de incorporação da Companhia em outra, incorporaçäo tie outra
sociedade pela Companhia, incorporação de acOes envolvendo a Companhia, sua fuso
oh cisào;
V. proØosta tie Iiquidaçäo, dissolução ou extinçäo da Companhia ou pedido tie
recuperação judicial ou falencia pela Companhia ou qualguer de suas subsidiárias;
VI. proposta de participação da Companhia em grupo de sociedades; e
VII. autorizar o Ievantamento de demonstraçâes financeiras intermediart(e a)
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distribuiço de dividendos ou-juros sabre capital próprio, a qualquer tempo dentro do

exercicio social, ha forma prevista neste Estatuto Social e na legislaçäo aplicável.

Seçâo Ill

Da Diretoria--

Artigo 15. A Diretoria da Companhia sera segregada da seguinte forma:- Divisâo de

lnf'raestrutura, Divisão de Erigenharia Industrial e Diretoria de Logstica.

Parãgrafo!prirneiro: A Divisão de infraestrutura será composta par 07 (sete) diretores,

sendo:

-01 (urn) Diretor Presidente;

-Dl (urn) Diretor Vice Presidente Executivo;

-01 (urn) Diretor de Projetos Estruturados; e
-04 (Quatro) Diretores Regionais, sendo: 01 (urn) Diretor da Regional None; 01 (urn)

Diretor da Regional Nordeste; 01 Diretor da Regional Centro Leste; e 01 (urn) Diretor da

Regional Sul.

Parágrafo segundo: A Divisâo de Engenharia Industrial serã coniposta par apenas 01

(urn) Diretor Presidenta

Parágrafoterceiro: A Diretoria de Logistica serà composta par apenas 01 (urn) Diretor

de Logistica.

Paràgrafo quarto: Todos as diretores serão eleitos e destituiveis a qualquer tempo pelo

Conselho de Adrninistracão e poderão ser acionistas ou nâo da Cornpanhia.

Paragraio quinto: 0 prazo de mandato dos Diretores é de 3 (trés) anos, facultada a
reeleicão urna cu mais vezes. 0 prazo- de mandato dos Diretores se estende aM a

investidura dos novas administradores eleitos.

Paragrafo sexto: Uualquer membro cia Diretoria eleito bra da época em que as dernais

o forem terá o seu prazo de mandato findo na rnesrna data do término do periodo dos

dernais.

ci

I	 t>Sà
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-Das ReuniOes da Diretoria

Artigo 16. A diretoria reunir-se-à senlpre- que flecessáña, mediante a convocaçâo

de qualquer de seus membros. Para que se possa instalar e validamente deliberar, é
necessãria a presença de pelo menos a maioria dos diretores em exercicio.

Paragrafo primeiro: A convocação far-se-a mediánte aviso escrito corn pelo menos 03

(ties) dias de antecedência, dispensando-se esse prazo quando a Diretoria se reunir

corn a presenca ou a representacão da tatalidade de seus membros.

Parágrafo segundo: As deliberaçöes da diretoria serão tomadas por maioria de- votos
dos presentes, sendo registradas em ata no iivro próprio.

Parágrafo terceiro: Qualquer diretor poderth ser representado por outro diretor, sendo
entâo considerado presente a reuniäo.

Das AtribuiçOes da Diretoria

-4

Artigo 17. Compete a Diretoria, respeitadas as atribuiçoes do Conseiho de

Administraçao, a gestâo dos negácios -sociais em geraf e a prätica, para tanto, de todos
Os atos necessários ou convenientes a esse fim, para tanto dispondo eia, entre outros
poderes, dos necessários para:
(a) zelar pela observância da lei, deste Estatuto Social, de qualquer acordo de acionistas

e pelo cumprirnento das deliberaçoes tomadas nas Assembieias Gerais, nas reuniOes do
Conseiho de Adrninistração e nas suas próprias reuniöes;
(b) administrar, gerir e superintender os negócios sociais, formulando e propondo ao
COnselho de Administraçào 0 pianejamento estratégico e os pianos operacionais,
incluindo as necessida des de recursos humanos, financeiros e equipamentos, podendo
comprar, vender, permutar, onerar ou par qualquer outra forma adquirir ou alienar
bens móveis e imóveis para ou da Companhia, determinando Os respectivos preços,
terrnos e condicOes, respeitadas as respectivas atribuiçoes do Conseiho de
Adrninistraço e da Assembleia Geral; e
(c) expedir cegimentos internos, regulamentos e outras normas da rnesrna natureza no
tocante a adrninistraçao da Cornpanhia; e
(d) represenar a Companhia, nos termos deste Estatuto Social

Página 12 de 20 (k)
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Parágrafo prirneiro: São atribuiçOes exciusivas dos Diretores Presidentes das DivisOes de
Infraestrutura e de Engenharia Industrial:
(I)	 Garantir as meihores condiçOes de rentabibdade para a Companhia, na
prospeccão, desenvolvimento, contrataçao de obras e serviços;
(ii) Conduzir a elaboração e implementacão dos pianos estratégicos e operacionais,
em todàs as areas da Cornpanhia 1 visando a assegurar o seu desenvolvimento,
crescirnento e continuidade;
(iii) Identilicar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendaçOes sobre
nov05 irvestimentos ou desenvolvirnento de novas negócios, visando garantir urn
retorno adequado 305 acionistas e resguardar a segurança dos ativos da Companhia;
(iv) Conduzir os processos de mudanças na cuitura da Cornpanhia, visando
conquistar o engajamento de todos as seus integrarites e garantir a consolidação de
unia cultura organizacional orientada para a continua busca da qualidade e de altos
padröes de desempenho individual e coletivo;
(v) Formar sucessores, bern coma, contribuir para a desenvolvirnento profissional
na sue equipe;
(vi) Representar a Companhia perante seus chentes pUblicos e privados, em
especial, mas não se limitando a assinatura de contratos e aditivos;
(vii) Responsabilizar-se pela area de Qualidade, SaQde, Medicina e Segurariça no
Trabaiho; e
(viii) Zelar pelo cumprimento do Côdigo de Etica e Conduta do Grupo.

S
Parágrafo segundo: São atribuicoes exciusivas do Diretor Vice Presidente Executivo da
Divisão de nfraestrutura:	 -
(I)	 Implantar e garantir a estratégia de rnédio e longo prazo-da Cornpanhia, de

'acordo corn as orientaçoes do conseiho, visando retorno aas acionistas e investidores;
(ii) Assegurar a presença e posicionamento da empresa nos principals fóruns
governamentais, setoriais e de investimento;
(iii) lrnplantar estratégias, de acordo corn as orientaçoes do conselho e do Diretor
Presidente da Divisäo de lnfraestrutura, assegurando 0 crescimento de curto, medic e
tango prazo e disserninacão da cultura organizacional;
(iv) Monitorar açOes cornerciais e apaiar as operacOes na construção de relaçóes
institucionais visando a perpetuidade das mesmas a médio e longo prazo;
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(v) Garantir a rentabilidade das operaçOes atuais, assegurando o cumpriniento do
Piano de NegAcios, propondo acäes para mitigar riscos, reduzindo custos e
maxirnizando o valor do negOcia;
(vi) Assegurar a rnanutenço do equilibrio econôrnico financeiro dos contratos
celebrados pela Companhia corn seus clientes, atentando para a rnanutenção do valor -
dos negócios corn visão de rnédio e longo prazo;
(vii) Definir e capacitar equipe estratégica, engajando-os para execuçäo dos pianos
de negócios (PN) ., atravths de cornunicaçäo transparente e definiçäo de metas;
(viii)•	 Apoiar o Diretor Presidente da Diviso de Infraestrutura no desenvolvimento de
novas negácios de forma a assegurar o crescirnento sustentável da cornpanhia;
(ix) Assegurar a aplicaçao pelas regionais do modelo de gestäo e governanca, das -.
diretrizes técnico-operacionais, administrativas, financeiras e de desenvoivirnento de
negócios da Companhia;
(x) Implantar sistemas de acompanharnento nas obras e operaçöes, visando
reduçoes e controles de custos, buscando aiternativas para solução das questoes
operacionais;
(xi) Formar sucessores, bern corno, contribuir para o desenvolvirnento profissional
da sua equipe;
(xii) Representar a Companhia -perante seus clientes püblicos e privados, em
especial, mas não se lirnitando a assinatura de contratos e aditivos;
(xiii) Disseminar orientaçOes de negócios na sua equipe direta e garantir 0
alinharnento da cornunicação; e
(xiv) Zelar peio cumprirnento do Codigo de Etica e Conduta do Grupo.

Parágrafo terceiro: Säo atribuicôes exciusivas do Diretor de Projetos Estruturados da
Divisão de Infraestrutura:
(i) Representar a Cornpanhia corn relaçâo a estruturacao técnica, fmnanceira e
juridica, visando a busca de novos clientes;
(ii) Cbntribuir na definiço do planejamento estrategico daempresa;
(iii) Definir normas e diretrizes operacionais da area de Projetos Estruturados,
visando a cumprirnento do planejarnento estratégico estabelecido;
(iv) Tornar a Companhia competitiva para ganho tie marketshare, assim corno
buscar e viabilizar novas mercados; -
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(v) Definir estratégias deatuação no mercado1 em função das particularidades dos
segmentos sob sua responsabilidade, pianejando, acompanhando, impiernentando
acOes de desenvoivimento e controlando as resuitados empresariais de sua Area;
(vi) Definir/otirnizar estrutura organizacional adequada ao piano estratégico de
curto, media e longo prazo;
(vii) Format sucessores, bern coma, contribuir para o desenvoivimento profissional
na sua equipe;
(viii) Representar a Companhia perante seus ciientes pUblicos e privados, em
especial, mas não se iimitando a assinatura de contratos e aditivos;
(ix) Disseminar diretrizes estratégicas e cuitura organizacional; e
(x) Zelar pelo cumprirnento do COdigo de Etica e Conduta do Grupo.

Parágralá quarto: São atribuiçöes exciusivas dos .Diretores Regionais da Divisão de
infraestrutura:
i)	 Representar a Companhia corn reiaçao a estruturação técnica, financeira e

juridica, visando a busca de novas clientes;
(ii) Garantir a execução das obras dentro dos padrOes de quaiidade, produtividade,
prazos e custos estabeiecidos na Companhia;
(iii) Grantir a continua desenvoivimento tecnológico da Companhia;
(iv) Dirigir e controiar as pianos e projetos de engenharia, garantindo que as
processos de normatização, racionaiizaço e avaiação de custos/beneficios dos
prograrnas e processos adotados peia empresa;
(v) Responsabilizar-se peia admiriistracão e pelos resuitados das suas regionais;
(vi) Assegurar a obtencão dos resuitados delinidos nos pianos operacionais e
adrninistçativos, em conformidade corn a missão da Companhia, seus principios e
filosofia Lie negOcios, dentro das diretrizes estratégicas e operacionais estabelecidas,
par meio , da coordenacão geral de todas as areas da Companhia;
(vii) Zeiar peias normas de segurança do trabaiho, patrirnOnio e ativos da
Companhia;
(viii) Forniar sucessores, bem coma, contribuir para a desenvoivirnento profissionai
na sua equipe;
(ix) Representar a Companhia, dentro do ârnbito de atuação de suas respectivas
regionais perante seus ciientes ptbiicos e privados, em especial, mas não se limitando

assiriatura de contratos e aditivos;
(x) Disserninar diretrizes estratégicas e cuitura organizacional; e
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-(xi)	 Zelar pelo cuinprimento do Código de Etica e conduta do Grupo.

Parágrafo sextb: São atribuicOes exciusivas-do Diretor de Logistics:

(I)	 Dirigir as areas de logistica, equipamentos e suprimentos, balizados nas

diretrizes eestratégias da Companhia;	 -

(H)	 Contribuir na definicão do planejamento estratégico da empress;

(iii) Definir normas e diretrizes das areas sob sua direçäo visando suprir a

Conipanhia dos recursos em consonância corn as metas e objetivos da

Companhia;

(iv) Delinir procedirnentos corporativos pars aquisicão e manutençãa de

equ(pamentos e materials (planejamento, controle, execuçäo, compras, etc.);

(v) Negpciar compras de alto valor em atendirnento ads projetos;

(vi) Efetuar aquisiçbes dos equipamentos principals e contratação de fornecedores

corporativos;

(vii) Certificar auditoria de procedimentos pars aquisição e- manutenção de

equipamentos;

(viii) Participar em feiras nacionais e internacionais;

(ix) Acompanhar a evolução dos custos dos equipamentos;

(x) Participar na evoluçâo dos sistemas de gestão integrada;

(xi) Defiriir aquisição ou reforma de equiparnentos, baseado nas informacöes

evantadas pela equipe de equipamentos;

(xii) Formal sucessores, bern como, contribuir pars o desenvolvimento profissional

da equipe;

(xiii) Disseminar diretrizes estratégicas e cutura organizacional; e

(xiv) Zear pelo cumpriniento do Codigo de Etica e Conduta do Grupo.

AFtigo 18. A representação cia Companhia em - juizo e bra dee, ativa ou
passivamente, perante terceiros, repartiçOes pUblicas ou autoridades federals,

estaduais CU municipais, perante autarquias, sociedades de economia rnista e entidades

paraestatais, compete a qualquer diretor, individualmente Cu procurador corn poderes

especificos

Paràgrafo Unico: Observada o disposto nos artigos 19 e 20 abaixo, todos os atos e

documentds que importem em responsabilidade ou obrigacão da Cornpanhia, tais como

escrituras de qualquer natureza, cheques, notas promissórias, letras de cãmbio, ord ns
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CAPITULO V
DA CESSAO E TRANSFERENCIA DE AçOES

Artigo 21 Os acionistas que pretenderem ceder e transferir suas acOes no todo ou
em porte, deveräo primeiramente comunicar esse fato aos demais acionistas, par
escrito e mediante protocolo, especificando as terrnos e condicOes da transaço.

S Paragrafo primeiro: Dentro do prazo de 30 (trinta) dias do recebimento do comunicaçâo
escrita encaminhada pelo acionista ofertante, as demais acionistas deverão manifestar
sua nterçao de exercer seu direito de preferância para a aquisicäo dos acöes nos
mesmos termos e condicöes estabelecidos no aviso escrito que o acionista ofertarite
enderecou aos mesmos, no proporçâo do nümero de açöes que possuirem.

Parágrafo segundo: As acöes em relaçâo as quais as acionistas se manifestarern pelo
!DãO exercicio de preferéncia ou silenciarem sabre sua intenção de exercé-lo dentro do
prow determinado no parágrafo anterior, serâo obrigatoriamente oferecidas aos
demais acionistas, no proporçâo daquelas açães par eles já possuidas, que teräo 15
(quinze) dias, a partir da oferta mencionada neste parágrafo para se manifestarem,
seguindo1se a forma e o procedimento estipulados no parágrafo anterior.

val

Parágrafo terceiro: Tendo a acionista ou acionistas se rnanifestado no sentido de que a
totalidade dos acöes oferecidas será par ele ou par eles adquirida, este ou estes
acionistas deverão, no prazo de -15 (quinze) dias, a partir de sua ou suas manifestaçöes,
assinar ocompetente termo de transferencia em Iivro prOprio. Se neste prazo um ou
mais acionistas deixarem de assinar referido termo de transferéncia, apIicar-se-o,
autornaticamente as disposiçOes do paragrafo 4o deste artigo.

Parágrafo quarto: Expirando-se as prows fixados nos paragrafos anteriores e näo tendo
sido adguirida a totalidade das açôes oferecidas, em canformidade com a disposto
neste artigo, o acionista ofertante poderá alienar todas as açôes remanescentes objeto
do ofertainicial, nas mesmas condiçöes transcritas na comunicação que tiver feito
demais acionistas informando sabre sua intençao de transferir suas acôes. Na
eventualitiade de a alienaçâo não se cancluir no prazo seguinte de 60 (sessenta) dias,
contadas' a partir do prazo fixado no parágrafo lo deste artigo, ou se o ofertante
desejar dispar dos açOes remanescentes do oferta inicial em condiçöes diferentes
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de pagarnento, titulos de divida em geral, contratos em geral e outros docurnentos não

especificdos, serão obrigatoriarnente assinados par:

(a) Dais diretores em conjunto; cu

(b) Urn diretor em conjunto corn urn procurador; ou

(c) Odis procuradores em conjunto, desde que investidos de poderes especificos.

pp Artigo 19. A representação da Companhia para a outorga de procuraçôes será

sempre par quaisquer 2 (dais) diretores em conjunto, devendo a instrumento de

mandato• especificaros poderes conferidos e, corn excecão daqueias-para fins judiciais,

as procurçOes terão urn periodo de validade lirnitado a, no rnáxirno, 01 (urn) ano.

Parágrafo ünico: A outorga de cartas de preposiçäo para a representação legal da

Cornpanhia em juizo poderá ser feita par qualguer Diretor ou procurador,

isoladarnente.

S

Artigo 20. Os poderes para (i) comprar, vender, hipotecar ou, par qualquer outro

modo, aliénar ou gravar bens imàveis e/ou outros bens do ativo imobilizado da

companhia, (ii) contratar quaisquer empréstirnos ern name da Companhia, (iii) prestar

garantiasde qualquer natureza em name da Companhia, (iv) prestar fiancas, garantias e

avais em-favor de sociedades ou consórcios ligados e/ou controlados pela Cornpanhia,

e/ou (v) constituir consórcio, deverão ser exercidos par quaisquer 02 (dois) Diretares

em conjunto.

Ar-tigo 21: São expressamente vedados. sendo nulos e inoperantes corn relacão a

Cornpanhia, atos de quaisquer dos acionistas, conseiheiros, diretores, procuradores ou

'funcionàrios que a envalverem em obrigacöes relativas a negócios ou operacôes

estranhas ao objeto social, tais corno fiancas, avais, endossos oti quaisquer outras

garantias em favor de terceiros.

ParágrafO ünico: Exclui-se da proibição estabelecida neste artigo a prestação de fiancas

em contratos de locação residencial c.elebrados par empregados da Companhia e

dentro dos interesses e convenièncias sociais.

Gru:
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daquelas originalmente informadas acs denials acionisths,o procedimento indicado tics
paragrafos anteriores deverà ser novarnente observado.

Parágrafo quinto: Toda e qualquer venda, cessäo ou transferéncia de açôes que for
realizada sern a observâricia ao disposto neste artigo serà considerada nula de pleno
direito e scm qualquer efeito,

Artigo 23a	 0 exercicio social terá iniclo em 1 9 de janeiro e terminarã em 31 de

dezembro de cada ano. Ao final de cada exercicio-e correspondente act mesmo, será

ievantadq urn balanco e preparada a conta de lucros e perdas.

Artigo 24, Os lucros lIquidos, anualmente obtidos, teräo a aplicaçäo que Ihes for
determiriada em assembteia geral ordnária, garantida a todos os acionistas sua

participaçáo proporcional. Nenhum dos acionistas terá direito a qualquer parcela dos

lucros ate que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicaçao.

Paragrafd Unico: 0 Conselho de Administraco poderá fixar montante a ser pago ou

creditado aos acionistas, a titulo de juros sobre o capital próprio, de acordo corn a

artigo So!da Lei n2 9.249/95, alterado pela Lei n 9 9.430/96.

CAPITULO VII

DA LIQUIDAcAO DA COMPANHIA

Artigo 25 Em caso de Iiquidação cu dissoIuço da Cornpanhia, set-6 liquidante a

acionistaGALVAO -PARTIcIPAcOE5 S.A. ou quern esta indicar. Nessa hipOtese as haveres
da Cornpanhia serào empregados na liquidaçao das obrigacäes e o remanescente, se

houver, rateado entre Os acionistas em proporção ao nüniero de acOes que cada urn

possuir.	 4
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CAPITULOVIU
DO FORD

Artigo 26.; Para todas as questoes oriundas deste estatuto, fica desde jã eleito o
foro da comarca da Cidade de Säo Paulo, Estado de São Paulo, corn exclusão de
qualqueroutro, por mais privilegiado que seja.

4*5*

O presehte Estatuto Social consolidado é anexo a ata da Assemblela GerM
Extraordinária da GALVAO ENGENI-IARIA S.A., realizada em 20 de dezembro de 2014.
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GALVAO ENGENHARIA S.A.

CU'JPJ/MF Nft 01.340.937/0001-79
NIRE 35,300,180.712

AlA LIE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARiA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013.

Data e horárlo: 29 de abril de 2013, as 08h00 horas. Local: Sede da Companhia, na capital
do estado de Säo Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 029 andar, Vila. Olirnpia, CEP
04547-005. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, Mesa; José
Rubens Goulart Pereira, como Presidente;.e Edison Martins, como Secretário. Convocaçâo:
dispensada a convocaço prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas,
em conformidade corn o artigo 124, § 42 da Lei n 2 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada ("Lei dasSociedades por Acöes")...Ordem do dia: (I) Examinar, discutir e
votar as DemonstracOes Financeiras consolidadas, acompanhadas do Relatório da
Administracao :e do parecer dos auditores independentes, nos termos doartigo 132 da Lei
0 6.404/76, relativaniente ao exercfcio social de 2012, findo em 31 de dezenibro de 2012;
(II) deliberar a destinaço do resultadodo exercicio social de 2012; (iii) deliberar sobre a
eleico dos membros do Conseiho de Adrninistraço da Companhia; Dellberaçöes: (I)
Prestaclos os esclarecimentos inicials necessários,. as Oemonstracoes Financeiras,
acompanhadas do Relatório da Administraço e do parecer dos auditores independentes,
publicadas no Jornal Diário Oficial de 5o Paulo em 27 de abrilde 2013, e no Jornal Valor
Econômico no dia 29 de abril de 2013, foram examinadas e .dlscutjdas, resultando
aprovadas pelos presentes, por unanimidade esem quaisquer ressalvas ou restriçöes; (II)
considerados os resultados do exercIcio social de 2012, fol aprovado, por unanirnidade dos
Acionistas presentes, que o lucro do exercicio de 2012, no mont. ante de R$ 132.534.499,63
(cento e trinta e dois milhöes, quinhentos e trinta e quatro mU, quatrocentos e noventa e
nove reals e sessenta e três centavos), terá a seguinte destinaçâo; (a) o montante de R$
6;627.474,98 (seis milhöes, seiscentos.e vinte e sete mil, quatrocentos e seteflta quatro
reals e noventa e oito centavos), para constituiçao. da . Reserva Legal; (b) .:o montante de
R$ 125.907.024,65 (cento e vinte e cirico milhôcs, novecentos e sete mil, vinte e quatro
reals e sessenta.e cinco centavos), conforme deliberaco tomada em 11 de abril de 2O13,
ratificadarieste ato, será retido em reserva de retençäo de lucros, corn a finalidade de
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cumprir o orcamento de capital 2013/2017, conforme Piano de Negócios previamente
aprovado. (c) as reservas de ludo regisiradas ate o momento .serão destinadas a reserva
de retençSo de lucro. (iii) os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer
ressalvas, reeleger Para o cargo de Conselheiros da Companhia os senhores: Dario de
Queiroz Galvão Filho, brasileiro, casado, arqulteto, portador da cédula de identidade RG
nQ 53.596.756-1, inscrito no CPF/MF sob a n 2 190.175.453-72, residerite e domiciliado na
capital do estado de São Paulo; MIrIO de Queiroz GalvSo, brasileiro, casado, engenheiro,
portador,  da cédula de identidade RG n Q 54.147.193-4, inscrito no CPF/MF sob o n2
235.034353-20, residente e clomiciliado na capital do estado de 550 Paulo; Erton
Medeiros Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de ideritidade
RG n2 87.91225 SSP/SP, inscrito no. CPFJMF sob o n 9 065.579.318-65, residente e
dorniciliado via cidade de Campinas, estado de São Paulo; Carlos Fernando Namur,
brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula da identidade RG n 2 8,372.312-2
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob a n2 055.394.538-67, residenteedorniciliado na capital do
Estado de São Paulo; Jean Alberto Luscher Castro, .braslleiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade profissiona! n 2 16070-D, inscrito no CPF/MF sob o n9

140.251486-20, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo; e José Rubens
Goulart Perelra1 brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG
nQ 4.292.405, inscrito no CPF/MF sob o n2 494.203.56868, residente e domiciliado na
capital do estado de São Paul; todos corn endereço.. cornrciat na :sede social da
Cornpanhia, na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 022
andar, Vita Olimpia, CEP: 04547-005; (iv) Os membros do Conselho de AdministraçSo ora
eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão Impedidosde -exercer a adrnlnistraço
da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtuds de condenaçSo criminal, ou por se
.encontrar sob as eleitos dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos póblicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricacSo,.peita ou suborno,
concussao, peculato1 ou contra a eçonomia popular, contra o sistema financeiro naciona!,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relacaes de consumo, a íé pcblica, ou
a propriedade. Encerramento e Lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente. ofereceu a palavra a quem dEla quisesse fazer uso e corno ningUém se
manifest:ou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa.a reuniSo pelo tempo necessArio
A lavratura desta Ata. Reaberta a sessSo, a Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo
Secretãrio e pelo Presidente. Acionistas presentes: GalvSo Participacäes S.A. (pa Dario de
Queiroz GalvSoFilho e Edison Martins); Dario de Queiroz Galvão Filho; Máriode Queiroz

GESA13042901
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Galvão; José Gilberto de Azevedo Branco Valentim; José Rubens Goulart Pereira; Jean
Alberto Luscher Castro; e Carlos ernando Namur. Certificamos que a presente é cópia lid
da Ata original Iavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2013.

Mesa:

S	 A 
V -_José Rubs Goulart Pereira 	 Edison Martlins

N P siden e	 Secretário

6E5A13042901
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PROCURACAO

OUTORGAN1'E: GAIVAO PARTICIPACOES S.A. sociedade par acôes corn sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Games de Carvaiho, it2 1510, conj. 192, sala 23,
Vila Olirnpia, CEP n 2 04.547-005, inscrita no CNPJ sob o ri 2 11.284.210/0001-75, através de
seus representantes legais Dario de Quelroz Galvâo Filbo, brasileiro, casado, arquiteto,
portador da cédula de identidade RG n 2 53.596.756-1, inscrito no CPF/MF sob o n9
190.175A53-72 e Eduardo de Queiroz Galvâo, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cedula de identidade RG n 9 833.124 SSP/CE, Inscrito no CPF/MF
sob o nQ 309.969.453-34, ambos cam endereço profisslonal na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo) na Rua Gornes de Carvalho, n9 1510, conj. 192, sala 23, Vila Olirnpia,

S

CEP n 9 04.547-005.

OUTORGADOS: FI.AVIO GAIDINQ, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n2
256.441; CRISTINA BIANCASTELLI, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n°
163.993; EDUARDO TAKEN KATAOKA, brasileiro, advogado, Inscrito na OAB/SP sob o n9
299.226; GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUE!RO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ
sob o n2 135.064; FILIPE GLJIMARAES. brasllelro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob a n2
153.005j GABRIEL ROCHA BARRETO. brasiletro, advogado, inscrito na CAB/SP sob o n9
294.457 FELIPE BRANDAO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n 2 163.343;
DANILO PALINKAS ANZELO1]1, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n 2 302.986;
e ADRIANNA CHAMBO EIGER, brasilelra, advogada, inscrita na OAB/SP sob o it9 305.533,
todos corn escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, n 9 3.900, 11 2 andar, na Cidade e Estado
de São Paulo, CEP 04,538-132.

PODERES: Especificos da cláusula ad judicia para, em conjunto ou separadamente,
representar a OUTORGANTE nos autos de ação de recuperação judicial a ser proposta
perante:uma das Varas de Falências e Recuperacôes Judicials do Foro Central Civel da
Comarca da Capital do Estadode São Paulo, podendo praticar todos as atos necessários
ao borne fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecê-lo, no tado ou
em parte.

São Paulo, 24 demarço de 2015.

-A

GALVAO PARTICIPACOES S.A.
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GAIVAO pARTiclpAçOEs S.A

CNPJ/MF nQ 11.284.210/0001-75
NIRE 35.300376.391

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAcAO

S

REAUZADA EM 25 DE MARCO bE 2015.

Data e Flora: 25 de marco de 2015, as 09hOOmin.

Local: Sede social da Galväo ParticipaçóesS.A ("Companhia") na capital do estado de So
Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19 2 aridar, sala 23, Vila OlImpia, CEP; 04547-005.

Convocaço e Presença: Dispensada a convocaço pela imprensa, conforme previsäo
constante do art. 11 § 22 do estatuto social da Companhia, considerando a presenca da
totalidade dos conseiheiros em exerciclo.

Mesa: Dario de Queiroz Gaivo FlIho, conio Presidente; e Marcia Paclanotto Ribeiro, como

Secretá na.

Ordem do dia: Anaflsar e autorizar o pedido de . Recuperaço Judicial da Companhia.

DeliberaØes: Após os devidos debates, os Conseiheiros da Companhia aprovaram, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o pedido de recuperacão judicial da Companhia,
ficando os .membros da Diretoria, cu seus procuradores, nos termos do estatuto social da
Companhia, devidamente autorizados a praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e
quaisquer documentos necessários a formalizaço do pedido de recuperaçäo judicial.

Encerramento e Lavratura da ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como nlnguém se manlfestou,
declarou encerrados os trabalbos e suspensa a reunio pelo tempo necessário a lavratura I
desta Ata. Reaberta a sessao, a Ata foi tida, confenida, aprovada e assinada pela Secretánla
pelo Presidente.

Páglnalde2



Mesa:

Dario de!Queiroz aTvo Fliho
Presidene

notto Ribeiro

LA
b^ 

0 4

II

Conselbelros Presentes: Dario de Queiroz GaIvo Fliho, Eduardo de Queiroz Galvâo, José
GiJbertode Azevedo Branco Valentim, José Rubens Goulart Pereira, Luciana Gatvâo de
Andradee Mario cM Queiroz GaIvo.

Certificamos que a presented iópia fiel cia ata original Iavrada em livro proprio.

S
Säo Paulo, 25 de marco de 2015.

Página2de2
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GALVAO PARTIcIPAcOEs S.A

CNPJ/MF nQ 11.284.210/0001-75
NIRE 35.300.376.391

ATA DE REUNIAO DO CONSEIHO DE ADMINISTRAçAO

S

REALIZADA EM 25 OF MARCO DE 2015.

Data e Hora: 25 de marco de 2015, as OghOOmin.

Local: Sede social da GaIvo ParticipacOes S.A ("Companhia") na capital do estado de So
Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 192 andar, sala 23, Vila Olimpla, CEP; 04547-005.

Convocaçâo e Presença: Dispensada a convocaço pela imprensa, conforme previsâo

constante do art. 11 § 2 9 do estatuto social da Companhia, considerando a presença da
totalidade dos conselbeiros em exercicio.

Mesa: Dario de Queiroz Galväo Fliho, coma Presidente; e Marcia Pacianotto Ribeiro, como

Secretária.

Ordem do dia: Analisar e autorizar o pedido de Recuperaço Judicial da Companhia.

Deliberaçöes: ApOs Os devidos debates, os Conseiheiros da Companhia aprovaram, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o pedido de recuperacäo judicial da Companhia,
ficando os membros da Diretoria, ou sew procuradores, nos termos do estatuto social da
Companhia, devidamente autorizados a praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e
quaisquér documentos necessários a formalizaçâo do pedido de recuperacäo judicial.

Encerrarnento e Lavratura da ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguérn se n,anlfestou,
declarou encerrados as trabaihos e suspensa a reunio pelo tempo necessário a Iavratura I
desta Ata. Reaberta a sesso, a Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pela Secretárla e%.
pelo Presidente.	 .1

Páglna ide 2
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Conselheiros Presentes: Dario de Queiroz Galvo Fliho, Eduardo de Queiroz GaIvo, José

Gilberto.de Azevedo Branco Vatentim, José Rubens Coulart Pereira, Luciana GaIvo de
Andradee Mario de Queiroz GaIvo.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original iavrada em livro próprio.

U.
Säo Paulo, 25 de marco de 2015.

Mesa:

Dario de 'Queiroz a1vão Filho
Presidente

'a

Pdglna2de2
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GALVAO PARTICIPAçOES S.A

CNPJ/MF n2 11.284.210/0001-75
NIRE 35.300.376.391

ATADEREUNJAO Do coNsaffotEaDMlNlsTRAço.
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2014. -

Data e horario: 07 de novembro de 2014, as 10h30min. Local: Sedesocialda Companhia na capital
do estado de São Paulo, na Rua Gomes de CarvaIho, 1510, 19 andar, sala 23, VIla OlLmpia, CEP:
04547-005: Presença: Representada pela totalidade dos Conselheiros em exercIci&Mesa Dana de
Queiroz Galvo Filho, como Presidente; e Kamila Soares do Lima, como Secretaria. Convocaçâo:
Dispensada conforme art.16 § 12, do Estatuto Social da companhia. Qrdem do dia: Deliberar sobre
a -e[eição dos membros da diretoria da Companhia. Deliberaçäes: Apes as devidos debates, os
mernosdseoie Admim&tracaod	 mpanhiaaprovararn, poLunantmidad&e tem7-

arqulteto, portador da cédula de identidade RG n 2 53.596.7564 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob a
- n 2 190.175.453-72, residente e dorniciliado na capital do estado de.Sãa Paulo, na Itha Canárlo, n

• 80, apto. 151! F, Moema, para o cargo de Dlretor Preiidente; (b) Eduardo do Quelroz Galvão,
brasileiro, casado, administrador do einprèsas, portador da cédula deidentidade RG n 833,124
SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nQ 309.969453-34, residente e domiciliado na capital do estado
de São Paulo, na Rua Afonso Bras, 69 115, apto 61, Vila Nova Conceição, para b cargo de Vice
Presidente Executivo; (c) Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador

• da cédula de identidade RG n2 9.732.13 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob a si 2 887.807.088-20;
esidente e domiclllado na capital do Estado de São Paulo, na Rim Socrates, n 9 161, apto 51,

Chécara Flora, para o cargo de Diretor corporativo; (d) Frank Adriano Balarotti , de Araüjo,
brasileiro, casado, administrador. de empresas, portador da cédula de identidade- 116 n2
22.723.443-i SS?/SP, Inscrito no CPF/MF sobO n Q 133.062.598-61, residente- e domiciliado na
cidade de Osasco, estado de São Paulo, na Rua Dr. Paulo Ferraz da Costa Aguiar, n 2 1600, 152-E,
Vila Yara, para- o cargo de Diretor de Recursos Humanos; (e) Rodrigo Fernandes Montelro,
brasileiro, casado, advogaclo, portador da cédula do ldentidade R6 n 9 53.663.304-6 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n 2 918.760,364-00, residente e domiciliado na capita! do estado de São
Paulo, na Rua Conde de Porto Alegre, 944, apto 112 B, Campo Belo, para o cargo do Diretor
Financeiro. (ii) Todos os membros da Diretoria ora eleita declarararn, sob.as  penas da lei, que näo
estão impedidos de exercer a administraçao da Cornpanhia: (a) por lei especial; .( b) em virtude de
condenacão criminal, ou por so encontrar sob os efeitos dela; (c) em vktude de pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos pUblicos; ou (d) por crime falimentar, de -

S.GALPAR14110701
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- prevaricaço, peita ou suborno, conciisso, peculato, ou contra a economla popular, contra o 	 - -
Istema financeiro naclonal, contra as normas- de defesa da concorrênci, contra..as relaçaes de

consumo, a 'fe püblica, ou a propriedade. Encerramento e Lavratura da ata: Nada mais havendo a.•
ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso ë como nipguem se
manifestou, declarou encerrados os trabaihos e suspensa a reunio pelo tempo necessário a

----lavratura desta -AtarReabertaasesso
Secretária e pelo Presidente. Conseiheiros Presentes: Dario de Queiroz GIyo Filho, Eduardd de -

t .Queiroz Galväo, Jose Gilberto de Azevedo Branco Valentim, José Rubens Goulart Pereira, Luçlana
GaIvo de Andrade e Mrio.de Queiroz GaIvo. Certificamos que.a presente écopia fiel da ata
original lavrada em Tivro próprio. $o Paulo, 07 de novembro de 2014.

Mesa: •	--	 :	 -

Dark, de Queiroz Gait Rho ami  s/deLima	 -	 '
Presidente	 ec ta(a

Is
'C

Edfttt4j
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JUCESP PROTOCOL0
2.099810/140

GALVAO PARTICIPAçOEs S.A.

•	 NIRE 35.300.376.391

CNPJ/MF n9 11.284.210/0001-75

ATA DA ASSEMBEEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REAUZADA EM 06 DENOVEMBRO DE 2014.

ri

S

Data e horirio: 06 de novembro 2014 as 16h00 horas. Local: Sede da compaihia, na

capital do estado dé So Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n 2 1510, 192 andar, conjunto

192, sala 23, Vila Olimpia, CEP: 04547-005. Presença: acionistas representando a
totaIidde do capital social.Mesa: Dario de Queiráz Galvão Filho, coma Presiderite; e

Kamilä $oares de Lima, como Secretária. Convocaco: dispensada a convocaço prévia,
tendo em vista a preseriça da totalidade dos acionistas, em confoimidade corn .o artigo

124, § 42 da Lei n 9 6.404, de 15 declezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das

Sociedades por Acôes"). Ordem do dia: (I) deliberarsobre alteracôes naestrutura da

diretona, da Cornpanhia. (ii) deliberar sabre a alteraço do artigo 14 do estatuto social da
Companhia. Deliberacôes: Os acionistas resolveram por -unanimidade e atendendo as

necessidades atuais da CompanIia: (i) extinguir as cargos de Diretor Vice Presidente de -

Gestão Corporativa, Qiretor do Centro de Soluçoes Compkrtiljaclas e Diretor de

Planejarnento e Gesto; (ii) criar Os cargos de diretor Vice Presidente Executivo, Diretor

Corporativo -e Diretor de Recursos Hurnanas, Os quals passarão a existir junto do cargo de

Diretor !residente e Diretor Financeiro; (iii) alterar a artigo 14 do Estatuto Social da

Companhia, de forma a refletir as alteracöes.acima aprovadas, o qual passará a vigorar na

integra cam a seguinte redaçAo: "Art/go 14 - A Diretoria, cujos membros seräo eleitos e
destitulveis a qua!quer tempo pelo consetho de Administraçâo será composta de ate 05

- (ctnco) membros, braslleiros, residentes e. domidiiados no pals, sendo 01 (urn) diretor

Presidente; 01 (urn) Diretor Vice Presidente Executivo; 01 (urn) Diretor Corporatk'o; 01 (urn)
Diretor de Recursos.Hurnanos; e 01 (urn) Diretor Financeiro. §1 9 Os diretores ser5ohovidos
como empossados no data de. -sua eleicâo, mediante a ass/n atura do Iivro de ,4tas de
Reunião do Diretoria. §2-0 prazo dO mandato dos diretores 6 d 03 ftres aims, facultada
a sua reeleicäo". Encerramento a Lavrattra da-ata: Nada mais havendo a ser tratado, a Sr.

Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer usa e coma ninguém se

manifestou;declarou encerrados os trabaihos esuspensa a reunião pelo.tempo necessário'

U
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A Iavratura desta Ata. Reaberta a sesão, a Ata fol lida, cohferida, aproyada e assinada palo -
Secretário a -palo Presidente. Acionistas presentes: Empresa Nacional de Participaçöes S.
A. (p. Dana de Qjieiroz Galvâo Filho e p. Eduardo de Queiroz Galvão), Moval Participacôes
Ltda. (p. José Gilbedo de .Azevedo Branco Valentim), Freccia Engenharia Ltda. (p. José
Rubens Goulart Pereira), Dana de Queiroz Galvâo Filho Eduardo de Queiroz Galväo, José
Gilberto de Azevedo Branco Valentim, José Rubens Goulart Pereira, Luciana Galvão de
Andradee Mario cle Queiroz Galväo. Certificamós qua a presente é cópia fie[ da ata
original lavrada em livro próprio. So Paulo, 06 de novembro de 2014.

Mesa:	 .1

• _____ _____
Dana De Q.ueiroz Glväo Filholmil1oar 4e Lima'*
Presidenite	 sgjAt na	 -

•41

G
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GALVAO PARTJCIPAcOES S.A.
NIRE 35.300.376.391

CNPJ MF n g 11.284.210/0001r75

AlA DE ASSEMBLEIA GERM. ORDINARIA
REALIZADA EM 07.DE MAil) DE 2013.

4	 Data e. horário: 07 de maio de 2013, as OShOOmin. Local: Sede da Companhia, na capital do
estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 192 andar, conj. 192 sala 23, Vila
Olimpia, CEP 04547-005. Presenca: acionistas representando a totalidade do capital social.
Mesa: Eduardo de Queiroz Galvão, coma Presidente; e Edison Martins, como Secretário.
Convoc9cäo: dispensada a convacacaoprévia, tendo em vista a presenca da totalidade dos
acionistas, em conformidade corn 0 artigo 124, § 42 da Lei n 2 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades par Acôes"). Ordem do dia: (I) Examinar,
discutir e votar as Dernonstracoes Financeiras consolidadas, acompanhadas do Relatório
da Admiriistracão e do parecer dos audftores independentes, nos termos do artigo 132 da
Lei n 2 6.404/76, relativamente ao exerciclo social de 2012, findo em 31 de dezembro de
2012; (ii) deliberar a destinacâo do resultado do exercicio social de 2012; (iii) deliberar
sabre a ratificacao da distribuiçâo de dividendos aprovada pelo Conselho de
Adminis&ação em 30 de dezembro de 2012, nos termos do artigo 30, parágrafo ünico, do
estatuto; social da Companhia; (iv) deliberar sobre a reeleicao dos membros do Conselho
Consultiyo da Companhia. (v) deliberar sabre a reeleiço dos membros do Conseiho de
Adminisracão da Companhia. Detiberaçfles: (I) Prestados Os esclarecimentos iniciais
necessáqios, as Demonstraçoes Financeiras referentes aD exercicio de 2012,
acompaphadas do Relatório da Administração e do parecer dos auditores independentes,
publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal 0 Dia, em 30 de abri! de
2013 e r1 epublicadas no Jomal O Dia em 07 de maio de 2013, em função da troca de
nomenclaturas nas colunas "Consolidado" e "Controladora", foram examinadas e
discutidas, resultando aprovadas pelos presentes, por unanimidade e sem quaisquer
ressalvas ou restriçöes; (ii) Fol aprovado, por unanimidade dos Acionistas presentes, 0
lucro lIquido do exercicio de 2012, no ktontante de R$ 38.511.921,* (trinta e oito
milhöes,. quinhentos e onze mu, novecentos e vinte e um reals e
centavos), corn a seguinte destinaço: (a) o montante de R$ 1.925.59647
novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e seAs reais e sete
constituição da Reserva Legal; (b) o montante de R$ 36.586.325,42 (trinta e

H
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quinhentos e oltenta e seis mu, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos)
para Reserva Especial de Lucros. (iii) Foi aprovado, ainda, a distribuição de dividendos a
conta de Reservas de Lucros, já pagos durante a exercicio, no montante de
R$ 79.047.665,40 (setenta e nove Shoes, quarenta e sete mu, seiscentos e sessenta e
cinco reais e quarenta centavos), conforme deiiberação do Conselho de Administração de
30 de dezembro de 2012, nos termos do Estatuto Social. (iv) em seguida, restou aprovada
a reeleição dos seguintes membros do Conseiho Cañsultivo, corn mandato ate a próxima
Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 21 e parágrafo ünico do Estatuto Social
desta .ompanhia: os senhores Carlos Alberto Moreira Lima Jr., brasuleiro, separado
judicialmente, advogado, portador da cédula de identidade RG n 2 8.832.503 SSP/SP e
inscritono CPF/MF sob o 0 048.383.938-81, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1.100; Gilberto Lério, brasileiro, divorciado,
auditor independente,pbrtador da cédula de identklade RG n 2 4.370.494-3 e inscrito no
CPF/MF sob o n 2 269.714.378-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida lndianópolis, 860; e Mario Mesqulta Perdigäo, brasileiro,
casado, contador portador cia cédula de identidade RG n2 95002375371 SSP/CE e inscrito
no CPF,'MF sob o n2 211.126.303-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
Estado de. São Paulo, na Rua Tabapuã, 111, 29 andar, conjunto 22, Itaim Bibi. (v) Os

acionistas aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, reeleger os senhores:
Dario de Queiroz Galvão flIho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de
iclentidade RG n 9 53.596.756-1, inscrito no CPF/MF sob o n 2 190.175.453-72, residente e
domiciliado na capital do estado de São Paulo; Eduardo de Queiroz Galvao, brasileiro,
casado,administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n9 833.124
SW/CE, inscrito no CPF/MF sob o n 2 309.969.453-34, residente e domicillado na capital do
Estado de São Paulo; Mario de Queiroz Galvâo, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade FtC n 2 54.147.193-4, inscrito no CPF/MF sob o n 9 235.034.753-20,
residente e domiculiado na capital do estado de são Paulo; tuciana Galvão de Andrade,
brasileira, casada, rnédica, portadora da cédula de identidade FtC n9 527.307 SSP/CE,
inscrita no CPF/MF sob on 2 230.509.773-53, residente e domiciliada na capital do estado
do Ceàr; José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, brasileiro, cas do, ngenheiro civil,
portador da cédula de identidade FtC n 2 2.614.169 IFP/RJ, inscrito a C MF sob ri2
236.208.977-00, residente e domiciliado na cidade de Barueri, estado d São Pa lo; e José
RubensGoulart Pereira, brasuleiro, casado, engenheiro civil, portad da c 4ula de
identidade RG n Q 4.292.405, inscrito no CPF/MF sob o n 9 494.203.568- 8, residçte e
domiciliado na capital do estada de São Paulo; todos corn endereco come ial na caital

C
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do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19 9 andar, Vita Olimpia, CEP:
04547-005; para o cargo de Conseiheiros da Com panhia; (vi) Ocupará o cargo de
Presjdente do Conseiho de Administracão o senhor Dario de Queiroz GaIvão Filbo, acima
qualificado; (vii) 0 mandato dos Conseiheiros Administrativos ora eleitos terá a vigência de
03 (três) anos, conforme previsão constante do artigo 09 2 do estatuto social da
Companhia, encerrando-se em 07 de malo de 2016. (viii) Os membros do Conseiho
Consultivo e do Conseiho de Administração ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que
näo estão impedidos de exercer a aclministração da Companhia: (a) por lei especial; (b) em
virtude decondenaço criminal, ou por se ericontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pUblicos; ou (d) por crime
falimentar, de prevaricaço, peitaou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistemafinanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorréncia,
contra as relacöes de consumo, a fé piThlica, ou a propriedade. (ix) Os conselheiros ora
eleitos ificam investidos em seus respectivos cargos em conformidade corn a lei
6.404/76, em seu artigo 149 e seus parágrafos. Encerramento e Lavratura da ata: Nada
mais havendo a sir tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer
usa e como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabaihos e suspensa a
reuniäo,pelo tempo necessário a lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Ata foi lida,
conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. Acionistas presentes:
Empresa Nacional de Particlpaçäes S.A. (p. Dario de Queiroz Galvâo Fitho e p. Eduardo de
QueirozGalväo), Moval Participaçöes Ltda. (p. José Gilberto de Azevedo Branco Valentim),
Freccia Engenharia Ltda. (p. José Rubens Goulart Pereira), Dario de Queiraz Galvão• Filho,
Eduardo de Queiroz Galvao, José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, José Rubens
Goulart Pereira, Luciana Galvão de Andrade e Mario de Queiroz Ga!väo. Certificamos que a
presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 07 de malo de
2013.	 -

Mesa:

r_ s7 I
.-*	 I u

Eduardo de
Presidente

c GAl PAPI W)702fll

Edison Jarti^s

Secretirio

dU
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GALVAO PARTIcIPAçOEs S.A.

NIRE 35.300.376.391
CNPJ/MF N g 11.284.210/0001-75

MA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAGRDINARIA
REAUZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE2012.

Data ehorárlo: 20 do novembro de 2012, as 1000min. Local: Sede da Companhia, na
capital do estado do So Paulo, na .Rua Gomes do Carvalho, 1510, 19 2 andar, conlunto
192, Sala 23, Vita Olimpia, CEP: 04547-005. Presenca: Acionistas representando a
totalidad, do capital social. Mesa Dario de Queiroz Galväo Filho, como Presidente; e
Kamila Scares do Lima, coma Secretéria. Convocaçao: dispensada a convocaco prévia,
tendo em vistaa presenca da totalidade dos acionistas, em conformidade corn o artigo
124, §42 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme altrada ("Lei das
Sociedades por Acöes").• Ordem do• •da. (I) deliberar sobre a aIteraco do artigo 32 do
estatuto social da Companhia. (ii) deliberar sobre a consolidaço do estatuto social da
Companhia. Dellberaçöes: Os acionistas resolveram, por unanimidade e atendendo as
necessiadades atuals da Companhia: (i) alterar o artigo 32 do estatuto social da companha,
do forma a prover, expressamente, a possibilidade da Cornpanhia prestar servicos do
assessoria econsultaria empresarial, administrativa e/ou financeira. Dessa forma, o artigo
32 do estatuto social da Companhia passa a vigorar, na Integra, com.a seguinte redaçäo:
"Artiga 39 - A Companhia tern por objeto a participaçäo em outras sociedades, cornercials,
civis e cqncesslonárias de serviços pUblicos, corno sáda, acionista at, quotista, bern corno U
prestaçãb de servicos de assessoria e consultoria empresarial, qdrniriistrativa e/ou
fthanceira.".(lI) consolidato estatuto social da Companhia, quo passa avigorar, naintegra,
corn anova redaço constante do ANEXO I a esta ata. Encerramento e Iavratura da ata:
Nada mâis havendo a ser tratado, o sr. Presidente ofereceu a palavra a quern deJa
quisesse fazer uso e como ninguérn se rnanifestou, declarou encerrados os trabakhos e
suspensá a. reunlo polo tempo necessário a lav.ratura desta.Ata.Reaberta asessão,aAta
foi lida, conferida, aprovada e assinada peto Presidente e pela Secretária. Acionistas
presentes: Empresa Nacional do Participaçôes S  in Dario do Queiroz Gatväo rube; e
Eduardo de Queiroz Galvâo); Moval Participacäes Ltda (p. José Gilberto de Azevedo
Branco Valentirn); Freccia Engenharia Ltda (p. José Rubens Goulart Pereira); Dario de
Queiroz Galvo Fliho; Eduardo do Queiroz Galvão; Josi Gilberto do Azevedo Branco
Valentim; José Rubens Coulart Pereira; Luciana Galvâo de Andrade; e WHO de Queiroz
Galvao. çertificamos que a presente é cópla fiel da ata Iavrada em Iivrop .róprio. So Paulo,
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20 de novembro de 2012.

Dario de Queiroz. aIvo Fliho
Presidente

18,865/13'	 umsnwmhIIDUfl
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Anexo là Ata do Assembidia Gem! Extraordindria do GALVAO pAaTlclpAcOEs S.A,
realizada em 20 de novembro 2012.

ESTATIJTO SOCIAL

CAPITULO I
DA DENOMINAcAO, SEDE, OBJETO E DURAçA0 DA:COMPANHIA

Artigo 12-A Companhia tem.a denominaco de GALVA0 pARTIcIPAcOES S.A.

Artigo 2?- A Companhia tern sede e torn pa cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na

Rua Gonies de Carvalho, 1510, 19 2 andar, conj. 192, sala 23, CEP 04547-005, po4endo
manter f iliais, escritórios e representaçöes em qualquer local idade.do Pals ou do exterior,
por deliberacp dos diretores, em reunio.

Artlgo 3 - A Companhia tem por objeto a participacão em outras socledades, comercials,
civis e concesslOnárias de serviços ptThlicos, coma soda, acionista au quotista, bem-como
a prestaco de serviços de assessqria e consultoria empresarial, administrativa e/ou

financeia.

Artlgo 49-0 prazo de duraç5o da Companhia é indeterm!nado.

CAPITULOII
DO CAPITAL SOCIAL

Artlgo 59 - 0 capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente
integraliado, é de R$ 327.000.000,00 (trezentos e vinte e sete rnilhöes de reals) dividido
em 327000.000 (trezentas e vinte e sete rnilhôes) de açöes ardinárias nominativas, sem
valor nominal, sendo que a montante de 8$ 15.304.402,29 (qulnze milh6es 1 trezentos e

quatro mu, quatrocentos e dois reais e vinte e riqve centavos), ora pendente .de
integraliaco deverá ser totalrnente: integralizado, em diriheiro, ate .1 9 de dezembra de

2014.

icoI (k
Parágrafo ünlco. A cada açâo ordinária corresponderá urn voto nas dellberacöes socials.

S.GALPAR12 111301
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CAPITIJLO Ill
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 62 - Os acioruistas reunir-se-äo na sede cia Companhia, em Assembleias Gerais
Ordinárias ou Extraordlnárias, convocadas na forma da lei, e deliberaro acerca das
matérias constantes da ordem do dia. As Assembleias Gerais Ordinárias serâo realizadas

, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do ano social, e as Extraordinárias, sempre que
houver ,necessidade. Das Assernbleias gerais far-se-6 ata, devendo as dellberacôes ser
aprovadas par malaria absoluta de votos dos presentes, eceto nos casosprevistos.naLei
6.404, .de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Socledades par Açöes')
e/ou neste Estattito Social. Para que. as Assembleias Gerais possam se instalar e
validarnente deliberar, é necessária a presenca de aclonist'as que representem, no
mInimo,a malaria do capital social.

- .Qualquer aclonista poderá ser representado p:or procuror, sendo entho
considerado presente a reuniâo.

- As Assembielas Gerais seräo presididas pelo Presidente do Conseiho de
AdministracäO ou, na sua ausência ou impedimenta, por outro Canseiheiro, diretor ou
acionista indicado par escrito pelo Presidente do Conseiho do Administraco. Caberá ao
presiderite da Assembléla a escoiha do secretArlo.

§32 - As convocacöes para as Assernbielas Gerais podero ser dispensadas, desde que
present es acionistas representando atotalidade do capital social, em conformidade corn o
art. 124, § 4, da Lei das Sociedades par Acöes.

§49 - çaberá a Assembléia Geral deliberar, alérn das rnatérias previstas em lei, sobre
realizaçâo de abertura de capital da Companhia.

CAPITU 10 IV
DA ADMINISTRAcAO

Seçãoi.
Das Disposicöes Comunsaos Orgaos da Adminlstracäo	 I

Artigo 79 - A Companhia será administrada pelo Conseiho de Adrninistracâo:e pela
Diretoria.

S,GALPABI2111301	 Páglna 4 de 14	 G	 aWãO
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- A ipvestidura nos cargos far-se-6 par tërmO Iavradoem.Iivro próprio, assinado pelo
administrador empassado, bern como qualquer autro documento exigido de acorda corn
as regras de govemanca corporativa. da Companhia, dispensada quatquer garantia de
gestão. 'Os Adminitradores perrnanecerâo nos seus - cargos ate a posse de seus
sucessores.

- 0 nandato dos methbros da adrninistraco será fixado pS Assernbléia .Geral ou
pelo Conseiho de AdrnIniflraco, conforme 0 caso, que Os eteger e noserã superior a 03.
(três) anos, admitida a reetelçäo, nos térmos dos arUgos 140, III, e 143,. III, da. Lei das
Sociedacès por Açöes. A substltuIço dos administradores poderá se dar a qualquer
tempo, mediante deciso da Assemblela Geral, no caso de Conseiheiros, e do Conseiho de
Administtaço, no caso tie Diretores.

§39 - A remuneraço dos admlnistradoresserá estabelecida pela Assembleia Geral ou pelo
Conselhq de Administracäo que os eleger, çonforme a caso, e será levada a, conta de
despesas, gerais da Companhia.

Seço II
Do Conseiho de AdmInistraco

S	 Artigo 8? - 0 Conselho de Administraco será composto de 06 (seis) rnernbros, todos
acionistas, eleitos pela Assernbleia Geral:e par ela destitulveis a qualquer tempo.

Artlgo 99 - 0 prazo de rnandato do Conseiho de Adrnlnistracäo é de 03 (três) anas,
facultada, a reeleicâo. 0 prazo de mandato do Consetho tie Administracäo estende-se ou
reduz-seaté a data da realizaçâo da assembleia geral ordinária mais proxirna do termina
do perlado de mandato.
ParágrafO Unico - Qualquer membro do Conseiho de Adrninlstrac3o eleito fora da época
em que as demais o forem terá o seu prazo de mandato findo na mesma data do término
do perloda dos denials.

Artigo 10 - 0 Conselho de Administraçäo terá urn Presidente, que será eleito pelos
acionistas. Em sua ausência ou impedimento temporéric, o Presidente . do Conseiho tie
Adrninistraçäo deverá Indicar, entre os demals membros, aquele que a representará,
exercendo suas funçôes. 	 \

92.
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- No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Adrninistracäo, Os

demais membros do Canseiho indicaro urn dos conselheiros para atuar carno Presidente

ate o final do respectivo mandato.

§22 - 0 presldente do Conseiho de Adrninistraço convocará e presidirá as reuniôes do
órgo e as Assemblelas Gerais, ressalvado, no caso das Assemblelas Gerais, as hipoteses
em que indique por escrito outro Conseiheiro, Diretor ou Acionista, para presidir os
trabalhos.

§32 .. Nas deliberaçôes do Consetho de Adrninistracäo, será atribüIdo ao Presidente o voto
de qualidade, no caso de empate na votaço.

Das Reunlôes do Conseiho de Admlnistraçäo

Artlgo 11- 0 Consetho de Administracào reunir-se-á, ordlnarlarnente, 01 (uma) vez a cada
trirnestre e, extraardlnariamente, sempre que convocadq pelo Presidente ou par 2 (dois).
de seus hiernbros, As reuniôes do Consetho de AdrninistraçäopoderO ser reatizadas por
conferéncia telefônlca, video conferéncia oU par qualquer outro meio de cpmunicaço
que permita a identificaço do membro e a cornunicaçäo simultânea corn todas as dernais
pessOas presente a reunio.

, §1 - As 
I 
convocag6es para as reuniöes sero feitas medlante comunicado escrito entregue

a cada membro do Consetho de Adrninistraco corn antececléncia rnfnima de 05 (cinco)
dias ütes, das quals deverá constar a ordem dodla, a data, a hora e o local da reuniäo,
sendo dispensado esse requisito qnndo as Canselheiros declararem, por•escrito,a ciência
préviada ordern do dia, a data, a hora e o local da reunio.

§2- A menos que todos os conselheiros estejarn presentes ou representados nareunio,
o Consetho de Administracäo somente dellberará sobre as matérlas constantes da ordem
do dia.

§32- Todas as detiberaçbes do Conseiho de Adrninistracão constaro de atas lavradas no
respectivo livro de registro de atas das Reuniôes do Consetho de Adrninstração e seräo
assinadas pelos Conselheiros presentes.

Artigo 12 - As reuniôes do Consetho de Adrnlnistraçäo instatam-se, em. primeira
convocaço, corn a presenca OU representaço, no rnIriirno, do nümero de membros
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equivatente a malaria simples de seus membros eleitos, e, em segunda.convocaçâo corn
qualquer nümero.

Parágraf Ünico - Na hipótese de o quorum previsto neste artigo nâo ser atingido em
prlmelraconvocaçäo,a reuni5o será adiada para a 02 (segundo) diaütil contado.da data
em quern a reunio liver sido originalrnente convocada, no mesmo horário e local, para a

,	 quê ficaro todos as membros do Conseiho automaticamente convocados.

Das Atribuicoes do Consélho de Adminlstraçâo

Artlgo 13 - Alern de outras atribuiçoesque the sejam outorgadas por Eel au pelo Estatuto
Social, compete ao Conselho de Admlnlstraçäo:

	

(a)	 Fixar a orientaç5o geraldos negcIos da Companhia;

	

(14	 Eleger, destituir e substitulros Diretores da Companhia;
(c)i	 Atribuir a cada Diretor suas respectivas funcôes,.observado a disposto neste

Estatuto Social.

(d) Deliberar sabre a convocaco da Assembleta Geral, .quando julgar
conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei das Sociedades par Açôes;:

	

S(e)	 Fiscalizar a gestho dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e
papeis da Companhia e solicitando informaçôes sabre contratos celebrados

	

•	 ou a serem celebrados e quaisquer documentos, atos ou fatos relacionados

	

•	 aos neg6ios socials;

(f) Escoiher e destituir os auditores independantes cia Companhia;

(g) - Convocar os auditores independentes para prestarem esciarecimentos que
entender necessãrios sobre qualquer matéria relacionada a Companhia;

(h) Apreclar a Relatorio da Adminlstração eas contas da Diretoria e deliberar
sobre sua submissâo a Assembleia Geral;

(I)	 Manifestar- se, previamente, sobre qualquer assunto a ser submetido .à
aprovaço da Assemblela Geral da cornpanhiaou de qualsquer reuniôes de
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sodas ou acionistas de subsldifirias da Conipanhia;

(1)
	

Autorizar a companhia a prestar garantias a obrigaçôes deterceiros, exceto
sociedades ligadas e/ou controladas pela Companhia;

(k),	 Aprovar a prestaço de quaisquer garantias, em uma ünica operação ou em

0	 uma sérle de. operaçöes relacionadas, de valor superior a 10% (dez por
•	 cento) do patrimônio liquido da. Companhia, consoante o ültlmo balanço
•	 financeiro aprovado pela Assembleia Geral;

(I)
	

Deliberarsobre a aquisiç5opela Companhia de açôes desua prOpria erniss5o
para manutençâq em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienacäo.

(m) Estabelecer a distribuiçZo, entre as Diretores, indlyidualmente, .de parcela da
remuneracäo anual global dos administradores fixada pela Assernblëia Geral;

(n) Aprovar a cetebraçäode qualquer contrato entre a Companhia e qualquer
empregado da Companhia, exceto contratos de trabaihos;

(0).	 Decidir sabre o pâgamento au crédito de juros sabre o capital proprio aos
acionistas, nos termos da legislacäo aplicável;

* (p) Aprovar a tomada de empréstimos e outros financiarnentos, sempre que,
em razo da tomada de tais empréstimos oucutros financiamentos, o valor
do principal de todos as empréstimos e. financiamentos em aberto cia
Companhia exceda a 10% (dez per cento) do patrimônio liquido da
Companhia, consoante o ültinio balanço financeiro aprovado pela
Assembiela Geral;

(q) Autorizar .0 levantamento dc demonstracöesfinanceiras intermediárias e a
I distribuicâo de dividendos ou juros sabre 0 capital pràprlo, a qualquer

tempo, dentro do exercIclo social, na forma prevista neste Estatuto Social e
na legislação aplicável;

(r) Aprovar as orçamentos. anuals e plurlanuals, os pianos estratégicos, Os

projetos de expansão e os programas de investirnento da Companhia, bem
coma acompanhar suas respectivas execuçOes;

S.GALPARI2131301
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(s) Deliberar sobre a emisso tie qualsquer valores moblliários;

(t) Aprovar a venda, aIienaço ou oneracäo de participaçöes societárias que
integrem o ativo permanente da Companhia;

(u) Manifestar-5e previamente sobre qualquer proposta de ciso, fqsâo,
incorporaço, ou qualquer outro tipo de reestruturacäo societária cia
Companhia a ser subrnetida a Assembléia Ceral; e

(v) Aprovar todo e qualquer contrato corn administradores da. Companhiaou
administradores de qualquer empresa sujeita ao mesmo controle aclonário
da Comparihia, bern coma quaisquer empresas controladas par estes.

Parágrafo Unico: As matérias acirna listadas deverão:ser aprovadas por maloria simples
dos membros presentes ou representados na reuniäo, corn exceco das matérias
constantes nos itens (r) a (v), cuja aprovaçäo dependerá do votofavoráve! de, no mtnimo,
05 (clnco) membros do Conseiho de Administraco da Companhia.

Sego III
Da Diretoria

S. Artigo 14— A Diretoria, cujos membrosserâo deltas e destitulveisa qualquer tempo pelo
Conseiho de. Admlnistracão, serã composta de ate 5 (cinco) rnembros, brasileiros,
residentes e dorniciliadas no pals, sendo 1 (urn) Diretor Presidente; 1 (urn) Diretar Vice
Presidente de Gestho Corporativa; 1 (urn) Diretor Financeiro; 1 (um) Diretor de
Planejamento e Gestäo; e 1 (urn) Diretor do Centro de Soluçôes Compartlihadas. Ao
Diretar Vice Presidente de Gest3o Corporativa estha ligados as Diretores Financeiro e de
Planejaniento e Gestâo.

9'2

§12 Os Diretores serâo havidos como empossados na data de. sua eieico, mediante a
assinatua do ilvio de Atas de Reunlão do Conseiho de Administracäo.
§29 0 pràza do mandato dos Diretores é de 3 (trés) anos, facuttada asua reeleicäo,r

Das Reuniôes da Diretoria

Artigo 15 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante a convocaco dc
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qualquer de seus membros.. Para que possa se instalar e validarnente deilberar, a
necessár.ia a presença de.peto menos a malaria dos Diretores em exercicio.

- A canvocaço far-se-6 mediante aviso escrito com pelo menas 03 (trés) dias de
aritecedência, disperisando,se esse prazo quanda a Diretoria se reunir corn a presença ou
a representaço da totalidade de seus membros.

Q

	

	
§22 - As: detiberaçaes da Diretoria serâo tomadas par maloria de votos dos: presentes,
sendo registradasem ata no livro práprio.

§32 - Qualquer Diretor poderá ser representado par outro Diretor, sendo entâo
considerado presente a reuniäo.

bas Atribulçöes daDlretoria

Artlgo 16 - Compete a Diretoria, respeitadas as atribuicoes do Conseiho de
Adminlsttaco, a gestäo dos negóclos socials em geral e a pratuca, para tanto,de todos as
atos necessários ou convenlentes a esse firn, para tanto dispondo eta, entre outros
poderes, dos necessàrlos pan:

(a) War pela observância da let, deste Estat yto Social, de qualqUer acordo de
acionistas e pelo cumprimento das deliberaçôes:tomadas nas AssembIIas
Gerais, nas reuniôes do Conseiho de Administraco e nas suas próprias
reuniôes;

(b) Administrar, gerir e superintender osnegócios socials;

(c) Outorgar mandatos em nome cia Cornpanhla;

Parágrafo Unico: A representacão cia Companhia em ju(zo e bra dele, ativa ou
passivamente, perante terceiros, reparticôes püblicas ou autoridades federals, estaduais
ou municipals, bern coma autarquias, sociedades de economia mista e entidades
paraestatais compete, Isoladamente, a um Diretor ou a urn procurador.

Artlgo 17— Observado o disposto no artigo 19 abaixo, todos os atos e documentosUe
importem em reponsabilidade ou obrigação cia Compnhia seräo obrigatorimente
assinados par:
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(a) Dois Diretores em conjunto; ou

(b) Urn procurador em conjunto corn urn Diretor; ou

(c) Dois procuradores em conjunto, desde que inUestldos de poderes
especials.

Artigo 18!— As procuraçôes outorgadas em nome da companhla a serào sempre por 2
(dais) Diretores em conjunto, devendo especiuicarps pocieres conferidos e, corn exceco.
daquelas para fins judicials, tero urn perlodo de validade Jimitado a, no ffláximO, I (urn)
.ano.

Artigo19 - Os poderes para (I) vender, hipotecar ou, por qualquer.outro modo, alienar ou
gravar bens imóveis e/ou outros bens do ativo perrnanante da Companhia;.(il) contratar
quaisquer emprestimos em name da Companhia; (iii) prestar garantias de qualquer
natureza em nome da Companhia, e/ou (iv) prestar fiancas,garantias e .avaisem favor de
sociedades ligadas e/ou controladas pela Companhia, devero, ser exercidos 02 (dais)
Diretores em conjunto, sendo urn deles, necessariarnente, o Diretor Presidente ou a
Diretor Vice-Presidente.

S Artigo 20;— Sao expressamente vedados, sendo flubs e inoperantes cam relaçâo a
Companhia, atos de quaisquer dos acionistas, conse!hetros, Diretores, procuradores, ou
funcionários que a envolverem em obrigaçaes relativas a negócios ou operaçôes
estranhos .ao objeto social, tais como fiancas, avais, endossos, ou quaisquer outras
garantias em favor de terceiros.

Parágrafo (Jnlco: Exclui-se da proibição estabelecida neste artigo a prestaçäo de fiancas
em contratos de bocaçäo residencial celebrados por empregados da Companhia etdentro.
dos Interesses e conveniênclas socials.

SeçãolV
Do Conselho Consultivo

Artigo 21 - A Assembleia Geral Ordinárla deverá eleger Conseiheiros Consultivos,
residentes no pals ou no exterior, em nümero nào inferior a 03 (três). Os Conseiheiras
Consultivos exerceräo suas atribuiçOes ate a Assembléia Geral Qrdinárla do ano
S.GALPARI2111301	 . Páglna11de 14
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subsequente, podendo ser reeleitos urna cu mais vezes.

Parágrafo Unlco: 0 Conselhp Consultivo deverth se manifestar sabre qualquer assunto
relevante da Companhia que the seja submetido pelo Conseiho de Administraçäo ou pela
Assembléia Geral.

Seçãov
Do Conselho Fiscal

Artigo 22 - 0 Conselho Fiscal funcionará de modo nâo permanente, corn as poderes e
atribuicoes a •ele conferidos par lei e somente será instalade par delIberaço da
Assembleia Geral, ou a pedido dos Acionfstas, nas hipAteses previstas em lei.

Artigo 23 - Quando instalado, a cpnselho Fiscal será composto par 03 (trés) a 05 (clnco)
rnembros efetivos e igual nümero de suplentes, acionistas ou no, eleitos e destitulveis .a
qualquec tempo pela Asseml4eia Geral.

§12 - Os membros do Conselho Fiscal terào a mandato de 01 (urn) ano, podendo .ser
reeleitos.

- Os membros do Conseiho Fiscal, em sua prirneira reuniäo, elegero o seu Presidente.

§39 - A investidura nos cargos far-se-6 par termo lavrado em livropróprio, assinado pelo
membr.o do Conseiho Fiscal empossado e par qUaisquer outros documentos exigidos pelas
regras de governanca corporativa da Companhia.

Artigo 24— Quando Instalado, o Conseiho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que
necessário e anatisará, ao menos trimestrairnente, as demonstracôes e informaçöes
financel ras.

§1 - Independentemente de qu4isquer formalidades, será considerada regularmente
convocada-a reunio a qual comparecera totalidade dos membros do-Conseiho Fiscal.

-0 Conselho Fiscal se manifesta pela maioria de votos dos conseiheiros presentes.

Artigo 25 - Os membros do Conseiho Fiscal serâo substitu(dos, ern suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.

S.GAIPAR1211I301	 .	 Página 12 de 14



ty

Artigo 26— Ocorrenda a vacência do cargo dernembro do conseiho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembléla Gera[ será convocada
para proceder a eIeiço de membro para a cargo vagq.

Artigo 2?— A remuneraçào.dos membros.do Conselho Fical ser fixada pela Assembleia
Geral que as eleger, observando o disposto no parégrafo 32 do artigo 162 da Lei. das

Sbciedades par Acôes.

CAPITUIO VI
DA DIsTRlBulcAo DOS.LUCROS

Artlgo 28-0 exerciclo social se inicia em 12 de janeiro e se encerra em 31 de dezembro
de cada ano. Ao fim de cada exercicia social, a Diretoria fará elaborar as demonstraçôes
financeiras da Companhia, corn observância dos preceltos legais pertinentes.

Artigo 29 - Juntamente corn as dernonstracöes financeiras do exercicio, o Conseiho de
Administracäo apresentaráà Assemblela Gera! Ordinárla proposta sabre a destinação do
lucro liquido do exerciclo, calculado após a deducäo das participacöes referidas no Artigo
190 da [tel das Sociedades par Acöes, ajustado para fins de cálculo de dividendos nos
termos do Artlgo 202 da mesma Id.

Parágrafó Unico: A Assembléia -Geral poderá atribuir aos membros do Conseiho de
Administraco e da Diretoria .uma participacO nos lucros, apOs deduzidos as prejuizos
acumulados e a proviso para a imposto de renda e contribuico social, nos casos, formas
e limites legais.

Artigo 30 - Par proposta cia Diretoria, aprovada pelo Conseiho de Administracäo, ad

referendum da Assembleia Gera[ Ordinárla, poderá a Companhia pagar on creditar juros
aos aclonistas, a titulo de remuneraco do capital proprlo destes ültlrnos, observada a.

Iegislacap aplicável.

Parágrafo Unico: A Cornpanhla poderá elaborar balanços semestrais, on em perfodos
Inferiores e declarar, par deIiberaco do Conselho de Adrninistracäo, a pagamento de
dividendos on juros sabre a capital próprlo aos acionistas. 1'i
Artlgo 31— A Assembleia Gerai poderá deliberar a:capitalizacäo de reservas. de lucras ou
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de capital, inclusive as instituldas em balancos intermedlárlos, observada a Ieglslação
aplicável.

CAPITULO VII
DA LIQUIDAcA0 DA COMPANHIA

, Artlgo 32—A Companhia entrará em Iiquidacäo nos casos determinados em lei, cabendo a
Assemblela Geral eleger o liquidante ou liquldantes, bern como Conseiho Fiscal que
deverá funcionar nesse perfodo, obedecidas as formalidades legais.

CAPITULO VIII
DAS DlsPosIcOEs FINAlS £ TRANSITORIAS

Artigo 33 - Os casos ornissos neste Estatuto Social seräo resolviclos pela Assemblela e
reguladap de acorda corn os ter mos da Lei das Saciedadespor.Açôes.

Artlgo 34— Quaisquer acordos de acionistas celebrados entre os acionistas da Companhia
deverão ser arquivados na sede da Companhia, de acordo corn os termos do Artigo 118 da
Lei cbs Sbciedades por Acôes, bern carnodivulgados.à CVM e denials órgãos necessários,
caso.a Companhia venha a ter seu capital aberto.

CAPITULO IX
DO PORO

Artigo 35 - Para todas as questôes orlundas deste estatuto, fiça desde já delta o torn da
Comarcada Cidade de Säo Paulo, Estado do São Paulo, corn exclusâo do qualquer outro,
por maisprivilegiado quo seja.

* ** *

o presente Estatuto Social foi aprovado em Assemblela Geral Extraordir4rIa da GALVAO
PARTIcIPAçOE5 S.A., realizada em 20 do novembro de 2012.

a 1(.4jCC"	 ICO
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Para tqdos os efeitos legais, através do seus representantes legais regularmente

constituldos na forma da lei ode seu contrato social, a GALVAO ENGENHARIAS.A..

sociedade por açOes corn sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Gomes de Carvaiho, n2 1510, 2 andar, 'Lila Olimpia, CEP n Q 04347-005, inscrita no

CNPJ sob a n 01.340.937/0001-79 declara, para os tins do art. 48 da Lei

11.101/051 que (i) exerce regularmente suas atividades ha mais de 2 (dois) anos;

(ii) nad é ou jamais foi falida, (iii) não obteve, ha menos do S (cinco) anos,

concesâo de recuperação judicial, (iv) não obteve, ha menos de 8 (oito) anos,

,.	 concessAo de recuperação judicial corn base no piano especial previsto na Seção V,

Capitulo Ill da Lei 11.101/05.

Säo Paulo, 25I m rçode2Ol5.

GALVAO ENGENHARIA S.A.



	

;rii	 PODER JUDICIARIO

	.I.uuuuuIfltIitj,I,inc •q 	 TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO GE SAO PAULO

1811212014	 4302547

CERTIDAO DE DISTRIBUI9OES CIVEIS DO(A) COMARCA GE SAO PAULO - CAPITAL

CERT1DAO N°: 6344241
	 FOLHA; Ill

A autenticiade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal deJustiça,

On

*1

A Diretoria de Serviço Têcnico de lnformacOes Civeis do(a) COmarca de São Paulo -
Capital, no uso de sues atribuiçOes legais,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os registros de distribuiçOes de EXECIJTIVOS
FISCAIS,, MUNICIPAIS E ESTADUAIS, anteriores a 1711212014, verificou CONSTAR coma
réu/requerida/interessado em nome de: *******&*4t***••**I***********************************I*****A******

GALVAO ENGENHARIA SA, CNPJ: 01 .340.937/0001-79, conforme indicaçao.cOnstante do pedido de
certidao.'tt

A seguinte
', Foro das ExecuçOes Fiscais Municipais - tiara das ExecuçOes Fiscais liunicipais.
Processo: 0123860-03.1300.8.26.0090 (123660123). Acão: Exocução Fiscal. Asunto:
155/ Iniposto sobre Serviços, Data: 19/11/2013. Exeqte: Prefeitura do Municipiode
Sic Paulo - Sp. **-*********t-*-*********t**-*****k*******,***k.****t***•********A****

De acordo cam o item 47,3, do Capitulo VII das Narmas do SeNico da Correg9doria
Geral da Justigado Estado de São Paulo estacertidao so tern validade no seu original, ressalv.ado.o
teor do Artigo 32, da Lei 8666/93 (Lei de LicitaçOes), e mediante a assinatura digitalizada dq
responsavel pelo expediente da Diretoria Técnica de Servico de InformacOes Civeis.

Este certidão nãa aponta, ordinariamente, as processos em qué a pessoa, cujo name
lol pesquisado, figure como autor(a).

Esta certidâo apontaas feitos corn situação em andamento a partir de juiho de 1984,
incluindo Os corn distribuiçao anterior a esta data jã cadastrados no sistema.

As custas no valorde R$ 19,40 foram recoihidas na forma da Lei.

São Paulo, 18 dedezembro de 2014.

Odilon Luis de Oliveira
Supervisor de Servico - SPI 3.21

4302547
PEDIDO No: IIIIIll#IllU011HHHUD
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TRIBUNAL DL JUSTIA DO ESTADO PE SAO PAULO
COMARCA de SAO PAULO
FORO DAS ExECucOEs FISCAIS MUNICIPAIS

• .	
VARADAS EXECUçOES FISCATS MUNICIPAIS
Praca Almeida Junior, 72, ., Lberdade - CEP 01510-010, Fone: (11)
3277-7897, Silo Paulo-SP.- E-mail spfiscmunic@tjspjus br

•	 Horário de Atendimento ao Páblico: das 12h3OmIn is 19hOOmin

I	 :	 YCERTWAO:DE.OBTOEPE I	 •

MONICA

.-

 MOLINA FJGUEIREDO, Escriva do Cartorio da Execução Fiscal Municipal dO.
Forodas ExecuçOes Fiscais Municipais, na forma da lei,

CERT1IFICA que, pesquisando em Cartório, a sea cargo, verificou constar:

PROCESSO FISICO N°: 0123860-03.13008.26.0090 - CLASSE - ASSUNTO: EXeCUcaO!
Fiscal JSS/ Imposto sébre Servicos

DATA DA rnsrluBuIçAO: 19/11/2013

EXEQUENTE(S): .Prèfeitura do Municipio de São Paulo - Sp, Rua Maria Paula, 136, Centro,
São Paulo-SP

EXECUTADO(S) Galvao Engenharia S A, R GOMES DE CARVALHO, 015.10,. a 2:1/22 2
ANDAR, VILA OLIMPIA - CEP 04547-000, CNPJ 01.340.937/0001-79

OBJETO DA AcAO: CDA(s).n°s. Nthnero das CDAs<< Neuhuma infOrmaçAo disponivel
>> no valor de R$ 134.368,91, lançada(s) contra o(a) executado(a).

SITUAcAO PROCESSUAL:
Aguardando citação.
NAJ)A MATS. 0 referido é verdade e di fe. São Paulo,. 25 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSJNADO DIGALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11419I2006,
CONFORME IMPRESSAO A MARGEM DJREJTA

AO ESTADO: R$ 19,40.
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0310212015	 4503418

PODER JUDICIARIO
IflI!E+I	 TRIBUNAL DE JusTlçA PP ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDAO DE DISTRIBUIQOES CIVEIS DO(A) COMARCA DE SAO PAULO -CAPITAL

CERT!DAO N°: 6631521	 FOLHA 112

A autenticidade desta certidâo poderé ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Service Tecnica de lntormaçOes Civeis do(a) Comarca de São Paulo -.
Capital, no usa de suas atribuiçOes legS,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando as registros cia distribuiçOes de AcUES
CIVEIS, DE FAMILIA E JUIZADOS ESPECIAIS ciVElS,EXCETO EXECUTIVOS FISCAIS, antériores
a 0210212015, verilicou CONSTAR como reu/requerido/interessado em name de: ****m

GALVAO ENGENHARIA SJA, Cr'j pJ: 01.340.937/0001-79, conforme indicaçao constante do pedido

4 de

As seguintés
Fore Regional V - Säo Miguel Paulista - 1' Vera Cl vol. Processo:

0106206-82 2007 &26 0005 (005,07.106206-1) Situacao Em grati de reourso Aç&o
PocediänEo0idinário.Aesunto:: Indenizaçao por Dano Material. Data: 2610312007.
Reqbe: Antonio Aparecido da Silva **t*t**:***********.********k*1t********:kk*****

s Faro Regional 
'
IX - Vila Prudente - 1' Vera do Juizado Especial Civel .Processo:

0021939-30 2012 8 26 0010 AçJo Procedimento do Ju.zzado Especial Civel ASSUntO
Pagamento. Data: 2810112013. Roqto: 1larcio Tulio Ruiz Morata.*************:*****

Fore Central - Pazenda .PUblica/Acidentes - 6' Vera do Fazenda POblica. ProcessO:
0032&05-70 2009 8 26 0053 (053.09.032505-5). Acäo Procednnento OrdinJno Assunto
Pagarnento. Data: 0810912009. Reqtc: &MPRtSA TEJOFRAN DE SANEAI'4ENTO E sERvIços LTDA.

Fore Central Fazenda Pábflca/Aeidentes - 3' van do Pazdnda Püblica. Processo:
06104937258',2010.8.26--0053 (053.10.010493-5). Ãçäø: Procedimento O.rdindrio. Assunto:,
Licitacaes, Data: 0710412010. Reqte: CONSTRUTORA A(JGUSTO VELLOSO S/A. ***4A****

Fqp central - Fazenda POblica/Acidentes - 9' Vera do Fazenda POblica .Processo:
0039554-1 2010 8 26 0053 Açao Ac&o Popular. Assunto DIREITO ADMINISTRATIVO E
.OUTP.AS M4TERrAS DE DIREITO PUBLICO. Data: 2211012010. Reqte: Vanderlei Siraque.

Foro Central - Fazenda PábicalAcidentes - 9 Vara. de Fazenda Páblica. P.rocesso:
004_l369-29-_2011 '.8;26:-_0053 Aco Açäo Civil do Improbidade Administrativa Assunto
Iniprobidade Adniinistrativa. Data: 03/11/2011. Reqte: t1inistério Pdblico do Est4do
do São Paulo. •**k*******k********************a

4

,) Fore Central Civel - 11' vara Civel Processo t90871Q6-19 2004-8 26 0100
•	 (00004087186-10).	 Açâo: Proôedimento Ordinário. 	 Assunto;	 Obrigacñes.	 Data

0511012004. Reqte Dilrna liaria-Aparecida POcucci. ****gt*******.*******t.********

Pore Central Civel - 27' Vera Civel. processo;9QY9S5002b058.;26..0jOO1
(00005099950-18) SituaçJo: Suspenso. Acao: MotificaçJo. Data: 09/09/2005. Reqte:
Stec - Services Técnicos 4e Engenharia e Construçdes Ltda.
A' row Central Civel - 22 1 Vera Civel Processo 012390ln8320O6.82 000S
(583.05.2006.123901). AqJo. Procedimento Ordinãrio. AssuntO: Obrigaçoes. Data:,
3211012006. Reqte: Andréia Aparecida Ribeiro Ferraz Domingos.t*******t******
, Foro Central CIvel - 3' Vera CIvel Processo #1102'  20098 2.0l0O,
(583.00.2009.115275). Aç&o; Procedimento Qrdinario. Assunto: Indenizaçãd por Dane
Material. Data: 12/02/2009. .Reqte: Ezio Jose Beserra Jánior - Restaurante 4**
,> Foro Central Cavel - 12' Vera Civel Processo 0211568n4ftj101L826 0100
(583.00.2011.211568). Açäa: Procedimento ordinãrio. Assunto: .Tndenizaçao per Dana
ilateriali Data: 12/11/2011, Reqte: Alice Fonseca Silva.************************
> Poro Central Ci vol - 2' Vera Ci vel Processo 12228180298 öl18z.5-.Pk002
(583.00.2011.228280). Açäo: Procedimento Qrdin4rio. Assunto: obrigaçoes. batai
19/12/2011. Reqte: Fern Construcoes Metalicas Pesadas Ltda.n******fl*t*******t**

Fore Central Ci vel - 43' Vara CrveJ 	 Piocesso l03640473 2013 826 0100
Situaçao: Em grau do .recurso. Äçãø: Procedimento Ordinthrio. Assunto: Locaçäo de

4503418
PEDIDO N°:	 ftI if JIf HlliI	 Odulon Luisde OIWeira

HIlL V	 I 111111111	 Superviser de Servlço - SPI 3.21



0310212015	 4503418

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIçAcoESTADO DE 

SAO 
PAULO

CERTIDAO DE oIsTRIBulçOEs CIVEIS 00(A) COMARA DE SAO PAULO - CAPITAL

CERTIDAG N°: 6631521 	 FOLHA: 212

A autenticidade desta certidäo poderã ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

novel. Data: 0710612013. Reqte: Mister Car Rent A car Locadora de Autos.****
, Foro Central Civel	 40 Vara Civel Processo 1061849-93 2023 8_2 0100 Açäo
Procedirnento OrdinJrio. Assunto: Defeito, nulidade- ou anulac&o. Data: 27108/2013..
Reqte: liArs WAS LTD/i ME. **&*********************** k**fl*k**t**************.**

,, Fozc, Central Civel - 2 Vara Civel Processo 10964 76-89 2014 8 2roloo Acao
Monitória. Assunto: Espécies do Contratos. Data: 01/10/2014. Reqte: 0siminas
f4ecánica S/A. *****t***k****tk************** ***k***.I *t*************************k

,, Fozo Central Civel - 14' Vara civel Processo 1107130-38 2014 if 260100 Ação
Procediniento Ordinário, Assunto: Espécies do Contratos. Data: 27110/2014. Recjte:
VALIIAC lASSESSORIA £ COMERC'IO EM VIGILAJICIA LTD/i -
,, Foro Central Civel - 10' Vara Civel. Processo: 1001051-98.2015.8.26.0100. Acäo:
Procedirnento Ordinãrio. Assunto: Inadimplemento. Data: 0910112015. Reqte: Companhia
do LocaçJo das Americas. ****t*t*******t****,tt*k********t***1c************k.*******

Fore Central Civel - 22 Van Civel. Processo: 1006231-95.2015,8.26.0100. Açäo:
Proceditnento Ordinário. Assunto: Inadimplernento. Data: 2610112015. Reqte: ENGETE
EUGENE/ARIA £ CQMISSIONAMEWTO LTDA. ***************t********t***********e******,e*

De acordo corn o item 47.3, do Capitulo VII das Normas deServico daCorregedoria
Geral da Justiça do Estado de SGo Paulo, esta certldao so tern validade no seu original, ressaivado a
teor do Artigo 32, da Lei 8666193 (Lei. de LicitaçOes), a mediante a assinatura digitalizada do
responsável palo expediente da Diretoria Tecnica de Serviço de In(ormaçoes Civets.

Este certidào nao aponta, ordinariamente, Os processos em qua a pessoa, cujo name
Ioi pesquisado, figura corno autor(a).

Esta certidao aponta os feitos corn situaçao em andarnento a partir de julho de 1984,
incluindo os corn distribuição anterior a esta data jã.cadastrados nosistema.

As custas no valor de R$ 25,00 foram recoihidas na (armada Lei.

São Paulo, 3 de fevereirode 2015.

Odilon LuisdeOliveira
Supervisor de Serviço - SPI 3.21

4503418
PEDIDQ No:



PODER JUIMCIARIO
TRIBUNAL DE JIJSTIçA DO ESTADO DE SAO PAULO::

Secretaria;Judiciária
Serviço de Processamentodo 5° Grupo .de.Cãmaras de Direito.Friva.do

Paten do CoIégio,73 - !'.andar —.salis.JIS/1i6 — Saa1'èutOSPC!P: 1016-040

L.

11

CERTIDAO
"HAMILTON GEMINIANO ANDRIOLI JUNIOR, Chefe

de Seçao Judiciário do(a) .91 Câmara de Direito PEivado. do

Egrgio Tribunal de Justiça do Estado de-SaoPaulo'?

CERTIFICA, atendendo a pedido.de pessoa in .tssada que, compulsandQ OS autos de
Apelação no entrado neste Tribunal de Justiça ao(s)
11/09/2012, oriundo da P Vara Civet do Foro Regional de São Migiiel.Paulista, comarca tie
São Palo sob ntmerq: 545/2007,. Distribuição S ExceientIssimo(a) Senhpr(a)
Desernbaigador(a) Galdino Toledo Junior, corn assento na 9 ' Câmara de Direito Privado, em
que figurain como Apelante: Antonip Aparecido da Silva e outro Advogado(a)(s) Carlos
.Alberto Pinto, Carlos Alberto Pinto - OAB 82909/SP82909/SP) •e Apelado: Companhiade
Gas de São Paulo - Co.mgás e outros Advogadó(a)(s) Daniel Fernando de Oliveira
Rubiniak, Walter Wtgderowitz Neto, F!avio Pereira Lima, Jessica Rica Gago, Rodrigo
Moreno Paz Barreto, Rodrigo. . Moreno Paz Barreto - OAB. OAB da Parte Passiva
Selecionada NAo mformado), deles verificou-se tratar-se de Direito Civil-Rcsponsabihdade
Civil-lndenizaçao por Dano Material e Dano Moral, corn valor dado a causa de 78.000,00 -
SETENTA E. OTTO MIL REAlS. CERTIFICA MATS, que a açao. foi.ajUizada.por.Antonio
Aparepido da Silva e outro em face de Companhia de Gas de São Paulo - Comgas è outrOs.
CERTIFICA AINDA que consta do sistema inJbrrnatizado os seguintes e principats
andainentos processuais: 0311012012 - Distribuicão por Sorteio — Orgão .Julgador: 14 - 9"
Cdmara de Dire/to Privado - Relator: 11488 — Gold/no Toledo .Jz2nior, 0511012012
Gonclusdo ao Relator, 2811012014 -. Recebidos as Autos pelo Relator — Galdino Toledo
Junior. CERTIFIOA MATS E FINALMENTE, que. os referidps auts• encoiltram-se no
Gabinete do. Desembargador Relator ate 0 presente. moniento. NADA MAIS, egni referenda
ao pecido. 0 relerido t verdade e . dá ft. São Paulo, dois dedezembro de dois mil equatcrze.
Eu, HAMILTON GEMINIANO ANDRIOLI JUNIOR, Chefe de Seção Judiciário do(a) 91
Cniara de Direito Privado do Egrtgio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ass/no
digitalinenie. Valor recothido: R$19,40. Sepredo de Justica: NAO.
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TRIBUNAL DE JTJSTLA DO ESTADO DE SAO PAULO
___COMARCA.DESAO PAULO3	 * FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE

*	 P VARADO J1JLZADO.ESPECIAL CIVEL
3L11nkUIIUSnfl4	 Avenida Sapopemba, 3740, i subsolo -sala 53, VilaPrudente - CEP

03345-000, Pane (11)2154-2144, São Paulo-SP - E-mail
vlprudentejectjspjus.br

Alto

I
it

L a

CERTIDAO DE OBJICTO EVE

Silvia Helena de Andrade. Escrivã Judicial 1, do Cartorio da P Vara do .Juizado Especial CIvel do
Foro Regional IX - Vita Prudente, ña forma da lei,

CERTIF'ICA que, pesquisando em Cartorio, a seu cargo, verificou constar:

PROCESSO FISICO N° 0jJ939:ft2012 &26 O0jQ- CLASSE - ASSUNTO Procedunento
do Juizado Especial CIvel - Pagamenio

DATA DA DIsTRIEuIcAo: 28/11/2012 VALOR DA CAUSA: R$ 3.369,19

REQIJERENTE(S):
Marcici Tulio Ruiz Moratá, Rua Leonor Monteiro da Silva, 162, Quinta da. Paineira - CEP.
03151-050, São Paulo-SP, CPF 087.872.608-08, RG 15353532-5

REQUERIDO(S):
Galväo Engenhana S/A, Rim Gomes de Carvalho, 1510, 19° andaz, Vila Olimpia - CU'
04547-005, São Paulo-SP

OBJETO DA AçAO:
Ação dc cobrança de multa per rescisäo contratual em confrato de Iocaçäoloealizado na rua Lino
Coutinho, 75 apto 173— Ipiranga, no. valor de R$ 3:369,19

sITuAçAo PROCESSUAL:
Por despacho de 22/0712013 .foi designada audiência de conciliaçao para o dia 13/09/2013,
oeasião. em que as partes celebraram acordo. Por sentença dc 13/09/2013 fol l'omo.loga4o o
acordo a que chegararn as partes, nos termos do artigo 269,111 C.P.C. Em 07/.1.0/20i3 0 réu
requercu ajuntada do cornprOvante de pagan1nto do acor4o. Os:auto.senqontramse 0aquiyq,

NADA! MAtS. 0 referido d verdade e dá fe. São Paulo, 12 denovembro de 2014. Eu, Gisele
Amedi Moschetto Escrevente, digitei e imprinu Eu, Silvia Helena de Andrade, Escriva Judicial
I, conferi e assinei.

DOCJMENTQ.ASSrNADO DIGITALMENTE NOS TERMOS PA LE111.419/2006,
CONFORME IMPRESSAO A MARGEM DTREITA

Aô.Estado: R$19,40.



TRIBUNAL BE JUSTIcA DO ESTADO BE SAO PAULO
IWSPOLDiMDC4	 COMARCA DE SAO PAULO

2*: fl * FORO CENTRAL - FAZENDA PCJBUCAJACIDENTES

m. 6VARADEFAZEN[)APUBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 60 andar - sala 615, Centro - CEP 01501-020,
-Fone:32422333r2115, São Paulo-SP - E-mail: sp6fa*tjsp.jus,br
Borãrio de Atendimento:ao Páblico: dasl2b3Ornin as 19bOOInifl

CERTrnAODEtETOE.PE 

GUIOMAR APARECIDA DE SOUZA FAI4IA, matrIcula if 310.336-9, Coordenadora do
CartOrio da 6 Vara de Fazcnda Püblica do Foro Central Fazenda Püblica/Acidentcs, na forma da:
id,

CERTJFICA que,pesquisando em Cartorio, ascii cargo, verific ii constar:

.PROCESSO FISICO N°: 0Q32 05;7€U 009;&2&00j CLASSE - ASSUNTO: Procedimento
Ordinado - Pagamento

DATA BA DISTRIBuIcA0; 08/09/2009 VALOR DA çAUSA: R$ -1.000;000,00

REQUERENTE(S): EMPRESA :TEJ0FRAN DR SANEAMENTO E SERVIçOS LTDA,
Alameda Nothnian, 526/ 567, São Paulo-SP, CNPJ 61.288.43,7/0001-67, Spa Engenhdrla lndustiia
ó Com6rcio S/A, CNPJ 25.707.134/0001-78, DIEDRO cONS'rguçOes E sERvxços LTDA,
C4PJ 00.817.206/0001-09

REQUERIDO(S): COMPANHIA DO METROPOLITANO DR SAO PAULO - METRO/SP,,
Rua Boa Vista, 175,20 Andar, Centro - EP 01014-001, São Paulo-SF, Galvao Engenharia S/A,
•R GOMES DR CARVALHQ1510, conj.191/192, VILA OLJMIUA - CEP 04547-005, Silo Pau10
SP, CNW 01.340.937/0001-79, SERVING CIVILIAN S/A - EMPRESAS ASSOCIADAS DR
ENGENHARIA, Rua Deputado Vjcente Penido, 255, Vita GuiTherme -- CEP 02064-120, São
Paulo-SP, Brasileiro, Meñdes Junior Trading e Engenharia - S.a., RUA PEDROSO -DR
ALVARENGA, 1046, CON.). 113, itaimBibi - CE? 04531-004, São Paulo-SP, CNfl
19.394L808/0001 729, }Ieleno & Fonseca Construtécuica S/A, Rua Guararàpes, 1909, 5 andar,
Brooklin novo - CEP 04561-004, São Paulo-SF, CNPJ 61.573.184/0001-73, TRIUNFO. IESA
ENFRAESTRUTURA S/A, Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1608, 3° andar, Vila Olmipia -
CEP 04548-005, São Paulo-SF, Brasileiro, Carioca Christiam Nielsen Engcnharia S/A, R

, PARQUE, DO, 31, SAO CRISTOVAO - - CEP 20940950, Rio de Janeirp-RJ, NPJ
40.450369/0001-26, Cetenco-Engenliaria.--S/A, Rua Maria Paula, 36, 8°:Andar, Bela Vista CEP
01319-J00, São Paulo-SP, CNPJ 61.550.497/0001-06

OBJETO BA AçAO: A.nulaçao dadecisáo adrninisftativa quenão préqualificou a Consórcio
na Coneorrência Publica n° 41428212, como sua consequôncia pre-quaitficacão e assegurando a
sua participaçAo naquela que for instaurada para dat seguimento aos procedimentos pie visani a-
cantratação de particular para a execução de servicos de construção da Linha -5 - L.ilás - do
MetrO.

sITuAcAo PROCESSUAL: DecisãO lnterlocutOria-Proferida- 09/0912009 - VISTO. Indefird
o pedido de antccipacão dos efeitos da tutela tendo tm vista a ausôncia de verossunilhança da
alegaçAo Analisando sumariamente os fatos não se verifica a relevAncia As fundanientacão
aventada, pois nao demonstrado a irregularidade do ato administrativo ora combatido Par outro
lado, a documentaçao que instruju o pedido não comprova, par ora, de maneira satisfatória, o
direito alegado Cite-se a re • Decisao Interlocutoria Proferida - 30/10/2009 - Vistas A
preliminar suscitada pela requerida confunde-se corn o mtrito, e corn dc serd analisada. Processo.
formalmente em ordem Partes legitimas e bern representadas Defiro a produção de prova
documental e pericial. Nomeio como perito o Eng. Flávio Figueircdo. Int.para estimar seus.



TRIBUNAL DE JusTIcA Do ESTADO DE SAO PAULO
COMARCA DE SAO PAULO

B

FORO CENTRAL - FAZENDA PUBLICA/ACIDENTES

-. .	 6' VARA DE FAZENDA PUUBCA
Viaduto Doria Paulizia, 80, 6° andar - .sala615, Centro - CEP 01501-020,
Fone: 3242-2333r2115, São Paulo-SF - E-mail: p6faz@Itjsp:jusbr
Horario tie Atendunento an Publico das 12h30nun as 19hOOmin

hdnorários. hit.,' Decisão - 03/03/2010 V.istos. Ante o noticiado na. petiçao refro, defiro a
pedido do antecipação dos efeitos da tutela, suspendo os efeitos da inabthtaçao da autora, e
deternuno sua habililaçao provisonaComo já ressaltado anteriormente, a questão é complexa e

• demarida exame pericial para apurar Se a autora preenche 00 não as requisitos necessários para
habilitaçao. Contudo, ha a possibilidade de preencher e, em consequncia, ter rcconhecido
direito de se habilitar no certanie. Caso aguarde-se a decisao- final para a concessAo da tutela
pretendida, os prejuizos poderAo see imensuráveis, pois on a autora ficara impossibihtada de
participar do .ccrtame, 00 0 procedimento poderá set anulado, 0 quo afront4 a interesse p6blico
Dessa forma, sopesando as consequôncias da concessão on não da medida, verifica-se quo a não
concessäo acarretará majores prejuizos, em parte irreparaveis Ex -se o necessario Int.,
Decisdo - 07/0412011 - Vistos Dou por encerrada a insLruão Concedo as panes o pram
sucessivo de dez dma Para ajuntada de memoriats , Decis2o - 24/10/2011 - Vistosi Não ha qua
se faldr em anulacao de todos os atos processuais praticados ate o momento visto que a ação foi
iniciada antes do resultado do certame, o quo impedia, obvianiente, de Sc saber quern era o
vencedor, bern como di, integrá-lo na tide como htisconsorte necessario Contudo, ante os
principios do contraditorio em ampla defesa, sera facultado as partes a producão do provas
perunentes ao deslinde da quebtão em discussão Citem-se Os litisconsortes necessanos Int.,
Decisão - 16/11/2011 Vistos Fls 1817/1819 defiro, proceda-se a citação par via postal hit.

:terrnos dodespaclio (us. :2602) apresentaram manifestaçaO: Mendës Jüior Trading c
Engenharia S.A. (Us. 2622/2642) em .14.72014; Empresa Tejofran de Sanearnento e Serv.icos
Ltda; d Qutros (fis. 2645/2656), cm 04.08.2014; Galvão Engenharia S.A.. e Serveng Civilsan S.A.

Empresas Associadas do Engenharia (Us. 2658/2692), em 06.08.2014; Empresa Tejofran do
Saneamento e Serviços Ltda, SPA Engenharra, Industria e thmercio Lida e Diedro ConstruçOes
e Serviços Ltda (empresas integrantes do CONSORCIO CONSTRUTOR LINHA 05) - Us
2694/2701. em 04.08.2014; Companhia do Metropolitano do São Paulo - METRO (Us,

• 2703/2735), em 13.08.2014 e CARIOCA CHRISTIAN!. - NIELSEN ENGENHARJA S/A. e
CETENCO ENGENHARTA SA. (fls. 2745/12765) em 13.08.2014. CET4TIF'ICA mais que cm
15.10.2014 0 perito judicial apresentou EScLARECIMENTOS. (fis. 2760127.71), tendo se
manifcstado as seguintes panes: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO -
METRO (Us. 2776/2783); CARIOCA CIIRISTIANI - NIELSEN ENGENHARIA 5/A e
CETENCO ENGENHARIA S.A.(fls. 2787/2789); Empresa Tejofran de Saneamentd el Seryicps
Ltda., 7SPA Engenharia, Indüstria e comercio Ltda. e Diedro Construçães e Scrviços Ltda;
(empresas integTantes do CONSORCIO WNSTRUTOR UNHA 05 (Us; 2791/2801); MENDES
JUNIOR TRADING e ENGENHARIA S/A:(fls. 2807/2825). CERTIFICA por fim que em 02
Ac dczembro do 2014 foi proferida a seguinte decisao (Us 2829) "Vistas Ao Ministeno Publico
Int.".
NADA MAIS.O referidoe verdadeedafé. São Paulo, 04 de dezembro do 2014.

DOCUMENTO ASSINADQ DIGITALM.ENTE.NQsTERJ4OS DA LET 11.419/2006,
CONFORIVW.IMPJ4ESSAO A MARGEM DIREITA

Ao Estado:R$25,00
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•	 TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ItSTADO DE SAO PAULO
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* FORO CENTRAL - FAZENDA PUBLICA/ACIDENTES
38 VARA DE FAZENDA PUBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 5° andar - sala509/51115.l6, Centro- CEP
01501-010, Fone: 3242-2333r2106, Sao Paulo-SF E-mail:

•	 sp3faz@tjsp.jus.br

SONIA REGINA ROSSI DE ALMEIDA, Coordenadorá do Cartório da 38 Van de
Póblica do Foro Central - Fazenda Püblica/Acidentes, naformada 101,

CERTIFICA quo, pesquisando Qilt Cartório, a scu cargo, verificou constar:

PROCESSO FISICO ND: 01494,2d1O.8t26i0t53- CLASSE - ASSUNTO: Proccclirnento
Ordinãrio - Licitaçôcs

DATA DA msTRluuJcAO: 07104/2010 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

.RE, QUERENTE(S):.
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSQ S/A, Rua Major Quedinho, 111, 17°Andar, São Paulo-
SP, CNPJ 60.853.934/0001-06,SCFIAHIN ENGENHARIA S/A

REQIJJERIDO(S):
ompanhia do Metropolitano do São Paulo - METRO, Rua Augusta, 1626, Cerqucira Cesar -

CEP 01304-902, São Paulo-SF, Galvão Engenbaria S/A, Rua Games de Carvalho, 1510, 20 andar,
Vita Olirnpia - CEP 04547-005, São Paulo-SP Mendes Junior Trading c Engenharia La.,
Avenida João Pinheiro, 39, 149 andar, Belo Horizonte-MG, Heleno & .Fonscca ConstruLécnica
S.A., R GUARARAPES, 1909, 40, 59 e 6° andares, BROOKLIN PAULISTA - CEP 04561-004,
São Paulo-SP, Carioca - Christiani - Nielsen Engenharia S/A, Rua do Pwque, 31, São Cristdvao -
CEP-20940-050, Rio do Janciro-Ri

OBJETODAAcAO:
Aço declaratOria de nulidade, rio alo administrativo earn pedido de antccipaçAo da l.utela
jurisdkional

sITuAcAo PROCESSUAL:
J	 Foi juniada peiigão inicial em fis 2-31, requerendo declaração do nulidade de decisflo

administrativa que exclui as autoras de licitação.Em Es 536-540, despacho judicial detcrminou a
depOsito dos envelopes, scm suspcnsão da licitação. A rd contestou em [Is 577-611. Em [Is
739-742, scntcnça jnlgou extinto o processo, scm resolucAo de rnórito. Em Us 804, despacho
indeferiu pedido da aurora de participacão no certame, par perda do objeto da ação. Em Us
828-831, as autores requisitaram .0 prosseguimento do feito, corn análisc do pedido de realizaçäo
do pericia. Em Lbs 1150- 1153, o tribunal do justiça deu provimento a agravo do inslrumenW
iriterposto polo rdu, quo atacou decisão quo in[crira o pedido do ciuiçiio dos demais consorcios
participantes do certame. Foram juntadas contestaçOcs em [Is 12257 1226, de Helena e Fonseca,
reiterando as tennos da defesa do Metro; em us 1265-1293, de Mendes JUnior, alegando que
staria vedada a discussão do edital par nAo haver exaurimento da fase administrativa; cm Us

1307d 424, do Consorcio Carioca-Cetenco, reperindo as termos do de'esa do MetrO; de .Galvãu
Engcnharia S/Acm Ifs 1426-1451., requerendo a demanda seja julgadnextinta, scm apreciaçoo. do
ineritd, por falta sUpervcniente de agir on par ilegitimidades passivas çlas empresasvcnccdoras do
cerbanie, corn cxclusflo do Lodos as litisconsortes passivos, exceção feita It Companhia do
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SAO PAULO
COMARCA DE SAO PAULO

!i rt	 FORO CENTRAL - FAZENDAPOBLICA/ACIDENTES
A	 3 VARA DE FAZENDA PUBLICA

Viaduto Dona Paulina, 80, 50 andar - sala 509/511/516, Centro - EP
01501-010, Font: 3242-2333r2106, São Paulo-SP - E-mail:
sp3faz@tjsp.jusbr

Men opolifano do São PaWo. Foi juntada replica th autora a.tas manhfestacOes em. fis 1454-1460.
Senter?ca dells 1490-1500 julgou aaçoimproccdcntc. As autoras apelaram em fis 1505-1520. 0
prodesso encontra-sc .ern.cartário, aguardando recebimento da apelacão.

NADA NIAIS. 0 rcfcrido é verdadee 0 fC. São Paulo, 12 do dezembro do 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 1L41912006,
CONFORME JMPRESSAO A MARGEM DIRFiTA

Ao EStado: R$19,40
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MARCIA. KAWAKAMI TSU.DA, Escriva do Cartório da 9' Vara de Fazend4 Püblica do Fore
Cenfral.- FazendaPüblica/Acidentes, na.forma.dalci,

CEITIFICA pie, pcsquisando cm. Cartório, a sea cargo, verificou constar:

PROCESSO FISICO N°:c.Oa9554:3t2OiO.826j0Os?- CLASSE - .ASSUNTO: Açäo Popular
DIREITO.ADMENI$TRATIVO E OUTRASMATEIUAS DE DIREITOPtYBLICO.

DATA DA rn5TRIBUIçAO: .22/10/2010 VALOR BA CAUSA: U 146.00L201,69

REQUERE&FE(S):
Vandcrlci Siraque, RUA GENERAL GLICERIOSOBRELOJA SALA 01, 276, CENTRO - CEP
09015-191, Santo Andre-SP, CPF 008.972.458-11, KG 11 838 314, nascido em 15/02/1960.
Advbgado

REQUERIDO(S):
Fazenda do Estado de Sao Paulo, Rua Pamplona, 227, JLI. Paulista - CE? 01405-000, São Paulo-
SP, RO .1759362,CNPJ 46,377,22210002-00, Companhia do Metropolilano dc-São PaulO.- MetrO,
Rua, Augusta, 1626, São Paulo-SP, Brasileiro, Construcap Ceps - Engenharia c Comercio.S.a
(antccipacao Tulela), Rua Bela Cintra, 24 - CE? 01415000, São Pau1oSP, CNPJ
61.584.223/0001-38, Galvao Enginharia S/A, R GOMES DE CARVALHO, 1510, conj. 1911192
VILA OLIMPIA - CEP 04547-005 k São Paulo-SP, CNN 01.340.937/0001-79, Heieno-&Fonsca
Conslruiecnica S/A Rim Guararapes, 1909, 5 andar, Brooklin novo - CE? 04561-004, São Paulo-
SP, CNPJ 6.1.573.18410001-73, ConstruLora Passarelli S/A, Rua Paes Leme, 524, 8 andar - CEP
05424-904, São Paulo-SP, CNPJ 60.625.829/0001-01, .Mcndcs Junior Trading . e E-ngenharia Sa.,
RUA PEDROSO DE ALVARENGA, 1046, CONJ. 113 -CEP 04531-004, Sa p Paulo-SP, CP.J
19.394.808/0001-29, CONSTRUTORA ANDRADE OUT[ERREZ S/A, Avenida do Coniorno,
8123, Cidade Jardim - CEP 30110-910, Belo 1-lorizonLe-MU, CNPJ. 17.262.213/0222-44, Carioca
Chris[ini-Nielsen Erigenharia S A, Rua do Parque, 31, Silo Cristovao - CEP 20940-050, Rio di
Janeiro-RJ, CCI Construqdcs S/A, Run Maria Baum de Lemos, 1800 - CE? 06757440, Taboão
da Scrra-SP, C.r. Almeida S.a.,.Avcñida Vicente Machado, 1789 CE? 80440-020, Curitiba-PR,
CNPJ 3a.317.249/0001-84, Odebreclit Scrvicos de Engenlaua c Consirução SA, Avenida Luis
Viana, 2841 - CEP 41730-900, Salvador-BA, CNN . 10.220.039/0001-78, Sc.Wix Engenharia S/A,
Rua A, 290, Olhos.D Agua - CE? 33400-000, Tagoa Sania-MG, QNPJ 61.467.319/0001-39

OBJETO DA AçAo:
,Dec!araçao de ntilidade dos atos praticados, em relação ps .1ops 02 a 08,. apres.entadcs na.
Concorrência if 41428212 cObras da Linha ' ! Ljlás do MeLrô).

sITuAcAo PROCESSUAL: . .
22/1012010 - Distribuido Livrcmentc	 .
.26110/2010 -Processo Autuado	 . .
27110/2010 — Conc1usao;Despacho . th. 164/166): "Vistas. VANDERTiEJHIRAQUE-,navthu.acäo	 c
popuiw, corn pethdo limmar, contra a COMPANHJA DO METROPOLJIAIVO DE SÃO PAULO
METRO-SP alegando, em surna. queJbi instawada C, corrénciana. 41428212-fOfras da Linha

Wa
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"Li/as" do Me/id,), no modal dade manor p.reço, para a "exccuçttq this obras civ!; contemplando
chic bin/a a acabamenlo a via pennanente, do irecho Largo Treze Pøçø Pogo Dionisio:dci: Gas/a.
c. c/a Patio Guido Calot do Lui ha S Li/ac do Men a" thwthdo em S toles. As amp escm
ii:lei essada.s fat ant ci cdenciadas niethante p1 ë-qualzJzcaçäa par a, pactel ioi iucnle ofe; ccci em as
pvpos/as coineiclais c/c acordo cant a late a qiie loran, creclenciadas. Ocarre quo, a c/aunt/a
I, 1.2.1. do ed/ial c/a pré-classUicacao, t'eclou, .expitscnnéli/e, a adjudicacâ6 a unia mesina

p1 oponente de incus c/c tin: late rio v/ye/a do hcilaçc'io a tat clausula defbto, i epresentou a
utsi, umento central adulado pc/a Ate/to pa; a a pt aüco tie zodos as a/ac zlegcas e lesn'os ao
Ci (1110 qua se scguu am Ef'etuadc, apt e-qualifIcacao as amp; ecasjb; ant cJ cdcnciadac confoi inc
lobe/a di fl S a, em relacc'io ao Late .1, as lidilames credenciadas apresa:zlarani propostas a
efe/ivamente pta /,ctpa) am c/cl concai , cnc:a vista quc a ; eje, u (a clausula ainda nào 11 anti efetlos
pi ti/was '(pas a adjnc/icacao a caleb; ação do coil/f a/c pai a fat la/c, corn a Gon.sw c,o
Concu ZICOJ) COin/I 011 fo, cclii pub/scat/as ac editois pal a as /0/es 2 a S a a .s.essc7o pub!ita pa; a a
ju/gcvue;ffa da.s proposlas c/a late 2 ocw ian cm 5 c/c cibi ii c/c 2010 Quando c/a abci twa dos
projxn/as, susten/ou qua a cia manor preco JIcon acima dos ifalorcs c/c referencia orçacbos pc/a.
AlefrO e en: 27 de cthn/ cia 2010, lot/as fat am dcsclossiJicadac 0 Alcoa ,evogou bc/a a fan
conic, cml do Late 2 c. c/as deniaic (3 a 8) sob jn.sizfica/,va.s de aide,;: iéc.nwa e I epubhc.au as
cc/i/az is ('pal a as loom 2 a 8) corn valor es hen; siipei ioi c's ao.s au/a; totes D:auzte c/c to! quadi o a
ace/al akgou qua as enpi ems :nlci essada c cv: cant; attn cam a Met;-6-SP apt esenku a,,? -valor es
supa ivies cont a obja, vo cia compelir a Es/ado a awnewar a palainar c/c i cJè; ê;icia c/cm
Ca;?!; a(açôes an, qua 0 Me/rn nâo fez a a; çamcn/o adequado c/as Cu c/cm envalvidos nas obja/os
dos la/es 1/c//ac/os1 erro qua supera a valor dc £5 200.000.000,00 -('duzen/Os n,i/haes dc scaissevi
kvw em con/a as valor es m?cia/nlcn/e ecupuladac pal a as loses 3 a 7) Na ceccàa deju/gamento
en; 24 cIa setcinb;a c/c 2010. f/con efta amen/a. dernonstrada a anoilne.le.cii'!dade gerada pc/a
intwprelaçiio do c/duszila 1.1.2.1 do ed//al depré-qualj/icaci'io ear deconé nc/a cia i'cda cue c/a
acl/ndicaçüa a mao ineslnci propanenle tie ;naii c/c am late c/a abjetoda /icitaçlio, que geron
graves prejuizos econalmcas 00 CiiIO, porque em lot/os as la/es havia possibilidade de
conctOrlencia en/re as lic/ta; p/es e ladas as /n'opOs/Us que cc cansagrarain vencedams. Jbram
super/ores cos va/oies ouçados palo Me/,'âAssim, upon/au- afrabasso no abtencuia daspropos/as

a inc/s vanlajasos patti a Ac/minis/ia çlio Pdiblica, porqne toe/os as proponent" aprescn/al:a;l1
valoires Inval tai a/melt/a nipei jot as tim pat cancn as fltados en; vu tuck do ;n/eipretaç4o
confèridaerthla qua se segulram. Efetuacla a pré-qua//Jicactio, as empl'esas Jamiti credcizciadas,
can/ct me lobe/a a fl., S a em 1 eicicaa aa Late 1, as lie ttane'es ci edenctad apias esena'al c/il!
propostets e efetn'cnnentc pta hctpciz con c/c: concon ë;;cw, vista gut a I c/c; Ic/c: clausula autcla :tao
tianci ejenos p;aUcos Apos a adpethcaçcio e ca/cb,acño do coi;/iat a pata lal late coin a
Calico: cia Cans/i ucap Conctiat: fai cnn pub/icadoc as eth/ats pai a as la/es 2 a 8 a ci .sessâci
pdibIfra parc oju/gamenta c/as piopos/as do Iota 2 ocorreu en; 5 cia abri! cia 2010. Quanclo cia
abertwa dos propqs/as, siesiciffan- qua a c/c manor preço ficon ac/mci c/os s'a/ores des referent/a
orçctc/os pc/a MetrO a, cm 27 de chill c/c 2010, iodasforan;dcscilassIcadas. OMetrO revogon
tot/a a five comeicicil do La/-a 2 c. da y demcns (3 a8), sob jusnfwa/ivas c/c a; clan: lecn:cct a
i epubhcau as cc/i/ms (para as la/es 2 a 8) cam valor es bern supe; ía; as aas an/ct ioi es Thanie c/c
íad qnacfro. a auta a/c'gou quo ceE em/resets /ntcrcssaclas cm coit/ratar qon; a Melro-SP
apresenlarani va/ares superioros con; a obje/ivo dc:carnpc'//r a Ec/adoaauinefflai' o. palanmr d
u/c, encia etas coin; ala çöes 011i cjue o Men 0 Mo fez a oi çarnento adequado dos cus/ac e,,vo/vsdcn
;:cn objttos dos /o/ca licuadas, aim que cupera a valor de RS 20000000000 ('thtze:uos ,nilh;acs
de re cciii /evai an: coil/ct oc va/a, as n;:cic:/menle ecupulcidoc pa: a as lotec 3 a 7) iVa sevscia cia
ju/gcnnen/o, cm 24 i/c .ce/en:hro c/a 2010, jIcozi. efitivame,:te demons/ratIo a ënorrne lesil,ichlele
gcradci pela /nlc;pre(açäo cia c/óusuici 1.1.2.) do cc/c/a/-dc pr&quqiiJIcaccio em decorrCncia do
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vedaçao c/c; adjudicoctio a :,i,;cr ineYiiia proponeifle c/c mais den,,; late do objeto c/cr hcuaçao, que
gi on graves prejuizos ccononncos no ci cute, pci que em mdcc as totes /iavrn pvssthihdadc c/c
concórrêilcia en/re vs lie i/an/es e tar/as, as pmapastas 1/lit Sc coi.iscigrarcun vUncedoras /bi'cun
supc;iores acis va/ores omcadns pc/a .Mefrd.A ssim, apontpu.ofracassc no obtencao c/as popes/as
mo:a vanlajc.sas pa; a a Adniunsi; ação Pith/ica 01 que todm vs pi oponentes api esen/al ci;,;
va/a; es inva; zavebnenle supu mt cc aos pat amai cc /nadas em vu/title do tn/c, p; e/ação can/el ic/a
pc/c Ale/t-6 qua , ecu.sci: a pa; t:c:paçflo e a ad,uc/icaçâo etc nuns c/c urn ic/c pa; cl nil; IBCSIEO

propoutnic A cat/a tote analisado a cv;npeuqcJa ciii; e oc heitan/esfo; dwninnndo aicanccuu/o-e
ci s;/naçâo de ncIo haver cvncoi; encia pci a oc clams is/limos e o tote 7 alcwiçon crjui bilwiicu to e,
pi aticcunente fci cnn egue polo He/rd ao pr ego que aleciwnic guts a/el Lw (PS 1. 159 194 821 55

W

ill,, ln/hcio, ecu/a a cuiqilenla c have an/hoes ceo/a e novenla e qua!; o in,!, oziocentos e yule C

tint e'cinqiiensn e chico ce;itavos,kPor 'fl/limo, tipotif 071 awgcnc:a 510 contessan c1c inectida
tuutmar parc suspender soc/os os cr/os selacionados acm loses (2 a 8), pam out 20 de on/ubma dc
2010 /eve conliccimento que aMend já cetebron vs con/va/os coin as empresas csdjuclicaiárias
iniplicando, asshn, prejuizo ;n,inenie, .correspvncleu/e 4 . clj/&renca en/re as va/ores. dos prapos/cis
'vencec/oros e as itt/ores orqados pc/a Me/id (pa:a vs toles 2 a 6%. no ,pa/wnctr cM' PS
1'16.001.291,69 ('cenlo e quarenla e sets mi/hOes, mu duzentos e urn reatc a sesienta e' move
cenlavoc,) Tainben; ; equc; en corny medic/a timinar, ci manutençiio men/nate pot paite do Ale/l'6
dc icc/os as envelopes content/c as propostas 'qnejbmam apre.ceidqc/as pin'a. ox loses (2 a 8)' c
ucla fo; am aba (as e a;icu/,sadas por ,ncs'c/ënca c/a clan cu/a / 1 2 1 c/a cc/lcd c/c pi e-qualiJ:caciio
bern coma a i ea/;zacflo c/c sessilo pub/:ca pc/c Ale/to pai a 4a abe; 1w a c/ac prapo c/as gut ;;âü
foram ana/isadas dcwdc a i efe; ic/cm c/au.suta Cciii a pen ccc initial vie; cnn documenlos (Its..
441162).t o u c/a/oh so Decide 0 ml 23, § 1° Da It; no 8665193facu/Ia a Adm;nis/; aØo P:ib/zca
a chvisdo en: pus ce/ac ott la/cc c/c; /w,/açfla : q/ci en/c as oh; us, set wços e camp; a! pa; a nitegi al
.caiisjhçaa dci necessidade.pflbllca amp/fonda, ass/in, ci competi/ividade e a nfliaero' c/c pvssive/s
inse; es'cac/os Caine inenciona Mar cat histen Pi/ho,  '0 Ii acionamenta conduz a lic:taçflo e
contmataçclv dec/ye/os c/c nienar dimensao quan/iteilh'a, qua/i/alive: e econO;nica. Issa aumcn/ao.
nine;-0 c/c pessacis em conthcOes c/c dispular a coiW a/a Øü uzc/uvnepelt,; cc/ucOo dos i eqmw/as
c/c I:abthlaçfla (que se; dOi ape, cionodos it dnuensclo c/ac /0/es,) [ia/a-se ni/a apenas c/c ; ca/lw?
O principio c/cr i.soiiom/a urns c/a pop; ,a eficiencia A cainpe/rçOo pi oduz i ec/uçclo depi eqoc C SC

cupöe quc ci 4dinnnss;açclo descnibotcn, a menos em inon!csntes globcns, a/i a yes c/a ; ea/rzacclo c/c
ci;;ua mull ipliciclade c/c con/i a/os c/c valor interior do gut? pc/a pac/naçclo c/c cviii; a/açcuio niucci
(Coineina: tas a Lei etc LicitaçOes c Gonna/os ,lcl;nnnsnanvos, 11 eel., Selo Paulo Diet/vi/sea,
200-5,p- 207).0 objet/va c/a norma C justamente,pi:vp/ciar it Aclniinrstraciio Pith/icc; vanlagem
econamnica pots a/i acsoncmwnlo c/a /;cu'açdo per mite a par /:cipuçclo de tint nudor mmmcm a c/c
ml ci ecscu/vs on seja auinen/a a cai;ipct;çclo imp/icanda cia consequencia na thnwnnç&o tie
ens/os par et ci fit/n; ci coil/I a/açimo Nu;i;a p mien ci ana/ise, se afigui ci with cu/i/o; ia a a/itaçiIo c/v
iJe/; a pan no realizar ci /uuaçfião acionada pm oth:;: a coil/i cutaçclo c/c tint mc.smno ii.ci/cin/e pm ci
mais'l c/c irut: /0(0 C lcd jo/a deermmvii a aiuncnto dos valores mic:ahnen/e vi cat/os n/v c
ocacicnicu preju/zo acm cofi es pub/cuts A'& /10 c/unit/as gue o fiacianainento do abide do
l;c:/aç.cia evitc; a inonopa/ro c/c mci cat/a pa; s asic/cc einp;escn cpia ainso; cien; vucto gui.' ni/a
set so ac/eq uada e conthzen/c cc;,; as pm mcip:os que pan/an; a-licilaVelo, acij nc/tear a tin/ic; bc/c; a
uina unicci pi oponenle Pci en; ci que ni/v se pot/c c;cez/aI C C c;unitnto c/api 4.0 epic seici pc/go
pc/c A'Ieimô que.. cc /ancar ni/bc dci lie//ac/ba par /atc, leve annienlo ciii .cens CliStc)LSci,dossn. Jun.

 ff/&rir a/n esu;ça c/a "fitnuin ho;;; nuts" qncui/o it dos cu/ac pt al;cac/cn pc/c
Alerta, an decon enema c/a inteip; e/c;çcio dada  clans u/a 1 1.2.1 do cc/c/cit de.p e-cjua/zficacaa
qucm/ sejci nnpeclnnen'o etacfjudicaçOo e conu a/açcia c/c urn ,ncsino Ira/au/c pci; a a e'tecuçcio
deecondmica, pc/s ojiaciancin;cn/o c/c; /icitaçcio pernule Opar/icipaçflv dc . ini; lisa/or ni'irnero c/c
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i,:teiessados, an seja, ausnenta a compeliçcio impliccuido, em co .nseqiiêncici, vu diminuicflo c/c
cus/as paz a a fit/ni a ecu/i a/ação Wa piti pi intel: a co:alice se ajigutu ci coil/i ac/i/anti a a(uaçãci do
Ale/i a pan cui 1 eciliza, a bc,(açiioji acionadcz p obzuu a to, u/i alaQñO c/C VIII UICSII?O lien/ante pai a
men tic um loft e /(it fitto, /c/em n/mon a aumen/o dos va/tn cc u:nahuicn/e 0t çados, :5(0 0,
occisionon p'c'/uizo aos cofres. pá/ilicos .JVcio ha düvidas quc 0 jracwncnnento do objebo da
/WUacETo cit/a a unonopoizu c/c mci cat/u par gi andes empi esas quc con ten cacn: vista qua nâo
set-ia adeqnac/o e coi;c/izenle cam OS principios que pant cnn it liciiaçâc, ach/udiccur a un/ia (ado a
nina .finica pioponenk'. Pam-en,, a qua näo Sc pode ace/tar é o azunenlo c/a prcca .que seth pçigo
pelo Ale/i ó qua OO lcuuçcu nido c/c: /:czlac.äo pot late, (eve cuumen/o en: SC/li ems/os Sent/c asinu, C

possivel qfiiuir a presenço do 'jiunus bond inns " qucmlo a i/ego//dade dos at os prat/cados pe/o
Mon o em dcccii eiicic: c/a ufleipi e/açöo c/ac/a it L 1.2,1 do ce/u/al c/c pie qualiJicaçüo
qual veja wupedmienfo a adjuchtaqdo e contratagijo tie urn :,,ecino luenaniepcuo a etecuçäo c/c
unais c/c mu la/c Ocou ie que, conic, inc not icu cuclo pc/a nut/ia 0 p api to Govei nat/cu do Es/ado c/c
São Paulo dctennwcni it suespensão do andamcnto do hcilaçào e c/a co/i/i a/ac/ba do ufenda abut
C, lies/c inomcnto ye, ufito que e incus pi nc/en/c agitardar ci u esposla c/c Aletib quanta it
ulegc,/idade e lesiwdacle upon/ac/os 11(1 wucial pci' a api ectai a pet/ic/a tie smspenscio c/c /odrn as
a/os idiacioncidos aos bIas 2 it 8. Eu,, i-cia c/ba a inanu(ençVo med/nine par par/c do. Me/ni c/c
lot/os as envelopes content/c -as propostas queJhnani apresen/ac/cis paro Os ieee's 2 cc e que- n4a
fou cm; abertas C clnalu3adas por incidencia dci cutada ckmsu/a do eels/cd c/c pi e-qucihificc-i c-/bc)
concec/o, cii; panic, a linunar, pat-a de/ernuimiar cia Ale/rd a eiu/rega cc es/c juizo, em 48 horns dos
enw_lopec qua des cm (10 esteir foci ac/os patti filiwn analise a jugaineuilo cia lu/c Os envelopes
flea; Liv ciii Ccv loizo CIII pasta pi op ua wE, .s igilo, pat a pci/c; :aicc dc/the, aches Deerinuto it
ln/nhIaçflo C cs/a cáo do Me/i ó ;za.s let was do an 60 § 3° Do Let 4.717165,-. cuaçiIo do Es/ado c/c

São Paulo pci; a oft, ccci i eapos!a out nuegi a; o polo a/ivo ddaçdo dos emptesas confo; me
re/ac laijado àsfls. 40142, que/iguraram coma crede; ciada.r-pwa as To/es .2 a , da.concorrêncicz
no 41428212, via can eta, e it inbimação do Aluinici to Publico ('WI 7 I, almea a" do Let
471 7/65) .InI. "(a) Juiza de DircitO.
1°/12/2010-Contcsiaçito . ME7RO (us. 278/321)	 -
21M/2010 Pcliçäo CONSTRUCAP - CCPS -. ENGENHAR1A :E COMERCIO S/A c
CONSTRAN S/A - coNsTRucoEs B COMERCIO (fis 770/784) CcrL:fica irnus, e hndmcnlc,

-	 )	 que A fl. 767 consti cutidio do Ohc:at do Jnstiçi, acerca da duiigtncit realizada pci ante 0MM
Jul-to cia Coinarca do Lagoa Santa / MG, cujo teor em sintese segue: '..Dcixei c/c cl/or Se,vtv
Engcnhania S/A as represenianees do enupresa es/ac estabe/eck/os, clescie jut/ho des/c 'mc; /1 rim
Rio c/eJaneuo, n927, 12°c-inc/cu', cenii-a. Belo Horizon/ti MG".
.10/0V20.11 - Dcspaclio. (Fis. 794): 'Vms/os. Mcinifesle-se a aut/or, .dian(e c/a ret orio da car/a
p1 eta/au ía se;,, eu/a no c;/ação c/a entpresuServix Lngenha, ,a S/A conform. cc , t,'clão lançcu/a a
/!. 767: Jilt"
11/0212011 - OfIcio a° 80112011 do MP (Fis. 796/799) 	 .	 .
11/0212011 - Despacho (FIs. 800): "Vistas. Einque pest a solici/acäo do Minis/énio Pith/icc,
vei ifuco qut cu/ic/a nclofo: ciii: tx/ac/as (ac/ui OS ieus fate que iunpos sibib/ci lies/a Jose, ci abe: tw ci
c/os envelopes, a/a ne/c voiffe paw a des/i, ide c/a cemso. Cciii a cilagilo a c/cc/no c/c prazo /;aiti
conic'stação on cup atso c/c eventual ma,ufcs/cuçflojavo: (Eve'! c/os ieus quanta a uniathatci zthe; bin a,
opec/ida sera a/enclk/o. EApcçcz-sc of/cia cia A'fmis/el/a. Pd41ica. ln/.'
22/02/2011 - Despacho (FIs 836) "Vic/as.  Cci litiquic a ce; venhia se /ocloa as i ciii fat am cs/ado;
e se deconren a prow parc conIes/a ção. Apes, (olnem conc/usos Tnt"
28/02/2011 - Coulcstação (Ia. Construtora Passarelli - CONSORCIO: LARGO TREZE. (Fis.

0:1103/2011 - Coutestacio di Carioca Cliristiani - Nielsen Engenharia S/A CONSORCIO
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! '--	 FOIO CENTRAL- FAZENDAPOI3UCNACJDENTES
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Hn* ,si,Liun	 Viaduto Dona Paulina, 80 , 50 andar - gala 805/806; Cntro- CE?
01501M20,.Fone: 3242-23330028, São Paulo-S -E-mail:
sp9faztj.sp.gov.br
Horatio dc Alëndiincnlo no PüblicO:.das lZk3Omi,i . As I91100min

CARIOCA-CETENCO (Fis. 971/1004)
15(0312011 - Contestaçäo daCCI cONsTRuçOEss/A (Hs. 103111036)
15/03/2011 - Petiçäo Cons6rdo Ivietropolitano FIs. 1038/1039)
1510312011 L ConteMacao Consórçio Metropolitano (FIs. 1041/1093)
17/0312011 -Contestação daCR Almeida S/A Engenharia de Obras (FIs. 1148/1190)
18/03/2011 - PetiçüoMETRO (FIs. 130411305)
18/03/2011 - Despacho (FIs. 1304): "Jun/c-se. Gonc/itcos corn urge nc/a."
18/0312011:Petiç5oGALVAO ENGENHARIA S/A (FIs. 1307/1310)
18/03/2011 - Despacho ([is 1307) "Junfe-sa, Conc/usas coin wgencza "
18103/2011 -Decisão (FIs. 13191.1320): 4tVtvtos. Tendo em v/s/na pecikia .iniciatc'iiem LcJL.JcV
hem canto o i equci unentoc do fIats a a do' C071-6. Ga/i'âo Engcnhciria /A vet i/ito qua a ic
Sei-vfx, enthora n/Jo cilada nä rno rein neithunia pi oposla lac:-ado e (15311174 deft: a 6abet twa dos

cni'ciope.s C OIQ tan/a dezgizo o thu 29 c/c maxço pJ pant a sass/Jo publica que dev-e:a vet
, ca/undo na .wde c/a Ale/i-6,  na Rita Boa Vista, 175, Cent? '01 cm Silo Paula (SF) as JO/i ,nedianie

api esença c/c c/on Q/u.:a:.s de ins/wa a do Si Esc, tv/Jo quefitat ào esnal i egcidos cia Ii anspo; Ecu

as envelopes (coin o at&t tho dos funciona, vs do lilcu o) e fisca/iza: as I: aba/has, median/c a
ici'i a/its a c/c CCI tiddo Apos a abet /zua as envelopes dvu do set nthi zuulaspeloc tapi even/an/es
iegajs c/as par/es, pelo )t'finis/drk Pith//ca a pc/os serventuanos mencioncidas e deves/Jo retoiiwi'
a estejuiza porn jimiada ao.v autos. &vpeça-se a/ic/p if MM ..Juirn Caorcieizadora dci Central tic
A'1aizè/ados solicilando as serven/uários. Expe ca-se qficio op AIM.. Jwz Corregec for do Fórun:

i/ely Lopes Alcu el/cs .so/icdando azdo uzaçiIo pat a ci cit/i ada no pretho do Cal tO do MC/1-6 na
data menewnacia. In/irne-sco Ministérto Pith//co. Jut/me-se.
22/0312011 -Coiitstaçfla da CONSTRUTORA ANDItADE GUT{ERREZ S.A. (FIs. 1327/1350)
28/03/2011 - Vista MP (FIs. 1479)
29103/2011 -Parecer MP (Fis. 1480/1490)
31103/2011 - DecisAn (FIs 1491) "VISTOS Pi ovzdcaicze a let vent to ci juniada ao.s auto; cfas
pi opostas abc: (as no sass/Jo aeon ida em 29 de nb? ço dt 2011 c/evoivendo ao Ale/f-6 as copias
exceffenfes. ApOs, cer/flcado .o decurso dO piazo pcn'a con/esiaçdo, nzanèsie-se a au/or a
:e(Ornern as autos no Minisléno Pliblico. hit

'	 05(0412011 -Petiçflo Anlor (FIs. 150111505)
06104/2011 - PeriçaoMETRO (Fls.151511519)
07/04/2011 -Pctiçflo CR ALNEIDA S/A ENUENHARIA DR OBRAS (Fis. 1526/1528)
091041201 1 - Dccisüo (FIs. 1529): "V/s/os. An/es dc apreciar as/is, 15011 e, dianne c/a ttbernhivt
dos envelopes, an Al. P Apos, conc/usos. liii."
11104/2011 - Vista MP (FIs. 1529 versa)
15/04/2011 -i'ar.eccr.MP (F] s. 1529 versa)
20/04/2011 Petiçao CONSTRUTOItA ANDRADE OUTIERRCZ S A (FIs 1536/1542)
26/04/2011 Pctiçäo METRO(Fls.1550/1551)
02/0512011 -- Decisao (Fis. .1564): "Vistas. Cianpitce, con: wgëncic:, a fl//into paite dci
incun/cstc,cäo c/a A/un c/c: zo Pith/wa (/1 1529 11) Apos vista AT pa: (as € CII? ICgIIIcILJ, (to
Auinis/drio Pub//co. in!.' 	 -
03/05/2011 --Contestação GAL VAOENGENFIA.RIA S/A (FIs. 1566/1597)

.03105/2011 - Despachq (FIs. 1566): °.]un/e-se. Me//ia,	 Conclusos, quE cunqiia a serventia.
dc/es inmaçdo wuci iou hem canto pi ovidencie oil i enove-se a n/ac/b do, /rtnconso: i€ ann/a ncIo
in/cgrãdo net lick. Após, colIc/i/sos; Jut"
05/05/2011 -Certidño Cariorio(Fls. 1650)
06/05/2011 - Pelição METRO (FLs.. 279012791). 	 -
10/05/2011 -Decisão (Fis. 2796): "Vislos;. Tens/a eli vista qua a empress! SEE ViA ainda ndøji
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FORO CENTRAL . - FAZENbA PUBUCA/AcIDENTES

*	
93 VARA DE FAZENDA PCIBL1CA
V.iaduto-DonaPauIina, 80, 8° andar, sala 8Q5/806,Co11tr0 - CEP
01501-020, Pane: 3242-23330028, SaOPaulo-SP ml E-rnail:.
sp9faztj.sp.gov.br	 . .
HOvvio de Aténdirnento ao POblico: tins 12130niin.s 191i60j11in

cita4a, esclareçu a auto?, xc pe;cis!e a intcresse em maple-la no (ide, impilcando o siléncic cm

desrilCncw dci demandci quanta a c/a Sew pm vuizo anlec do i eta, no day autos cm MinnIe; to
Pith! ico, digcun as pa;'lcs quanta âs.p;opostas encar/adas, no prazo contain c/c dez dias, Jicandá,
descie logo advera'ic/o c/c que os cizitos nat' poderão n; .reiirados dc Cartdrio. Publique-se, coin
rugClicia. hit. "
12/05/2011 Pctição SERVIX ENGENHARIA S/A (FM. 279$)
12/05/2011 - Dccisflo (FM. 2816):"Vistos. Ohmic do (fis. 2798/281SI. uci
qua!, a enqiresa SERVIX' .Engcnlzaria S/A dáse par citada, desnecessc'u'ia a maniJèxlaccia do
ardor, JIe.SIC sen/ida '/l 2796- pm river; apt!! Ic,) No tnaic persrs/c a clecasâo /ançada Publrque-ce
(Jot?? urge;ic:a.. hit. "

S	
12/0512011 -Pe(içAo CONSTRUCAP (Fis. 28J.9/2820)
2310512011 - Petição MENDES JUNIOR TRADING C ENGENHARIA S A (FIs 283412836)
25105/2011 - Pctição CCI coNsTRuçoEs LTDA (FIs, 2866)
25/0512011 -Contestação SERVIX ENGENHARIA S/A (Fis. 2870/276)
2510512011- Peiiçao CONSORCIOMETROPOUTANO5 (FIs. 2889/2893)
25/05/2011 - Petiçiio do Autor (FM. 2895/2898)
27/05/2011 - Pctiçü METRO (FIs. 2903/2906)
27105/201.1 - Petição GALVAO ENGENHARIA (Fis. 2973/2976)
30/0512011 - Pettçao CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. (Plc 2978/2981)
30/0512011 - Peiição CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE 013:RAS:(FIs. 2990)
07/06/2011 - Pctiçao coNsTRucAp (ns. 299312996)
07106/2011 - Contesuiçao MENDES JUNIOR TRADING c ENCENHARIA (Fis. 2998/3025)
10106/2011 — Petiçao doMinistéria Piiblico corn documcntos. (FIs.3040/3241)
13106/2011 - Decisao (11s.3242): "J'ntoc Dranic c/a petiçãa e daciwwntos apiccentados pc/c
Minis/c, to Path/rca (/Ls 304013241) manlfc%/enr-ce as pm/es nap; trio c.omwn (sell; it/n ac/a c/rn
cut/os c/c cam lot iv,) en; 5 c/rat obcervcu;clo-se a diSj2v s/a no wE 191 cIa CPC ("Quanda cc
hi iscomisom tes tire; cur c4Th; ente v pm ccii; adores, sex -I/yes-dc contados cm cIa/i; o Os Jit (has 1)0/Cl

conleslar. parc: recorrer e, c/c macto geral, pa;'crf 1/ar 1105 autos. 19 . ,lpós; ao:iVfinistério Pith//co e:
conc/usos. In!. São P01(10, 13 dejunhdde,201 1

S

	

	 29108/2011 - FL3342 - Reinctidos os Autos pain a Ministéria PUblico Coin Vista - Tipo de local
do destino: .Minist4rio Püblico
27/09/2011 - F1.3342 -  Rcccbidos os Autos do Ministuto Publico - 27/09/2011 - Tipo do local do
desdno: C;irtório
30/09/2011 D&,usao (Fl 3421) "Jmu;te-se,Ma;nfestem-se at pa' les as pci; let fl0l Cr3.0 Commit c/c

dci dias. Cidncia cia k/P. Apds, conclusos. lu;"
18/11/2011 - Deusao (['I 3686) "Vis/os Octet wino It juniada cmos art/as do inanift. staçiio c/a
EsiciWo c/c Scio . Paulo. Apes, devero a seiren/iaprovideiiciar a apeusan:en/oaos?aIltos c/a açãa tic.
imprpbidcuk' ac/munstralwa (196012011)parca urn sojulgameiztq. hit."
22/11/2011 -Juntada (lit pelican cia Fazenda do Estado (prolocolo .n°.000041 17/1 1/2011).
01/12/2011 - Decisão.(Fls. 3718): "Wv/os. /r/5. 368813712: Cwnpra-se a4ecisi2o Of!. 3686, vista
que it presente e a açOo c/i'll par a/c c/c iniprobidacle adminis/rativci serão .abjeto dc Un? $6
ju(gcrmnei;io nos let was c/c cut 104 c/u C. P C I'ik it ar:cc; eve; tonftgw ada a continencra en/re
as duat açJes pc/a rcknirc/adc quanta at pal/es e a cciv to c/c pccln a/ye/v c/c wino, pot se; ;;mars

nwlo oh; ange a c/a au/ia ; econienc/ando-ve a ; ewuOo c/os piocetcos 011W a posstb;/idadc c/c

c/ecmsöes con!; ac/rio; mas' (Now I cia cut 104 do crc, Thea/Onto Negrito, 43 LcI São Paulo
So; cavap 233) No incus agitwdc:; a api esenle a let uz:tio dci nisi; uçäo claque/ti citcida demcmda
potent, sew a ape;;sc:menlo, (1/ante (/0 nfimcro. tie vo/unzes.dos.processos. Proviclencie asen'c'uiIa
unto cinoiaçtio na capa c/cs autos do oçtia dc .isnprobidade It respeiio c/cs/a c/eienninação.
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E Pr= FORO CENTRAL - FAZENDA PUI3LICA/ACIDENTESS 429'VARADEFAZENDAPOBL1CA
- Viaduto Dona Paulina, 80,8° andai - sila 805/806, Centro - CEP

01501-020, Pone: 3242-2333r2028, Sio Paulo SP - E-mail
•	 . sp9faz@tj.sp.gov.hr
•	 1-lorArlo de .Atendimeuto aoPübtico: ilas 12130rnin As 191iOOrnht.

Desé,zlia;j/;e-se a cópia do :fax' As f/s. 3.714/3718, que de.vera sejanexudu àaçäo tie improindade
pardseujie/ e.integral ewuptimenlo e ciència aspwies. hit:"
15/1212011 —Ccrtidüo de Cartório (FIs. 3720)
06/03/2012 - Ccrtiduo de Cartorio (Fls;3721)
08/05/2012 —Juntada dc I'etiçào.da CRAlmeida S/A Engenharia de Obns (protocolo n6 00562
-16/04/2012)	 . . .• .
09105/2012 - Decisan (F1s 3740):. "Vistas. F/s. 372.7: Em sec/c c/c sehataçc7o, ci decisQa9.
conjirinada por suns jimdwnentos. Agitarde-se .requisiçc7o tie iqfbrsnacoes on o jidgameillo do
cigio'o. liii. "
19/06/2012 - Vista (FIs. 3741): "Vista dos autos ao 4th'. Dr. .1st/ia Agular 13/as (cone , -
SERVIA9"
15/10/2012 Decisão - "Vistos. F1.075113760: ii nate-se. Informc a agravanfe, em-cinco tikis, .0

S	 efe i/o a!; sbwdo 00 ; ecu; co inteiposto Opo; tunamente, a/) cs-se vista an A.fun.3!c; so Pub/ico In: "
29/01/2013 - Dccisao - "Vzstoc Diante do ; ejerçäo do ow ova tie ins!; swienta, dc/c; sulfa 0

apensamento acs autos c/a açiio tie imp; obidade admunsb ativa pa; a urn so jugamento Apos
vol/em canclasos. III/.`	 ..,	 I

17104/2013 - Decisäo- "Vistos..DecLcflo nosaulosprincipais. In!."

Ceitifico futalmeitte, quc os autos cn.çontram-sc no escaninho dc pu-zo, agtuirdaiico
ruanifestaçäo das panes, nos.autos principais, quanta 4 .c.%pecificaqiio doprovas.

NADA MAIS. 0 refcrido 6 verctado c dá f&Säo Paulo, 02 de juilto dc 2014.

DOCUMENTO. ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LE! 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSAO A NARGEM DIREITA

.AoEstado: 17,50 + 30,00

Ill/i
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FOROCENTRAL -FAZENDA POBILICAJACIDENTES
+ • 9' VARA DEFAZENDA POBLICA

Viaduto Dona Paulina, 80, 80 andar- saia805/806, Centre.- CEP
015014020, Fone: 3242-2333r2028, Sâo.Paulo-SP -E-mail:
sp9faz@tj.sp.gov.br,

 aoPüblico: das 12h30min..As .19Ii00min

-3

4

CERTIDAO DE OBJ]LTOE Pt

MARCIA KAWAKAMI TSUDA; Escrivã do Gartório da 211 Vara de Fazenda Pñblica do Vow
Central - Fazenda PüblicnJAcidentcs, na forma da id,

CERTIFICA que, pesquisando em Cujrip;a sou cargo, vctificou cbnstai-:

PROCESSO FISICO N°:Q22O.I6pQ-j- CLASSE - ASSUNTO AçAo Civil de
Jinprobidade Adniinistrativa - Improbidade. Adininistrativa

DATA PA DLSTRIBuIcAo: 03/i1/2Q11 . VALOR PA CAUSA: R$ 0,00

REO;uEIULNtE(s):
Minitério Páblico do Estado de Sa6.Pauio,..Rua Riachuelo, 115, Centro w CEP 01007-000, São
Paulo-SP

C

REQUERIDO(S):
Sergio Henrique Passos Aveileda,RAugusia, 1626, Cerqueira Cesar CEP 01304-992..São Paulo-
SP RG 4R2864614, Brasileiro, GaJvão Engenhana S/A, R GOMES DE CARVALHO, 1510,
conj. 191/192 191 andar, VIA OUMPIA - CEP o4547005 Sao Paulo-SP, CNN
01.340.937/0001-79, Serveng - Civilsan S/A Empresas As?qciadade Engenharià, .Rua Deputado
Vicente Penido, 255 - CEP 02064,120, São Paulo-SP, CNPJ 48.540.421/0001-31, Construlbra
Andiade Gutierrez S/A, Av do Contorno, 8123, Cidade Jardim, Belo Horizonte-MG, CNPJ
17.262.213/0001-94, Brasileiro, ConstruçOes e Comérëio Camargo Correa S/A, Av Brigadeiro
Lima, 1663, 60andar, Jd Paulistano, São Paulo-SP0 qNPJ 61.522.512/0001-02,. Menøes Junior.
Trading e Engenharia .5/A, Rua Marques de Paranagua, 348; 30 andar, Co.nsolacao. - . CEP
.01303-050, São Paulo-SP, CNPJ 19394.808/000744,Hc1eno & Fonseca Construtócnica S/A, .R
Guarárapcs, 1909, 5 1 andar, Brooklin Novo, Sao. Paulo-SP, CNN 61.573.184/Q001-73,
Companhia do Metropolitano de SãQPaulo - Metro, Rua Augusta, 1626 . CEP 01304-002, So
Paulo SP, CNPJ 62.070.362/0001-06, Fazenda do Estado de São Paulo, Rua Pamplona, ,27 -
CEP 01405-030, São Paulo-SP, CNPJ 71584.833/0002-76

0BJETODAAçAO:
Dcclaração tie nulidade dos contratos administrativos e aditamentos decoirentes da licitação,
concorrdncia publica n° 41428212, instaurada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo,
pam a realização de obras de construção daLinha 5-(lilás) do Metr& de.São Paulo.

sTUAcAO PROCESSUAL:
03/1112011 - Remeudos as Autos ao Cartorio (movinientação exciusiva do distnbuidor) -
03/1112011- Conclusos para Decisão conclusos GAB,
18/11/2011 - Decisão - Vistos Inicialmente reconheco a continencta entre ester e a ação
popular anteriorrnc'nte dz.slrthuzda (proceso no 1947110 0039.54-31 2010 8 26 00530) po;c a
objeto do p;-esenie é a declaracäo c/c nulidade dos contratos .adrninistrativos e aditarne.ntos
deco; rentes do lzcitaçdo conco; rencia public a no 41428212 instaut ada pc/b Companhia do
Metropolitano de:São Paulo para a realizaçôo de obras etc cons/ru cOo da Linha Lilas: 5 ..do Metro
c/c São Paulo, po; ela fit mac/os corn as (Lonso; aos Galvão-Serveng Andi ode Gutie; i cz-C.cnnargo
Corrêa, e;npresa ivfendes Junior Trading e Engenharia S/A, ConsórciO Helena & -Fo nsec-

-.	 F
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a0	 9 VARA DE FAZENDA PUBLICA
Viacluto Dona Pautina, 80 , 80 andar sala 805/806, Centro - EP
01501-020, Fonc: 3242-23330028, São Paulo-SP - E-mail:
sp9faz@Lj.sp.gov.hr
Hordrio (IC Ateidiineiito no .Pñblico: clas 12130niiu As 191tOOmin

Triunfo ZESA, Consórcio Carioca Ce/enco, ConsOrelo Metropoh/wio e Consdrcio C'!? Alnu Ida-
COnsben Cons /ruçôes. This consórcibs c empresas, por óbvio, pwiicIparani do certame
quaslionado na açdo populcu; proposki corn base no suposta existéncla tIc lesividade e
lie ga/ic/ode con/ida 110 edit al ('ciausu/a 1.1.2.I), resin//va a violadora dos pninalpios do
conipe/itividade, legaliclacle a moja/ic/acle, vez que ci lici/açdo fol divicikia en; 0110 la/es a, a
vencedor c/c urn Iota jicava au/onraheaniente iinpediclo tIe par icipar dos denials. Nesse sentido:
"Conjigurada a coiziuzencia entre as ducts aqóes, palo . icten/idode qua;ilo as panes e a causa de
peclb; a objc'/o de nina, por sen ,,iciis ampio, abrange o do antic,, ,eco,ne,,dcuido-se ci iewiiâo dqs
processos, ante a possibilidade de decisães contnuditdnias" (RST.J 66149). Sand y assirn, se qflguna
inais?.idequado a reuiuño dos processos pano mu so juigmuenlo e, em conscquencia. suspendo a
andarncn/o cia aØo popular, que •devcra aguarclar o lénnino do eventual ins/nuçdo probatona
lies/es autos JlJHnS!CI to Pub! ico do Es/ado etc São Paulo pi opos açdo de i esponsabthdade civil
por a/os de irnprobidade adrninistrb/ivd, corn pediclo de Thu/na'; con/ta SERGJO IJENRIQUE
PA SSOS AVELLEDA, GAL VA'O ENGEJVIJARTA LA., SERVENG-CWILSAN SA. EMPRESAS
ASSOCL4DAS DE ENGENII'ARIA, CQNSTRUTORA ANDR4DE GUTJEKREZ &A.,
CONS TRUçOES •E COMERCIO CAMARGO CORREA LA,, MENDES JUNIOR TRADING E
ENGENHARIA S.A., HELENO & FONSEC'A CONSTRUTEGNJC'A SA., 77?JUNFO.IESA INFRA-.
ESTRUTURA LA., CARIOCA CIIRISTJANJ-NJELSEN ENGENHABJA LA., CETENCO
ENGEATHARJA LA., CONSTRUTORA ivORBER TO . ODEBPLECHET BRA 5Th LA.,
CONSTRUTORA QUEIROZ GAL V,10 S.A., CQIVSTRUTORA GAS LTDA, (JR ALMEIDA 54
ENGENJIARIA DL OBRAS, CONSBEM coNs'rl?uçOEs E COMERCIO LTDA. ECOMPANHIA
DO A'JETROPOLITANO DL SÃO PAULO METRO ale gando qua, em v/nude de represenlacflo
encaminhada Palo en/do Sccre/drio do Casa Civil do Es/ado 'c/c Sâo Paulo, em 2 7 de on/ub)o c/c

2010, a Promoloria c/c Jusi iça do Pa/nirndnio Pfiblico a Social de São Paulo, inicion invesligaçiio
para afè,ir suposta fraude no hciiacdo (Concoire,zcia Pith/lea 41428212), re/aIm, 0 Liii!;', 5
Li/Os do A'IelrO de São Paulo (Largo .13 0 Chacara A'lcthin,), cujo valor aicançania awls cia RS.
4.000.000.000.00, vista que o cer/alne foi divid/do em alto bias a, cerca c/c 6 meses aizies dci
abersura dos envelopes, en: 22 c/c abril cIa 2010, a Jorna/ista Ricardo Fel/rin, do Polka de Silo
Paulo, sahici qua/s consórcios .e empresas sen/wa vencedoras, e o resuliado, qua con/irnuns sun
declaraçao, fbi divulgoclo em 21 (IC on/nb/v do inesmo ano. Alega a Mi,nstdrio Pfiblico qua vi

• laudo perle/al produzido nos 011(05 do in quérilo civil PJPP-CAP 1.12012010, concluiu palo
veracidacle cIa assinaturci dojozncilis/a. no .documenlo e 0 prejuizo supoitaclo palo .Me/ro,.fo: de
palo inenos RS 326.9.15.7.54,40. Aldin clisso, o i •dn Sérgio.flenrique PassosAvc'l/eda, niesmno /endo
clénelo cia conluio eli/Ic as emprasos a consOrcios vcnccdorcs, çonvaliciou a !icitocdo 'a
clete,mninou a ossinatwv dos conDo/os. Oconc qua, na época do abeitura cIa ./lcitaçdo, quando o
Preskleiite do MetrO ra o Sr. José Jorge Fagali, /el'e iu;za fase c/a pre-quahjicacc7o, cc/i/al
p#iblcado em 16 de novcnthro.de 2008, no quol cons/on o frocionarnenlo do obra em 8 1ote.
Qualificadas 37 empiesas divididas, em grande panic, em consórcios, passon-se ãfhse coazercial
a, no cc/i/al, existia ci ciciusula 11.2.1 qua imupeclia qua cat/a lid/ante vencesse inaia' c/c wit late.
Iniciada a Sessdo FOb//ca, ciii 17 de jun/zo dc 2009, salu v.encedora do princiro lose, cm v/n/ucla
de lei- apresen/ado a nie# icr preço, a ConsO,cio Consuucap/Constrcirn, qua ir;nou a contra/a to:':
o iVfc/n5 em S dejulho c/c 2009 Liii 26.:dth abnilde 2010, forarn aber/as aspropos/ces .reJèientes an
late ? c, foi opu,rodo que a manor a/er/a os/en/ova preco ma/or do orçamcnto nejerencicil (ala
30%) Dianie de eal fato, a iWeliv dcsclassi/icou fodos .05 prdpostas aprasen/udas Para tol late a
Jai concedido oos /icitan/es prazo de 8 tI/as paro cedequacâo dos propos/c:s, a c/as ado c,/cndeian:
o cleternnnacdo. Dian/c c/c /al impasse, em agosto c/a 201 0j a MetrO clecicliu )-evogar ci jèise
coniarcial da licitacdo, ci part/n do lola .2, a p;thlicou nova ecli/ol corn aumento c/a pi-ego
;'cfCrencio/ em 12% clacjuelc liz/cia/men/c formu/odo. 0 aun:en/o jicou ala tonio de RS
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194.641.490,99. Fiiicthnente, cm 24 dc sciciubro de 2010, foi realizada a Sessc7o Pd/il/ca c/c
ju/gcunan/o dos lotc's 2 a 8 187119:7) e dec/wvdos as vencedores: Late 2 Gal.vào Sei'veng RS
386600.044,87 Late 3 Ant/rode Gutierrez-Camorgo Corrêa ES 1.119.779.972,35; Lole 4Mendcs
ifinior Trading e Engenliatia ES, 225.799.982,35,- Late 5 1-Jeleno & Fonseca-Triunfo lesa ES
400.314.35.7,36; Late 4 Car/oat Ce/auto ES 458.497.957,27: Late 7 Metropo/itano 5 ES
297.153.592,95 Late 8 CR Almeida-Cansbem - RS 297153.592,95. La santa deja/s va/tnt é de
RS 4,047 340.728,63. Depois do c/ivuiiacaa,.foi veiculada repor/ageni pc/a Foliza deSäo Paulo,
pithliéada no c/ia 26 c/c on/tibia c/c :2010, ass inada palo cl/ado jornalisla, Ricardo Fe/win,
dec/arando qua o ;esu/tac/ojci era deseu conlzccime;ua desde 20 'Ic abril c/a 2010, jolo, que teve
amp/ct d:vu/gacäo e ensejoil o uiicio dciv mvestigacóes so/we a e'as/encza c/c possn'e/ conhno

,	 "jogo dc cat (as mat cadas" en/re as /zcuan/es Ascn,i ye; ijico qua no anthilo adninusti ativo o
- jamal/s/a ,foi ouvido no Promoto,'ia c/c .Jusiça (/1. 393) e disse a segtnnte: "Qua o dcpocnte

ia/f/lea in! egralmen/e o- tear do reportagem cuzexada a fl 3, em qua antecipon a mesa//ado dos
Iotev c/c 3 a 8 c/a conco;; enca rn/u nacional do lw/ia 5 do Me/j-6.  Qua o depoente i egisli on em
cart6rio a gi'avou em video a o role ho do video, do rent/tado do- lie/ia Øo no c/ia 20 c/c abril de
2010 enquanto o ;esu/tado c/a I:citacâo fox driiulgado oficia/nzente, em 21 c/c on/u/no c/a 2010
Que tics/c ado, a depoente solicila safe: c,neado aos ott/ac copia c/c pcfiçflo pc/a roTha c/c São
Paulo, jun/ando parecer ldcnico acerca c/a awenlicic/ade do video, respeci/vo roteiro e do
-documento quails/a o name dos cons 4rcios quc vcnceriam a iicitação. Que o depoenle invoca a
do edo c/c guardar a szgi/o do jon/c nüo , eve/anda au/i cm jo/cm .SUZÜO vs que jet co/islam dci
xncdé:ia." Segundo o lando jun/ado acs a ti/os do inquéri/o civil pa/a FoTha c/c São Paulo C/s.
3961406,), "a ciespeito c/c ter sido c/a/ado eqnh'ocadamente -23 de a/wi! de 2009), odocumento
que contdm o resu/tado dci /ici/aqão cii, apreco, ;'e/acionando as empresas - vencadoras cios
respeti'os /0/c's, /eve c,fii'i,,a ,'cconlzecida em 23 c/c abril c/c 2010; nEW so pc/a andlise dos dados
c/as tespectivas propriedac/es, mas /anthé,n a principa/mente per in(ei'médio c/as iqforinaçôes do

co,'responde arcjuii'o c/c log do serv ft/or, cons/a/on-se que o c:rquivo "2257fe/t'c ;'c'/acionadó eta
- p0/euro do video, fbi inequivoconienie ec/itado, finalizaclo c salvo no servidor no c/ia 20 c/c aheil tie
2010; igna/menle pc/os c/ac/os .cxlrcddos dos propriedades que c/Sm respeitO 00 O/'JUIVO

"dcnunc:a Fe/nut não apagot wivi" , efet ente a gi avação do video ago /ocucflo tei'c pa; to/en a a

4
- arquivo "225 7feIt'c fol modifIcado pc/a fihima vez cut 20 c/c a/nil c/c 2010. 0 Conj unto dos
elemen/os c/c arc/em iccntco-material co/igidos pet iiixtcm ij?feriorinferior que as cv quivoc c/el OFUCO?

exam inados fbranz efelivamenle produzidos em 20 cM abut c/c 201-0 ej portanto, são
comp?obatórios do teor c/A dendncicide cjue /rat ant. "(/1. -406) No mesmo sent/do, /'oi a pcuacer 4o

- Perho Criminal c Professor do Academia etc Pa/ida c/c Silo Paulo, Professor Eduardo Braun,
que e/cthorou /audo per/c/al (f/s. 5031529). A/en, disso; o escre van/c- do 2°. Car/Or/a c/c -No/as c/a
Comcn cci do Capital Sr. F/a via c/cr Pu, ,ficacâo Fonseca ; csponsave/ palo i econ/;ccunento dci
firma do Jamal/s/a Ricarc/o-Fcltrin no cit ac/a •docwne; Ito, [of ouvic/o no Pron,o/oric: tic .Justica de
-SEW Paulo e confurmou a autentidic/ade c/a assina/ura e, disse a segidnia: "0 dec/aran!e afu'mci
caiegoncamente qua a etique/a o - sc/a -e stia assinalin'a cons/antes no c/ociinicnlo, S/TO

va,dadei;os. Ndo C poss/vef o reco,thecimenio c/c jfrma cant claw: relroat/va, pals sempre
- compuladom end/a- a rqferida el/quçki- em Ordain crono/ogica, -con: ci -cia/a do efettvo
recon/ieciiuen/o. tV/To lid.- intervo/o ernie - urn se/a -e ontro, de mdt/a qua aquc/e cons/ante no
c/acumen/a orc mos/rac/o, foi -co/occido nod/c: c/b ,eco,thecimen/o c/a firma, no-daso, 23 de abrjl
c/c 2010." 07. 421,,). Gaits/a Oft. 451,' o,ficio do empresajornctl/stica Folio dci Ivlan/zâ 8.4., por
meZO c/c cc it aclvogczc/o info; mando quc. o McI; o fo: info; titado co/n a ci pcmsth:/:c/ac/e cia ean;nmcn
os c/ocu;nentos dci ieporiagem c/a Ricardo Fe/win, no sec/c cia empmesa e, Para (auto, ininca Itazive
; ecucci 0 anterior Pt esidente do Men o 5, Jose Jorge Fagci/i, pies/on info; inc:çöe3 no inque; ito
civil Cs 981101) e, afimnion que, cia tomar conhecimenlo do nat/cia publicada no jam al en? 26 c/c
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on/ohio c/c 2010, intcdki/crntente cle/er,ni,;ou a cthertttra c/c sindieducia e ao niesmo 1 cinpo, t'edou
a eniss cáo dos pi tine;; cia or dens cM se; vrços (que set tarn Jet/ac ate 30 thas apo.s a asstna/ so a do
cont,ato) e suspendea os contrcstoscidministrcith'antente (fl. 101). Em 2 c/c clezembro c/c 2010,o 	 .

- auto) expec/ni oJicio ao )W'eiró, co enião Pies/dente Fagali, pcira que "dkin/e dos indkios c/c
fi aude methante pta/icc: tic ccn ref pc/ac uttet essadas ito COOCOH Cnc:a do lot/ia S (lt/a) do Alt/to
pau/istcu;o IUYO epeça quamquet os dan de sennço que pet tin/am a inicto do exccnçdo dos
cOn tb/os JO Jinnados decorrenies doE la/es 2 a. 8, ate quc se ten/ta 	 i:so/ cáo do próprfa	 .
Adminis/raçüo Feb//ca (no ayercicioda auto/u/cia) on no inqalbito civil no. 1120110 7l. 288). 0
tin, Sdrgio Henricjue Passos. Ave/icc/a,: tarnbCmfbi ouvido no Pronto/vile, c/c .Justiça, na prescnça
c/c sent advogados (Ifs 373137i) e th.sse quc asaum:u a cargo em 12 c/c janeno de 2011, en;
vir/ude c/c convite cjste the [vi fotinu/ado polo Secre/drio deEskido dos. Transpores

- . Metropo/itanos de São Paulo. E, quanto. ao docwnento firmado polo jor;;a/ista, denuncianda. 0

; esuitcido do hcitaçflo an/cs dci dn'n/go cáo oJIc:al, aft mon que cult as inc/taos são capazcs de
desclassj/icci-io,porcjne "... a doczinietüo imp."esso mostrada- no reporlageñ, cuja cOpia a lyle/tO
possti, nay fol registrado en: car/orb, was apenas tens unit: firma .reconhecidct do pt'dp:'io
rcpóntet; pal- scntc/hança. Segundo ô laudo c/a Ins/i/n/a dc Crunincel!stica, "não se excini a
possibi/kiade tie enserto". Eta re/acäo cia .cnpos/o Oon/uiE, colic as empresas e consotcios
vencedOres, o ren Sérgio Awl/edo,: afinnon quo se ira/ova cspenc:s etc espedn/ação, n/to exislc	 t
prova c/c consenso 1705 has/ic/ores e a poli/ica artificial de preços que pennitin-a coda lie//ante-a
vitot to no nntco tote en: quc concen/t on opt opt to intet esse (fT 14 dci onctdd,) E th.sse mats "0
ind:ao apontaclo no t ela/ot iO do GO)? egeciot to e decpacho dci Casa Civil c/c que oa pt eçoa Jot am
cotnbinados e que houve Iroca de inforn:açoes en/re as concorreit/es, es/aria Ito j'ato Sc que ety
todos as totes nenhuma proposlaficotiaqnént do prdqo tie rqfcrêticia, tottt exceqilo dci veticetloi'a 	 &
e que: esse padt'ád indicaria c/cuamen/e a forntaçcio conj an/a c/as propostas c/c pregos. Neninitna
dos qfirmaq5es acjui transcrilas pock se sus/entcir ante ci c/a:-eza evkiente c/as pt'opostcis agora
revekidas." (1/. 15). Ocorre que o rét, coti: base no parcccr dci Geréncia .Jnridica do Me/id,
,/avoravei it assina/wa dos con/ru/os, diettt/e do iutpossibiliciadc c/c franc/c ito I/c/ia c/to, Ic von
Odin:?! e a ctnpre i/ada, prossegusu corn as assittatnt as dos contra/os e inicia c/as oh..ctv, sent
qnatcquer pondcraçOcs, cot:sideraçOes c cs/nc/os ntais 4proftn;dados dos fit/os. Na verdade, lcd
posit:: a n/to se coadsenc: co:tt Os pi incipios dci Admnns/raçdo Pith/icc: cddcac/os t:a /ega/:dacie,
11101 a/ic/ac/c pub/tc:clade : conotnia c eficiencta Ectovcun (e es//to) cm jogo valor es e/evadoc cjue
n/to podcttt ser iratados co/n desprezO, porcine Jhz porte do pairitnônio páh/ico, v/s/p quc o
acio::is/a nsa/on/aria do MerrO e o Es/ado deS/to Paulo. Adeusais, e nina a/ira c/c gra::de porte c,
a passivel existencia c/c "conchc:vo" en/re as lid/on/es, a pc/n/dim do a/ira pc/as Cnipt'csas e
con.sq; c:os vencedores, pur st so ja jucufica a aim/ac/to de toclo a cet tonic e agora c/na
con/b/os, visto que it/to se Ira/a de do; ;naior ce/eric/ode ;za -cons/ru c/to c/c /ranspor/c co/diva de
pasaagcu as urns situ cit. efe/n'a:i:e;t/e ap/icat o chnhe:t o puhitco en: p: 0/ do coieflv,docle, ac::s

- abtisos, scm fcdcatruas, sent auntets/at; coda vet incus; 0 ciesgos/o c/a povo bras/Ic/tv cont sens
ac/mints/i adot es Conjot me tucnciot;a He!j; Lopes Men dies " Le'ct/açáo e o pt oceclnnento
ad;ni,is/ra/ivo med/cm/c o qual a Ac/minis/ta cáo Pith//ca se/eciona a proposta :uatc vank/osa
pain lo con/rota c/c sell in/a'cssc. Gorno procec/in:enio, dcsenvo/ve-se a/raves c/o tuna sticess/to
ordenada c/c a/os ordencidas vinculantes poso a Ac/nt/n/s/ia c/to e parc as lid/an/es, 0 gue	 .g
prop/cia ignal opor! un/c/ac/c a toe/os os in/eressados e atuacon:oJà/orde efic.iencia e moral/dade
nos negoc:oa adrnin:ctra/:vos" (hr Du aft, Acintunab a/tvo lit asth_no 22 Ed S/to Paulo:
it'!atheiros, p. 247). Tm/ct-se, pois, c/c instrnmen/o a serviço do i::teresse pith//co rea/izaclo em
cott.sqnOncaa corn os pi ;isc;p:os dapub/rcidocic igualciade e obje/s-s'idadc deju/gamento voftado a
contra/ac/to do me/hot ps opos/a capaz c/c atencler os cities mc in ac/as p; ev:amente pc/v Pock's
Pith//co. A compet/tividade cons//till tin dos a/icerccs c/a /icitoção coma rca/izaçáo dos

I	 --	 -
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pnncipios do supreinacia dos interessespi'th!cos so/ire oprivado, isonoinki e economicidacle. E,
no case, a iso/ida c/a aniecipação do resuliaclo c/a i/c/ta cäo para as la/es 2 a 6'den,o,:s/ra, sent
somb; a c/c duvidaa ace! to 'i ewe cut, e as 601150) dos vencedo: es, em rn/ida (n ejuizo a
Ad,nhns/taqflo Pfihi/ica, coin  oinissão doxiu, Sdrgio Ave//edo que deveria ter de/erm/nado. a
tnt a/:dacdo do cci Ionic Assun c/ian/c dos c/acumen/va quc accnipcntham a illicial l ye; i/icc dc/i; a
as medic/as Inn ma, cc pa; a a :mcdialo afastamcn/o do Sr.Se gia Hen; ique Pa,ssos Avelleda c/c
suas fsniçães, citi face c/c stias omissOes do/Scis, pois deixon c/c inva/idar a i/c/ia Øa ion
suspender as assinaluras dos contra/os. A/din clisso, as conira(os JO es/ac em andamenlo, hem
conio as c/n cm e a contuivação nnphca a en: iiia:s prejuizos aos ni/el esces pub/was pa: que e
inace/tch'e/ q:ae until c/ira pith//ca seja objeto c/c "pc:riTha" efflie empresas etc engenliaria •e
consórcios, que sent escrupu/os, :,:anobi'aram o resu/tado do ce,'/anie em sell 1.?, coma
open/ada no in/cia!, a sna permancucia no cargo, ilesie a/nal momento, apenas fr/a clenionstrar it
connenc:a do Poder Jud:cta: to coin ilegaledodes pi atscada.s por adm mis/i adoi Cs que n/Jo
: cspei/am as lets a moral e as den:ai's pi :nc:pios que devem no; tea: a a/sw c/Jo c/c lodo o agen/e
pith/icc vista que "pock: ci no nizn::no des/i mi pi ovas on ;nesmo conlinuar benej:c;ando as
enip.s esas fi andado: as que 'odos sabein median/c divnlgacdo no inipi ensa, a mawi ;a tambem
and e,ivolyida em ou/ras franc/es eni Ha acöes dos quids par/iciparain. A slispens/Jo dc /odes ds
contra/as e ach/anienios a, ,undac c/a conco: rencia 41428212 e medic/a qut cc unpäe conic fw ma

- c/c resguardar o pa/rimOnio pith/lcd e..fazer va/cr os principios dci legal/dade, moral/dade C

isonom/a. Eventual airaso tia conclusão c/c tat i/nbc; c/a Mefló n/Jo será Mo desasiroso do que
/bcon in dad	 tune c/c a fraude, on ,miell;om; a c/zancela de mu con/i/o en/re part/tic/ares en:

.beneflcio próprio ('objet/v undo nia:s lucros & inenos gas/os coin c/ira pd/il/ca). HO inn//a tempo
o povo paulm/ano espe; a por v/i as c/c etpansão do AIcii a dianic dci s:/uaçâo msifc!efl/al ci do
/rans.ito, e tat justificativa, no minima, d indecente, conjigura desprezo parc: cont a popn/acão que
feria. cjne "engo/ir" uma. chip aplina clP valor c/c inercado, realizadci parajdvorecer gp'tivdc.
enip, cans do sew; dc engeniza: ici £ niclha; pareir a cons!; ac/Jo e realizar eli/i a lwitacflo to,,,
obsetvthw/a c/c icc/os as principzos.prevzstos cm let coin clareza, hones//dude, pr/ncipahnentc,
cc;:: a observdncia dci it/cit no irate coin coisa pd/i/ca. Sendo assnu, dejIro a med/dc, -i/minor
parczde/crmiisar a imedia/o afas/amentodo ; •ëu SérgioHenrique Passes Avelleda de sitasfiinçoes

%

	

	 conic Piesidente da Compan/i/a do iVIëimpolitano de Sao Paulo, a/i final jnlganien/o da presente
e, para tan/a, deverd wi hi//mac/a o SecretOr/a dc Es/ado c/os Transpor/es de Silo Paulo parc;
cuniprira on/en:, sob pena c/c mnuf a char/a c/c R$ 100.000,00 (cci:, rn/I reals). DejIro it

fined/ct/a da execução dos contratos e ad//amen/os do ed//al 41428212, ce/ebrados en/re c-Metro
e as empiesas vencedoras i/o cer/ame, inencionaclas no //em B) aft. 52 cia liz/c/al, a/ijn/gamen/p
c/cl pi:esente e, para ia;ito, a Conipanina i/o Ale/ropOlf/czno c/c São Paulo dev&ser in//macla pai.:a
ionzar as p ov;c/end;ac i:ecesca; ins pat a a integral uunpi mien/a c/a c/ecisio sob penis c/c mind/ct
c/ui: ía c/c R$ 100.000.00 ('cc'in intl i eals) No mats nos te: pies do pa; agi cifo 70 cIa ai /igo l7da Let
n 9 8429192, coin 	 redaçaa dada pe/a A'Iedida . ProvisOria it' 2225-4512001, de/erinino a
no/mJkação c/os i enc pai a :na,nfec/accea, no pm azo c/c quinn c/ms In/une-se o Es/ado c/c São
Paulo pam c'ue tome conl:ecime;:/o c/a. aØo e, Sc queretc/o, no mesnio prazo, i;ig;.Rsse. no ft i/o art
lade do au/or (art: 17, § 3 0. Da Le/ no. 8429192). Es/a dec/sao, assinada digitalnzen/e, servirO
canto maiic/ado elan o/icio. Obsért'e a Serven/ia as endereços c/c (odas as rius, corn cu/dada,
pain evi/ar a/iasos quan/o cia cumpriniento des/a. Ii:!."
18/11/2011 Certtdâo dc Cartorio Epedida - Ceriiftco e dou Ic quo remeh a central do
rnan4ados, a decisão servindo do citaão/inhimação, instrulda corn as pecas nedcssArias.Cerlifico
ainda que foi rernetida urna copia para cada nina das quatro panes segwatcs Sergio 1-tenuque
Passos Avelleda, Fazenda do Estado do Säo Paulo, Metro e Ss,crctano de Trarnportc do Estado do
Sao Paulo. Nada Mais.
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19/11/2011 Mandado Expedido- Manddo n°: 053.2011/030070-0
19/11/2011 Mandado Expedido - Mandado a°: 053.2011/030071-9
19/11/2011- Mandado Expedido - Mandado n°: 053.2011/030072-7
19/11/2011 - Mandado Expedido - Majidado n°: 0532011/030073-5
19/11/2011 -Mandado Expedido - Mandado n°: 053.2011/030074-3
19/11/2011 . - Mandàdo Expedido - Mandado n°: 053.2011/030075-1
19/11/2011 - Mandado Expedido - Mandado no: 053.2011/030076-0
19/11/2011 - Mandaclo Expedido - Mandado n°:.053.2011/030077-8
19/11/2011 .- Mandado Expedido- Madado n°:053.2011/030079-4
22/11/2011- Mandado Expedido -. Mandado n°: 053.;2011/030364-5

S

. 122/11/2011 -MandadoExpedido - Mandado 00: 053.2011/030363-7
22/11/2011 - Mandado Expedido Manado n°: 0532011/03062-9
28/11/2011 - Mand ado Devolvido Cumprido Positivo.
30/11/2011 - Decisão - h'Juntc:se. Certifique a Serventia, corn urgéncia,. o suposto
desapareciniento das trôs folkis dos autos. Apes, conclusos Soul prejuizo, dianle das laltas
noticiadas acerca da inexistôncia tie obras do superfIcie nos trechos (totes) 2 a S e quo nap
envolvem a projeto básico,.determino, assim, coin a vistoria "in loco !' do mencionadp
trecho, polo Oficial do Justiça,, quo, so querendo, as partes poderäo acompanhar a diligência.
Servirä a presente como inandado c/on ofIcio,"
30/1112011 - Mandado Expcdido - Mandado n°: 053.2011/031109-5
30/1112011 - Mandado Devolvido Cumprido Positivo
02/12/2011 - Mandado Devolvido Cumprido Positive
07/12/2011 - Mandado Dcvolvido Cuniprido Positive 	 -
12/12/2011 - Carta .Precat64a Expedida
12/12/2011 - Dccisäo - Vnnte-se.. Defuro ci con/age;,; do prcizo eat dobro, no.c lennox do art. 121
do CP.C. Anoze-se a.sen'entia. Qnanto.â /nthnaçflo; de/iro a pedido providenciando a serven!iá,
apcn a junk do aos autos do u//into mont/ado a ;nhmaçdo dos pa; Fec pa; a a compuo do jn azo
pam .apresen!ar noti/lcação ounre/hor,.no/iJicacclodq/bsa pit'ia. Dq/lro em re/açöo ao art. 37
i/o C.P. C. In!."

S 1.9/12/2011 - Decisâo - "Vistos. FIs. 9759/9791: Em sede do relratação, em quo peem as
alegaçOes dos agravantes, mantenho, a decisao per sons proprios fundamentos. Aguarde-se.
iequisiçio do inlorxnaçio on o julgainento do agravo Cumpra-se it icspcitavel decisño proferida
nos autos do agravo do instrumcnto.Expeça-se o .necessário. Ciôncia its partes. mt."
16/01/2012 - Remuidos as Autos pail o Serviço do Reprografia
19/01/2012 - Recebidos as Autos do Serviço do Rcprografia
06/03/2012 - Certidao do Cartório Expedida - Certifico e don fó quo, em cumprirncnto no
determinado oni fls.3719 do processon° . 0039554-31.2010, anexci a presente . açäo a . cOpia do fiuc
do agravo do instrurnento 1 ,1° 029258947.2011
07103/2012 - Carla Precatória Expedida
12/03/2012 - Remetidos os ALaospara a Serviço do Reprografia
21/03/2012 - Recebidos os Autos do Serviço do Reprografia
03/04/2012 - Remetidos osAutos pant o Scrviço do Reprografia
11/0412012 - Rcccbidos Os Autos doServiço do Roprografia Apenas do 40 0 a 430 volume).
25/04/2012 - Rernelidos as Autos para 01 Scrviçp de Reprografia 9° 1 38°,3,7,36° e 3511vols)
07/05/2012 - Recebidos osAutos do Service do Iteprografia
10/05/2012 Ato oidmatorjo Fl 11765/11777 Ciôncia as pafles Nada Mais
24/05/2012 - Rcmelidosos Autos pap o Serv,iço do Reprografia (Volumes 26/27/28 e.29.
28/05/2012 - Recebidos as Autos do Seryiço do Reprografia
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0110612012 - Reinetidos os Autos . para 0 Serviço de Reprografia (140,131,121 e 11 vols)
14106/2012 - Rcccbidos as Autos do Serviço.de Reprografia
14/06/2012 - Remetidos os Autos para .0 Servico de Reprografia	 .
25/06/2012 - Reechidosos Autos do Scrviço de Reprografia
25/0612012 - Petiçao - JUNTADA REALIZADA OD SEGUINTES DOCUMENTOS: .
flCARTA TRECATORIA DA 4WFPJRJ	 .
2)PE]J(;AO DA MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA	 I
3)PETIcA0 DA CONSTR.ANDRADE GUTIERREZ
27/06/2012 - Decisão - " Vistas. I. Aente az, Serventia para dfonnactio do 55° volume dessqs
nut us. 2. Aguarde-se o prazo de:con/estaçao dos réws .ciiados. hit."	 .

, 30/03/2012 - Mero expecliente *'Fl. 12359  - Jun/c-se. Razflo assiste an rev, j,ois as ernpresascR
Alineida c Consben ja api ecenlai am defesa pi evia e em cause qutncia desiiccessa, ía a jun/ada
dos mandados. Sent/u assim, providencie a scn'entia a in/iwo ção dos par/es para apres.entação
de Defèsa Prévia, em 30 c/las. hut"
06103120.13 - Dedisao - "J'istos.Aiitcs c/c apreciar as dcfcsas, ao Ministério Páblico. Mr. "
18/04/2013 - Dccisflo - "Visroc 0 Minis/c' to Pablico do Estado c/c Silo Paulo mgressou coal
üçãü civil pub/tea por do dc tiiip? obideide adnnrns/i a/wa dish ibuida por dependencia a açflo
Popular, outuada cm apenso, contra SERGIO HENPJQUE PASSOS A VELLEDA, GAL VA 0
ENGENHARL4 S/A, SERVENG-CJVILSA.N S.A EMPI?ESAS ASSOCIADAS DIE EiVGENBARIA,
CONSJ'RUTORA ANDRADE GL/TIERREZ LA., coNsTRucOlrs E COMERçIO GAMARGO
CORREA LA, A'IENDES JUNIOR . TRADING E ENGE,WJARJA LA,. HELENO & FONSECA
CONSTRUTECNIGA LA, 7RIUNFO JELSA INPRA-ESTR.UTURA.S.A., CARIOCA CHRISTI,JiVI-
NIELSEN ENGE,VJIARJA LA, CETENCO ENGENHARJA S.A., CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBREGHT BRASIL S.A., CONSTRUTORA QQEIRQZ GAL VA0 LA., CONSTRUTORA OAS
LTDA, CR ALMEIDA LA, ENGENHARIA DE OJIRAS, CONSJ3EM coIlsrsrRucoES E
COMERCIO LTDA E COMPANHIA ZQ A'IETROPOLITANO DE sÃo PAULO.alegando, em
I ecuino quc no pi ocedimento /ici/atoi so ins/tin, ado pela Compost/na do Ate/i opo/itano tie São
Paulo METRO, tendo por objelo a Lmha 5 Li/us (Largo 13 a C/zacw a K/abut) corn va/a,
aproxunado de RS 4.000.000.000,00, ocorreufraude, porgue a resu//ado do cër/ame, dos Jo/es 2

rn 
a 8, era con/icc/do c/c urn jornal is/a (Ricardo :J?e/p'i), 6 meses an/es do abertura dos envelopes
pc/u Ale/t-6.  upon/on a slicande do ow vista que nos au/as do niques i/o civil PJJ'P-CAP
1.120/2010, fbi coinprovaclo flue 0 c/acumen/a original, no qua/ o jorna/ista reconheceu sua
firma, era verdadeiro. £ a iC y Sdrgio Henriqzie Passos Ave//edo, alertado sobie ox Jo/os, 	 a

cosiva/ulon a ficila(O'o e dewrnunou a assinaflira dos con( a/os cont os vencedores. Pac!ul qu a
condeiiacao dos nAys ntis penas do tirE. 12,11,111 do. Lei 8429192, solidariarnente e, c/c farina
.subsic/,ai to a tond nação dos ;eus na devoluçao c/c' (ado e quaiquei i'aloi i etebido do Ale/i a, em
i'irtude c/a liciwcao, caso isso ocoria o curso do processo on, no ni/n/mo; ao pagcuncn/o do Jo/al
c/c RS 326.91j. 754,40 que ccii esponde aops qinizo apui ado em i azão do cit/ella do edua/, corn
atualizacflo inonctéria e juros legais. Sits/en/am us JutS, cvi resuino, a inexis/ência dc a/a c/c
unpi obsciade aclnunisti a/wa /i/tpendencza coin a ação popular, identidade tie causa dc pet/u e
pet/ida, n/Jo ocorrdncia c/c prejuizo aos co/ies pfibiicos, lega/idade dos c/Ausulas 1.2.1.1. c 7.2 do
edi/al (Concorréncia Feb/lea no. 41428212), cumulacdo c/c pet/ic/os incompath'eis en/re si, 	 .gR
forsnulocao indevida ac pedido altc,.'na!ivo, 11(10 de;nonstracao, c/a exi&/éncia dé supost.o confab
enfrej ox par/icipantes dc(./icitaçao, propos/as inexequiveis do ccnisOrcio Gons/rucap-Cons/ran, 	 8
cand y cáo do .s indicancia His/az!) adapelo ilk/rd que n/J wo ap on nen/mina iii egulandade no
procedimento e lien/sunn prejuizo, ilegi/iinidade c/c pthte (Constru/ora Nor/nt/a O(lcbrecli/ Bras/I
S/A, Cons/swain Queiroz Ga/v/Jo LA. .c Construtora OAS Ltda,), :visto qiec nos totes (3 e 7) quc
part/c paran: n/Jo hozeve a ocoriéncia dos supos/osprejuizos ao erdrio (ap)-opos/U vcncedora jo!
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efeti'cv;ie;zie, a manor proposta apresentada) e crane as finicas qua tin/ia hcthilhtacão /écJUCCI	 J_
necessa; ice cocaclusâo do C,IDE qua no qval;dade c/c oigdo lega/mente ,nveshdo c/a at, thmção
tie anal/scar quastöes concoerenclais, conchilu qua ;röo honve ilegalidade no procedimento
/iciia/ório, Galvão e Serveng não fbzei;e par/a c/ti den (inc/a do jornaf is/a, por não have;
itfe,encia it suposta anlecipaçdo do it's ui/ado do Iota 2. Da until/sc' de ta/s alegaçdes .e
documentos, verifIco qua no /ocän/d âcu;nuiaccio indevida de pad/c/os, inconsistêncici de p.ec(k/os
al/a; izatevos li/i ipendencru em i elaçflo a açäo popilar a ;nepcia do initial ; atho não acsnte aos
cut vts/o qua jin am bent data' riot o [a/os aJunda;;zc;z/acciojui ithca a o pedido qua ectão en:

pe;jèi/a sin/on/a, nao haveerdo nulidada capaz c/c impedir 6 prosseguimento do lit/a. Ademais,
insus/en/civel a suposta /1/ispendéncia. Q pad/do dec/aezida i0o a apenas a nu/idada c/a lici/gcäo

0 a/oil dos contra/os adnu,u.ffitnivos, was a •imposiçtio de sançöes aqua/es qac praticciram eventual
ato c/a nape obec/cide ac/mimi/i a/wa, alc;ii do i ecupe; açdo de possn'esc pi ajurazot en, benefice p do
cia; to pith/ceo nos tat anos c/a Lee 8429192 Nos ate/as do inque; ito cedmanish aftvo ins/alt; ac/v pale
GA DE para "inves/igar suposto cartet para fraudar lici/acöo pith//ca de contratação c/a obras 	 I
civrsl do Lw/ia S Li/as (Lo!ei 02 a 08) do me/i a do cu/ada de São Paulo/SF" a conc/ucibo fo;
favo;4vël aos réus: '. For/onto, ndo lid nos all/os inc/k/os qua indiqitem condula concertada 	 t
en/re at tap' esentadas qua pa; ticxpcn am c/a concoc e;icaa pub/icc: no 41428212 pt omovida palo
Met, c/SF " (/i J3.002). Fe; can, tat decitho bane elabo; ado con? a epo.s rçflo ci onologica dos
aeon! ecimentos relevanies parc: afèrir a at//aide dos ewe/v/dos no car/ama, ucla i;z/e;fere no
, eec/it inento c/a initial A ques/äo ni/cisc mm/a a cue: a apt:; oçâo de znf,ação a oc dew economica
pan diz ; espeelo a po&sn'tl pi a/wa de ato c/c nap; obidacle ac/mines/i ativa colLIes/en/a am fi cia/c/a;
/icitaçäo. 0 enJb qua i o suposto con/ado cit/re as ieu,cedores dos /0/es 2 a S qua, supostamente
zen/c/os em torno de ion propthsitO cannon - esco/har o lote via/s conveniente aos sans Ante, asses a
apresentar valores tampa/i va/s cont a objc'io do /icitaçäo, pordm, possibuu/cuido a sale ctio c/a
unit; sé proposta - demons/raven, ii ma aparência de regular/c/ac/c no eec/ann. Ocorre qua o
,ecn/tado erajá de con/icc/menlo de it;,, joev ia/is/a cerca c/c 6 (saLt) neeses cozies dci aber/ura dos
envelopes palo Me/rd. [trio que, scm qua/qtter c/nut/a, e c/a exirenici grat'jdade, em face dos
valo;:es envolvidos a, no minima, dave set- apurado. En; qua pesein as argumen/qcôes do rdn
Sérgio Ave/let/a, qua assunthe a piesidéncia do Metro cepós a /icitaçcio, o reconhaciniento dci

, ;/eginandode passiva a neat/ida pt anacin; ci Na ye; dada ectava ncz pt asidéncia quanclo as
contiaiosforcuu assinados, (eve ciéncia dos hives/igaçOes efetuadas pa/v Mm/steno l'iib/ico, be,,,
conic dos nw/n os peloc quats /0; nuc:ado a naquet i/o civil Nesta 0/icc:, nnpocsn'eI 3Cfl

a/bstcnneae/o da denianda, lies/a )asc, porque C ieeeesstinia a i,es/aumçöo do contrachtor,o pa;:a
es/C juizo fornaur sell convenciniento so/ire osjàtos. Ga/ia ;essai/ar quc, an; nonie dos principios
do nioralidac/e, legal/dade e isononuce', IraQ pp .ck ser ace/ta prCvia "pcn ti/ha" en/re as lit/ian/as 	 .
dos jo/ac do liiuc:çfuo canto sefasse acne vei dat/en o aco:cio c/c cavaTheu as pcu;a cad/a consortia,
escolher o mais conveluenie e lc; a/:vo ceos sates obje/ivoc em c/eli i/nell/a dos cute; esce.s pub/coos
Este a o paulo crucial c/a icc/a turn/as vezes inn ate ad;ninrsi; a/ave cviii apa: ênc-aa tie legalic/adc.
cia verdacle, encobre unuci imora/iciade corn Jiagrante desrespeilo 00 ordenamento juridico, cu/a
prática det'e set- apraciada obje/ivanie,te, tendo coma base a proporcionalidcidc a ucezoabi/idacle.
Scndo anita ci mci ntenc,a c/a ato c/a imp; obiclade adnnnu.st; a/wa ausenc;a c/c pi ejanzo cot
cofrEs pãblicos, ilegitinndac/a pass/va, ncloconiprovacão do alegado con/i/o oil cartel en/ce as
ve,acedoras sao tenias qua dizen, respeiio (to menlo a sari/a apreciados quando c/a pro/a cab c/ti
.seniei;ça apos afasa de ms/i açöo imp: esc,ndive/ para .lbiwiar a convicçclo dcctejenzo Racebo a	 2
inicih/ a dc/cnn/no a ci/açâo dos idles pare: cup;eseiffaçflo de•contes/açclo, 110 prow legal ('art. 191
do C'?Q. hit"	 .
08/05/2013 - DecisAn - "V/s/os. Reexa;nina,zcio as ale/os, var/f/co qua osenthargos de c/eclaracâO
nab C:u a condOc dc' allerar a dec/são, nao poc/en; set- recebk/os, na espicie, corn aft//as
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infringen/es. vista que es/So presc::tcs Os requisitos legaispara c/ar prosseguimeni q 4accio quais
sejcini: as pressupostosprocesstiois e condicoes c/ti açSo; beti: como de/ineadas as hipOleses tie
posn'c/ p1 ct/wa de do cic imp; abet/ac/c ceclmuhr3ll a/nw pc/os 1 .611s. As qncstôec succrtac/as ntis
c/efc.sac pi evicts dizem t CpC:!o 00 me; i/o e cc;;; c/a see öo e'.amn;ada.s c jet/gadas quando c/a
pro/a çäø da sentença, soya vez que Se q/Igura ,:ccessthia afhse tie ins/rn çäü paPa aclarar pantos
din :clococ c foe ma: o convcncn 	 mwncnto dec/c j C'onfstdo i. ,ncoiiceb:vel a , ejciçSc do :nzcta/
/cndo cm vista que São robustas as prowis docnmen/cz/s accrcci do provOvel con/silo en/re as
vencedo; e3 da l:citacSo en: total afi on/c: aos pe incipios c/a mci a/ic/ac/c !ega/zdac/e e igualdade
que devem no: lea: ci aflaçdo do Adnunisli açSo Pub/ica En; ; e/açdo ac demanclado S'éi gw
JJen;ique Passos Ave//cc/a, retifico, em parc, a ,nhtho decisSo cue/erie:; .pots nSa USSliiOhi as
con/;a/os, visto que assuenin a presidencici (10 Metro em 12 c/c faneiro de 2011. Na veiclade, Os
co,itrcuosforam assinac/os-m 22 de outubro de 2010 pe/os Senhores Sérgio Gorrêa Brasil eLnix
Carlos Fe; cira Grillo, respcctiva;eente, Dire/or tic Assuntos Corporalivas e Dire/or dc
Engenha, za e Cons!: uçöes c/c Ale!:-6.  Con/cit/c, o CCI lie c/a epics/So ;iäo se : eduz a
respànsabi/idadc pc/a ass/patina dos contra/os, tampouca pc/a homologacSoe ac/f udicace7a c/a
/:dnaçâo, Jato duo e i epe/ido pot cs/c jiuzo nc: dcc: iSo inaugural. Dave cc; ana/isada a conduta
CIO rkzs •Sdegio jive//edo enquanto Dire/or rresidcme c/a Metro, ;!o é, corn poderes p.ara:
coo)-dew:?.  as at;v:dades c/a dv e go: ia convoca; e presictir as : esnndes c/c die clot ia provocar a
;nan:/cs/açSo do conse/ho c/c cu/musts!; açSo, propor a c/ti doe ia as n;edidas c/a ui/c; cs se c/a
saciedade, que depenc/ana c/c sew apeovaçSo,. coordenar ci ges/So ordi:thria do conspan/na,
snc/m:u/o a :mp/enscntacaa dcc tin ci: ;zes c a ciunpi imento c/as dc/the: açoes tomac/as pc/a
assemb/cia gera/, pe/o conse//so dc adininis/racilo: e pc/a diretor/a ca/egiada, den/re on/sos
p;-ewstos no art. 19 do Es/ct/ti/v Social Q7. 9169,), encjncm!o es/ova:?: en: andan;en/o as
znvect:gaçSes do Musts/c, to P;thi:co Fo: c/c ouvido nci F; own/en to c/c J;:s/;ca c leve ezéne ga sabre
apossive/ franc/c no cericanc, dpocci na qua/f6 /scsvia s/do ins/aurado procec/i;nen/o inlerno na
conspa;thia es/ciduc:/ poea ova/jar as inc/ic/os tic con/nib en/re as ve,:cedores, a possIi'c/ acer/b
prey/c a "divtcSo" dos /c/es dc acordo cont a conveniência c/as en:prci/ciras, cm deirin;c'n!o c/at
nile; cscea pub/ecos Na ln;cta/ lot menctanado o segmnie '7cc/awn, no cut so c/as :rn'ec/,gc:ç.öes
;ec:/izcu/as pc/a Companhia c/a Metropo/itc:no c/c São Past/c, qua a par/h' c/c: Jane ira c/c 2011 JO
crc: presic/ida pe/o demandada SERGIO HERJ?JQUE PASSOS A VELLEDA, verfleon-se epic este,
en: vex c/c ma;eejar os pot/crc's dc au/ow/c/a pará atingir a desiderato c/c fuhnnar a /ici/acSc
ci'ida c/c maniJès!ci /iaude, desviau-se c/c c/eve;: i/SIC /hc con;petia, passcusdo a a/vjar nao .0

ace; /0 ccitt C as co::con eli/cs cjne p:opiczou a a:s/ectpaçSc do ; asu//aclo c/a /ec:tcecSo mac sit)], a
propriano/Icia do reJèridojorna/islc:, pmocura;;do desqua/iJlca-/a, no mesma /in/:c:de aruicôcs
/raziç/as pc/os represcntcidos c/as empresas i::ves/igciclas." (/1. 12). E esle open/a can/rover(ic/o
que c/eve ser enfren/ac/o no desenro/ar dos a/os processuais, mechanic a garantia da ampiq
deJksc: a i/o con/raditório, vista qua Os rent//ac/os do c,IDE, (/0 Tribnna/ c/c Con/as e c/a própria
nn'cst;gaçSo ni/el no c/c A Ic/i a eiSa ; eli; an: as ct/i thus çOcs cia Poc/ci Jan/eisa: to Adeneats, a

- dccisic c/a diretoria do Metro cm c/ar con! in uk/ac/c as obras e a execuçSo das contra/os, cc:be
ressa//ar, /an:bén: nSa favorece, isesta Jbsc, o i'éu Sérgic Avc//eda, epic canto prcsidcnte de ía!
companlna, 110 minima, cleveria Icr tomadc as medic/as que i/ic ccmpc'/ian: para resguarc/ar as
in/erésses pfib/icos. Jut."
18/06/2013 - Dccisão - "V/s/os. F/s: 13500113546 e 13548113605: man/en/ia a c/cctcSo alacada
per setts prOpelos fwsdamce:tcsr Regularize a Fazcnc/a do Estac/o a pclicSo âsJIs. 13548113605,
pa/s naoJbi d:ssi;;ac/a pc/c Procurac/or, ens 05 dias, sob pena dc . dcscntranl,cimenio. In!."
19/07/2013 - Dccisão - "Fl, 13735 -fume-se. Dknffedodisposta naa:i. 151 do .C.F.C, dçflro o
pcchcla hem conic a ns/u::açSo Ano/c-sc ; e/ce/zi'a a c/a/c: e/ojms/ac/a cios all/as do u/tuna mandac/o
c/c ciiaçSo. I::/. (Feticflb c/c A'Iendes isuno;)"



TRIBUNAL DE .JusT!cA DO ESTADO DE SAO PAULO
•t,s,',tn, :Iwli	 COMARCA DE SAO PAULO* 

CThi	 FORO CENTRAL FAZENDA PUBLICA/ACIDENTES
A ga VARA DE FEZENDA PUBUCA

Viaduto Dona Paulina, 80, 6P andar - sala 805/806, Centro - CEP
01501-020, Fone: 3242-23330028, São Paulo-SP - E-mail:
sp9fazEj.sp.gov.b(
Horário de.Atendiiiicnto no Püblico: das 12130iuin.às 1910011iin

26/0812013 - DecisAo - "V/s/os. Manifeste-se o Mm/steno Pub//co sabre as cerildöes nega/ivas tie
JIs.13933 efls.13939."
18/09/2013 - Decisão - "V/s/os. Deseiwwthem-se os inandados. do fls,13929113933. a c/c

,fls.13935113939, adita,zdo-os parc ciIc:çâo dos conCHs Consirutorct 045 LIe/ct. e Cons! ridona
Quen oz (,alvflo S/A nos endei eçoc fat iiectcIo palo M'n,:sIei 10 P:thi:co acfls 14022/14023
Os all/os enconhnain-se aguarciando .a c/eva/u cdo dos niwidac/os c/c ci!açcio.
31103/2014 - Dccisão - "V/s/os. Mantibste-se a Minis/Cr/a Pdblico sabre as con/es(açöes
apreaentadas as f/s. 9875110293, f/s. 13352113496, 13608113646, :ui• 13752/13919,
f/s. 13945/14020, fis. 14067/14401, f/s. 14105/14216, f/s.1 42.1 8/1 42 75, f/s. 14277/14315.,

.1/s. 14322/14375, no prazo i/c 10 (dez) elkis."
02106/2014 - Decisäo - "V/s/os. Especiquem as pares. as prowis que pie! endem produzir. Após,
cone/usal. fm."
29/07/20.14 - Decisao - 'Wistos. Expecase certidao tic objei'o a pC, conforme icquerida ôsf7.
14709. ApOs, !on:ei;i conc/usos. .11)1."•

.30110/2014 - .Decisão - "V/s/os. Para me/han so/uçao dci 1k/c, define prowis pen/cia!
(cngc'nhai sa), testemun/ia/ e documental e flo as pen/os eon!: ova tubs 1 F, evict coat b:nacao de
preços en/re as empresas i/cl/wiles. 2. Clench.' i/c íal co,,:binacäo pc/a :'du SCrgio•Henrique
Passos Ave/let/a corn passivel heneficlo as socieckides vencedoras (in.t/aurc:cäo de processo
actn,,mst)-a/ivo i/c inval ic/a çao; coma f/to defoijar a inves(igaçâo). 3. Eventual prejuizo cia Mane
em v/nude do s/sterna c/c escollic: doi tic/tan/es. Nomelo per/to a engenheiro Joaquin Vicente i/c
Rezende Lopes que deverd sen huiniado parc apresen/acâo de es//mat/va honondria, cm 5 cl/as,
beni jo,no poderá ova//ar a pen/iizê nc/a c/a provcz con/abi/ ind/cando profissionai pant a/nc:)' C/H

conjunlo. Thea/to as pares a. apresenlaçäo c/c quesitos e. hidicavilo dc. ass/s/en/es Iecnipos.
Opoi4unainente, send des/gnat/a audidnpia parc: ci oitiw: i/as /estenninhas. 1,7/
Os aquas ser/bo enccnni,thados. 4 co;:ciusao peira apreciaçào das pe/içöes. apresentacias pelas
par/es.

NADA MATS. 0 referido 6 verdade c dá M. Süo Paulo, 01 do dczeinhro de 2014;

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOSDA LEI 11.4191200.6,
CONFORME TMPRESSAO A MARGEM OTREITA

An Estado: RS 19,40 +. R$50,40



TRIBUNAL bE JUSTIcA DO ESTADO DE SAOPAULO
COMARCA DE:SAO PAULO

flp FOliO CENTRAL cfvEi.

.	 it' VARA CTVEL
,n4LvrtL.vEI.	 Ptaça João Mendes s/n0, 130 andar - salas no 1322/1324, Centro - CEP

01501-900,.Fqne: 2171-61 17/6118, SãO Paulo-SP E-mail:
spllev@ljspjus.br
Horirio do Atenditheut9 ao Pñbbco: das 12430min as j9b00rnin

I	 CERTIDAODEOBJETOEPE

ARMINDO FERNANDES NEtO, niatrIcula 85420, Cargo de Escrivão Dirctor do Cartório da it'
VaraCivel do Foro Central Civel, na forma da id,

CERTIFICA qe, pesquisanclo em CaJttorio,aseu cargo, verificou constar:

PROS SSO EISICQ N°: LQ 886M2O%82PtftQ?' CLASSE - ASSUNTO; Eneedirnento-
Ordiñãiio- Assunto Principal doProcesso cNenlsuma inforrnaçao disponivet>>.

DATA PA DJSnUBU1cAO: 05/10/2204 VALOR DA CAUSA; Ks 5.000,00

[{EQIJERENTE(S):
Dilma Maria Aparceida Pecucci, Rua Maria Paula, apto 62, São Paulo SP, RU 3702446,
.Brasileiro
RE, QULIUDO(S):
Companhia de Gas de São Paulo - Cmgas, Ra Augusta, 1.600, 9 0 AncUir, São Paulo-SP, OWl
61.856.57110001-17, Brasileiro, GalvAo Engenharia S/A, Rua Comes de Carvalho, 1510. 19°
andar - CE? 04547-005, São Paulo-SP, cNPJ 0J.340.937/0001-79, Brasilciro

OBJETO DA AçAO:Açao Ordinária tie làdenincAo . por Daucs Materials e Morals em
face An ré. Segundo a autora cm 15 tie fevereiro tie 2002, a autora depois do consulta
•rotineira corn seu medico, andava pelacaicada da R. Guarara, e, apoS iniciala tr'dVCSSia da
rita perpendicular- scm saida- tie name Maestro- Brumnel, tropcçou cm urn buracoe -eaiü,.
sofrendo,- em consequência, fratiira exposta do tornozelo esquerdo. -Aduz quo referido
bunco soda tie responsabilidade da requerida que,. supostauiente, nAo teria colocado

quatquer placa on sinalizaØo.no local paraalertar Os pedestrcspara o risco tie acidente..

SITUAçAQPROCESSUAL:
Despacho Protcrido - 28104/2005 - Presentes as requisitos legais, deliro a denunciaçao da hde
pleitcada a[Is 94 Providencic a r6  necessaria pam a citaçäo da ilLlsdenunciada Jut -FL-S..142-
Desp 

I 

acho  Profetido - 20/0612005 - FIs 147 diga o autor sabre a ccrtidão do sr oficial dejustica,
devendo a mesnio TecoIhr mais urna dtligcncia No silcncio deconido o trrntidio legal, so art
267, § 1 0, do CPC Tnt FLS 148-Despacho Proferido - 13/0912005 - Mote-se a denunciaçâo,
hem :como sun incorporaço conforrnè us. :167/175.2- FIs. 1611166: diga a thu denunciante
(contestacão) Int. - Fl-S. 195-Despa4o Proterido 04/10/2005 - Especiliquem e justifiquem
provas Sern prejurzo, digam se ha lnteressL na participacáo S audiencia para as fins do açtigo
331 do CPC. Int. i -FL.S. 201-Despa.cho Proferido -0/04/2006 -.CERTIFIcPt DOU FE-que-
falla a recolhimeni.o 55 custas postais ou diligCncia do ohcial de justica para intunação das
testemunhas (Us 224) Scntenca Profenda - 22/08/2006 - Sentença ii" 153112006 registrada em
22/08/2006 no livro n°48 as FIs. 30/34: :Diantc do czposto, julgo improcedente a p!esente ação
queDILMA MARIA APPARECIDA PECUCCI moveu contra COMPANHL4 DE GASDE SAP
PAULO COMGAS e a 1msdenunuda ENGIBRAS COMERCIAL LTDA. lace a ausência do
prova de que a evento danoso ocorreu.na area da obra de responsabilidade dare Condeno, ainda,
a autora no pagamLnto das custas c dcspesas proccssuins, bern coma honorarms advocatictos quo
fixo. cm 10% (dez pot centa) do valorda causa, nos termos do ardgo 12 da Lei 1060/50.P.R.1.C.
VALOR DO PREPARO R$10785:pesPach9 Proferido -. 21/09/2006 Recebo a apcIaco



TRIBUNAL DE.JvsncA 1)0 ESTADO DE SÃO PAULO
tIrzrcu.onEcoc	 COMARCA DE SAO PAULO

FORO CENTRAL 05/EL

S 4II'VARAC1VEL
•	 Praça baa Mendes s/n0, 13° andar - salab n 1322/1324, Contra - CEP

01501-900 Font 2171-6117/6118 São Paulo-SP - E-mail:
sp11cv1jspJus.br
Horáriode Atcndimentaao pübiico:das lZhJOmin às19h00rnin

inLerposta as us. 295/298, cm seus regulares efeitos. A resposta. .A$s, remetarn,se os autos no
Egregio Tribunal do Justiça-Seçäo do Direito Privado Tnt Despacho Proferido - 02/09/2010 -
Cunipra-sc a V Acordáo Diga o(a) vencedor(a), em dez thas, atentando pat-a o art 475-B, do
CPC', born como 15 da derradeira parcela da taxa judiciária (valor mInimo 5 UFESPs). No
sitêncio, arquivein-se os autos ml Despacho Proferido - 22/10/2010 - FIs 374 Intime-,se a
devedora DILMA MARIA APPARECIDA. PECUCCI pela imprensa o&ial, por meio de scu(s)
patrono(s)constituIdo(s), a firn do quo efelue o .pagamcnto do valor .constanie na condenaçao
R$742,74, atualizado ale selembro/2010, no plato do quinze drns, sob pena do acróscirno da multa
do 10 110 sobro a saldo devedor, consoante determiria o artigo 475, J, caput, da Lei adjetiva, corn a
redas Au deteiminada peLt Let 11. 232/05. PlC Tnt Despacho Protondo - 16/11/2010 - Vistas

S 
Aceilo a conclusão FIs 3791330 Raz2o assiste a executada Deve 0 exequerite observar o
disposto no dispositivo do utulo judicial constituido Reposicione-se No si1ncio, 40

arquivo Arquwarnonto 07/02/2011 :1124:14 - Volumes 1, 2 arquivados no panic 12308/2011-
Serventuário - 25/06/2014 17:56:00 -.REQUISITADO DO ARQUWO EM 25/06/014.NADA
MAtS. Oreferido é verdado e da Fe, São Paulo, 21 dejtilho do 2014.

DOCUMENTÔ ASSINADO DIGITALMENTE.NOSTERMOSDALEI 11.419/2006,
CONF0RMEIMPREsSAO AMARGEM D114EITA

Au Estado: .R$ 22,50

Or

0
w
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TRIBUNAL DE.JusTIçA.Do ESTADO DE SAO PAULO
__________COMARCA DE SAO PAULO

2

It C * -FORO CENTRAL CIVEL

* -	 *	 274vAllAcivEL
Praça JoElo Mcndcss/n°, 10° andar - salas 102311025, Centro CEP 01501-
900, Fare: 2171-6198, São Paulo-SP - E-mail: sp27cvtjsp.jus.br
Horatio deAtcudimetito no Pftblico: cbs 12I00jninãs 19h00niin

.REQ!JEL4ENTE(S):
Stec 7 Serviços Técnicos de Engenharia c Constnicôes Ucla, Rua Vicente l3iondo, 63. - CEP
02536-140, São Paulo-SP, cNPJ 03.325.427/0001-58,Brasi1ciro

REQUERIDO(S):
Galvão Engenharia S/A, Rua Gomes de.Carvalho, 1510, 19° andar CEP 04547-005, São Paulo,
SP, CN I'J 01.340.93710001-79, Brasileiro

sJTuAcAo PROCESSUAL:
Processo Distribuldo pot Sorteio 09/09/2005 -.Processo Distribuldo par Sorteio;

Pespcho Proferido - 14/0912005 - (1587).' Fls.118 - "Indeliro o pedidU de justica gratuita
.rcquerido polo autor, tendo em vista que o eseopo do bcneficio flO se propOe a tutelar aspessoas
juritheas Nesse sentido "Via de regra, o bcneftcio da assistência judiciaria gratuita näo se
estene as pessoas jtirIdicas, par se tratar de beneficios individual, quo so extiague corn a rnortç
do bencficiário (Lei 1060/50, de 1950, arts. 2° , pariSgrafo (inico, 40, 10 e 12)" (Ap. 188011399,.
23.3.88, Y CCTARS, rd. Juiz Celeste Vicente Rovani, in JTARS 66/394 cm,). Assirn.sendo, c em
dcz dias, providencie 0 autor 0 .recolhimento <las .custas iaiciais, sob pena de.indcferiinento. 1pt'
VitorFrcderico Kumpcl;

Despacho Proferido - 30/09/2005 - (1587) - N. Oirtório: ciância da junlada da peticão da autora,
As f!s.119/126, inforniando sabre interposicão dc Agravo de InstrurnentQ. Vitor Frederica
Kumpel;

Despàclio Proferido - 27119/2005 - (1587) - Fls.135 - "Notiliquc-se, desde quo recolhida a
ditigdncia do Oficial do Justiça. Estando cm ordern e decorrido o prazo legal do artigo 872 do
C.P.C., cntrcgueinse as autos a parte. mt't Vitor Frederica Kumpel;

Rcmdssa a Origcm - 03/01/2006 .- .Rcmctido a Origeiu (autor), cm definitivo, na pessoa do Pr.
ADALBERTO J3ANDEIRA DECARVALHO - OAB/SP.84.135, em 19112/2005, nos termos, do
artigo 872 do CPC, cm 19/1212Q05.

NADA MAtS. O.rcferido 6 verdade.e dá fé. Süo Paulo, 21 do novembro do 2014.

DOCUMENTO ASSINADODJGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSAO A MARGEM DIRE ITA

Ao Estado: R$ 19,40

Joana' Maria de Oliveira Kuhhnann . Nogucira, Escrivã do Cart&io da 27" Vara CIvel do Foro
Central Civel, na forma da id,

CERTIFiCA quc, pesquisando em CartOrio, asea cargo, vcrificou constar:
PROCESSO FISICO N° 09950Q3Q@.fl6 0100 - CLASSE - ASSUNTO Notdicação
DATA DA rnsTrnrnJJçAO: 09/0912005 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00
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P011ER JUDICI RIO
TRIBUNAL DEJUSUcA PU ES TA DUDE SAO.PAULO

Secretaria Judichtia
ServiçodeProcessamento deRecursos as Tribunals Superiores do

Direito Privdo 3
D, 73- 30 andar -salas 309/310 -São Paulo — SP - CE?: 01016-040
Tel: (11)3292-4900 Tamais 2206/2143 - email: sj3.3.7@tjsp;jus.br

CERTIDAO

Maria Helena Lorena Pirnentel, Supervisora Subflituta do Serviço

de Prqcessarnento de RCCUrSOS aos Tribunals Superiores de Dircito

Privado 3 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

19 C E R T I F I C A, aten4erd a pedido do interessado, que

revendo os dados constantes no sisterna informatizado de andamento processual da

Apel4o no	 23Q.19j5; recebida em 16/04/2012;- em que figura

coma apelante Andreia Aparecida Ferraz Domingos e como apelados Companhia

do Gas de São Paulo Comgas c Galväo Engenharia $/A deles venue u tratar-se de.

acão referente a Direito Civil - Responsabilidade Civil - indenização Por Dano

Material, ação n° 583.05 .2006.i.23901.-8/000000-000, oriunda da 221 Vara CIvel do

Foro Central Civel da Cornarca de São Paulo. CERTIFICA MATS quo a Apelação foi

dlistribuida em 02105/2012 ao. Desernbargador Relator Dr. VANDERCI ALVARES,

corn assento na 25 2 Oman de Direito Privado deste Tribunal, que profriu o julgado:.

"Nao coithecerarn dos agravos ret idos interpostos pelas ré e derain pal-cial

proYlinento ao recz(rso c/a ai4ora, nos terinos constantes do voto, v. a " CERTIFICA0 MATS clue foi interposto recurso especial, recebendo quando do exame de

adirdsibffldade a seguinte despacho:. "Ante a :xposto, nego seguinienlo ao recurso.

especial. , CERTIFICA MATS E FINALMENTE que contra este despacho

denegatório houve interposição de agravo, effi recurso especial e que as autos foram

devo]vidos provisoriamente a van de origem cm 22/10/2014 paraaguardar a decisao

do egrégio Superior Tribunal dc Justiça acerca do recurs. NADA MATS corn

referéncia ao pedifO. 0 referido é verdade e dá fé. São Paulo, aos 21 de novembrocle

2014. Eu,	 ________ (Maria Helena Lorena Pimentel), Supervisor

Substiuta do ' 5ço de Processarnento de Recursos aos Tr bunais Superiores de Dirçito

Privado 3 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, subscrevi.

Valor RecoIhido: R$19;40..._._._.:..

A39

14358097



TEJBUNALDE JusTxcA.Do ESTADO liE SÃO PAULO
Th1'n' yrJ, ''	 COMARCA DIE SAO PAULO

FORO CENTRAL OWL
s.maVARACIVEL

Praçä João Meixks s/&, 6° adar rsaias n° 615/6.17, Centro - C 01501-
900, Fone: 2171-6076, São Paulo-SF- E-mail: sp3cy@tjsp.jns.br
1-Iorário de Atendiineiito aoPñblico: this l2h3Omin as 19hOOmin

I	 CERTLDO DE OI3JETO E Pt

IVIARTA LUCIANA GUTIERREZ PUMAR, Escrivã - Diretora do CartOrio da 30 Vara Civel do
Fora Central Civol, na forma da lei,

CERTIFICA que, pesquiandocm CartOria, a scu cargo, verfficou constar:

PRQCESSO FISTCO N°: f	 j (i9t.20IflQ- CLASSE - ASSUNTO: Procedimento
Ordinário - Iudeiiizaço par. Dano Material

DATA DA DLSTRIBUICAO: 12/02/2009 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

REQUERENTE(S):
Ezio Jose Beserra Jánior - Restaurante Me, Rua XV de Nbvernhro, 76, :Poi-SP, CNPJ
08.098.19510001-66

REQUERIUO(S):
Cons&cio Galvão Engexata, R GOMES DE CAR VALHO, 1150, Conj 192, VILA OLIMPI4 -
CEP 04547-005, São Paulo SP, CNPJ 05.977.195/0001-48, Oalvao Engeitharia SIX AV
MARTINS FONTES, 37:3, Sala 01, VILA NOVA - CEP 11520-110, Cuhatão-SP, CNN
01 .340.93710003-30

OBJETODAAAO:	 .	 .	 -
Reparacão de danos matcriais, face usa indevido do veiculo MAItCA /MODELO /IMP/ASIA
AM825-T, RENAVAIVI 692663223, . de .propriedade th rcquereritc, cuja finalidade . era
exclusivarncnlc o transportc de seus tunuonanos do consorQo GaIvão, para a realizaçto de obras
contratadas corn a CTPM con lornie contnta de tocaçãa sob o no CD 003/2006, sendo clue: o
mesipo , na data de 25 de dezembra de 2007 Thi utilizado par dais funcionãrios da prirneira
requcrida, ue se envolverarn em urn acidente ([Lic culrnipou na perda total do vkulo qpc nAo
estava segurado, obdgando a proprictário it arcar corn o prejuizo avaliada em R$33.000,00. 'A
causa foi atrihuido o valor do R830.000,00.

sJTuAcAo PROCESSUAL:
12102/2009 12:22:00 - Processo DistrihuIdO por Sortelo p/ 3"; Vara Civôl

16/05/2011 - Sentença n01005/2011 registrada cm 17/0512011 no Iivro n° 868 as. FIs 142 Fs.
89/907 Hornologo a desisincia da açâa cm relaçAo ao CONSORCIO GALVAO ENGEXATA, a
que faço coin fundamento no art. 267, VIII. .CPC, devendo a acáo prosseguir em rehtçao it
GALVAO ENOENHARIA S.A.,Fls.77/78: Expeqa-se mandado de citação, devcndo.o requerente.
providenciar o iecolhimcnto das dthgëncias do Sr OficiaL de Jusliça Procedarn-se as anotaçöes
devidas.P.R.I.

11/11/2011 - Sentença no 2356!2011rcgistrada cm 17/11/2011 noi.ivro n 880 as Fis. 149/152:
lsto pasta, .TULGO PROCEDENTE acão do rcpaiaao por Winos materials proposta per EZIO
JOSt BESERRA JUNIOR em lace de OALVAO ENGEN}IARIA S.A., a urn de condcnai a
requerido a rcparaçao do dano suportado pela.rcquerentc.CONDENO a requerida a indenizar par
danos rnatcriais supoi taclos polo icqucrcnte cm montante quo aibitro cm R$ 30 000 00 (tnnta mu
reals). Sobre este valor .iacidirá correçAo monetthia ejuroslegais de Mora do 1% ao mes a cpntar



TRJBUNALDE JUSTlcA DO ESTADO DL SÃO PAULO
COMARCA DE S

RO
	 PAULO

P01W CENTRAL Cl VEL

El 
Praça João Mendes :5/fl', 6° :andar - saks n°. 6.15/617, CenLrO - CEP 01501-
900, Fone: 2171-6076, Sao.Pauio-SP - E-mail: sp3cv©tjsp.jus.br
Horaiio de Atendimento ao Publico das 1200min as I9hOOmin

da qitacäo e ate o efetivo pagainento. CONDENO ainda a requerida ao pagamento das euslas e
despesas proccssuais, hem conio honorários advocatIcios quc fixo cm 15% da causa.P.R.L.C:

08/0312012 - Rcqueira o vencdor .o que do (lire-rn), no pram de 05 (cinco) dias. No silêncio,
aguarde-se provocagaoeth arquivo. liii.

a

05/96/2012 - V jstos.: FIs. 1.15/118: Tendo em vista quo na fase tie conhecirnento a. cone
GALVAO ENGENI-IARIA S/A. fq i citada c não constituiu advogado, nesta nova etapa do
proqesso sua intimação para os ternios do art. 475-1 do CPC ha que ser pessoalmente, pelos
Correios. Assim, providencie o cxcqflente os nieips ieeessários para. tai.fmm, recolhendo.,as.
dospesas postis (Provimento a° 833/2004, publicado no DOJ de 12/01/2004) ou diligéricia(s) do
Ofiqial deJustiça (Proviinenui CG L 885). Coin aproyid.ência, voile-m. .Int.

16/05/2013 - Visios. Fls.142/143: As cartas do intimaçAo forarn expedidas pan os endcreços
indicados, e restou frutIfcra no comprovante dc entrega constante de iIs.133. Reque-ira o
exequente em termos de prosseguirnento. mimic-se.

04/99/2013 13:25:31 - Vistos. Defiro o bloqueio on-line de ativos financeiros da pane executada.
GALVAO ENGUNHARIA S.A., CNPJ 01.340.937/0003-30, segtmdo os oálculos apresontados
polo exeqilente, .aicançando R$ 49.974,71 fisJ5i/152), o -quil .6. realizado, por rneio de oflèio
enviàdo ao Banco Central, protocoladocleironkamentc, pQr intermédic do sistema BAcENJUD,
em conformidade ao arLigo 655,inciso-I, combinacto corn o artigo 655-A, caput, ambos do cod&go
tie Processo Civil. Inthne-se.

10/09/2013 17:22:00 - Vistos. Publiquc-se a decisño anterior. Uma vez frutifero o hloqueio on
line,; .tendo sido o montante dc U 49.974,71 transfendo para count judicial vinculada ao bib,
dou por penhoradas a quantia,.indepcndentemente de termo, ficando-disso ifltimado o executado,
na pessoa tie se-u procurador constituido nos autos, pan a quo de direilo, nb prazo legal.
Transcorrido scm manilcstaçäo, inconlinenti, ceruhique a Serventia, rornetendo as autos a
conclusAo. III time-se.	 -

18/1.0/2013 12:21:00 - Vistos. Manifesto-se o exequente sobre a irnpugnacao e .documentos do
uls:187/209, no prazo legal. Intirne-se.

15/01/2014 12:47:03 - Vistos. Verihiconesta oportunidade que apublicac-fio da dccisäo detls.240
não constou -,I procuradora do exequcoto. Repubuique-se. Intime-se.

30/04/2014 11:24:30 -. Vistos. Certifique o Cartório quanta a alegada intempestividade 'da
irnpugnacao. ApOs, tornem conclusos. Indnie-se

1010612014 16:35:22 -. crL fico e dou 16, atendendo aor. despacho tie fl. 226 quo, tin 11.092913
a rC, atravds do se-u advogado Rodrigci Moreno Paz Barrow, OAB/SP if 215.912, tomou qiCncia
acerba dot. despacho de fl .157, onde noticia ohloqueio do valor de;R$49.974,71, passando:a
fluir; a partir do dia 11:09.2013 o praze- . para. .impugnação, prazo OSSC quo terrniilou no aia
26.09.2013, portanto, a impugnacäh oferecida pain requerida, protocolizadá no dia .26.09.20136
tempestiva.

11/07/2014 11:50:11 -. Vistos. .GALVAO -ENGENI-JARIA S/A presentou impugnacAo
(us 187/203) nos autos da açäo tie repuacao per danos rnatciiais, cm law do cumprtmento do
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L
Pi-aça João ?vicndes sJn, a" andar - satas if 6151617, Centro - CEPOlSOlr

•	 900, Fonc: 2171-6076; São Paulo-SP - E-mail:sp3cv@tjp.jUs.br
•	 Hoiáiio tie Atcudimento an Fóblico: das I200minãs 19hOOmin

scntença (fls.108/11]; trfinsito em julgado-fls.113), quo the move EZIO JOSE BEZERRA
JUNIOR, arguindo, em siniese, set: pane ileguilma para responder a lide, eis quc o contrato
celebrado polo aulor foi corn a ConsOrcib QalvaoEngexata, quo se encontra ativo, o qual deveria
responder pcio débito; ausãncia do 'dilaão" na impugnação; pugna per fini pelo efeilo
suspensivo A cxeeuçAo c acoihimento ad impugnäção. A impugnação foi recebicla scm delta
suspensivo (11s.210). Foi apresentada resposta .(fls.217/225). E a relatdrio. Decido. Inbcqrre a
ilegilimidade passiva aveniada pela impugnanto, a scntença de lls.l0.8/111, transitada cmjulgado
as fs.113, evidenciou a resporisahilidade da ora .impugnada poclo cventoi danoso, quo
fundainenta o cumprimento do. sentença. Alias, a impugnante foi devidarnente:citada no processo
de conhecinicnto, quedando-se revel.;lntimada da scntcnça na rase de cumprimentp do scntcnça
(fis.132), deixou do efotuar a débj[o no irazo determinado, sujeitando-se apcnhora on line
rcqqcrida polo devedor. Out, a responsabdidade cia impugnate GALVAO ENGENHARIA S/A já
ioi definida par scntença .ransitadaern julgado, nab cahendo estejuizo decidir .novamente sobrea
questño, sendo indiferente na oportunidade se a consórcio so encontra ativo ou no, cabetido
eventual solidudierade ser resolvidaentre a iinpugnante e a consórcio ecu outras vias. Par ora,
cabe a GALVAO ENGENHARLt S/A curnprir corn a sentença do fls.108/111, pagando a devido,
corn os acitscirnos legais, e respcctivd multa do at 475 J, do CPC A divida c liquida, certa c
exigivel, cujo valor restou incontesle sequcr impugnado Näo ha excesso do cxccuço Não ha
falar em citação cia fase de cunipirmcwnto do ciEaço, mas täo-somcnte intimação cia parte
devedora para curnprii- o julgado, no caos a. sentença do fls.108/111, transitada emju[gado as
t1s.113. Diante do panorama documental dos autos, a do rigor a desacolbimento di irnpugnacäo.
Diante do exposto, desacoiho a impugnação A cxccuçAo, e determine o Icvantarnenta da quantia
bloquenda em favor do exequente,. .expcdindo-se a gula de levantarnento, corn urgncia, corn
vistas a satsifaçAo do ddhito excqucndo. Prossiga-sc na cxccução....Ri

21/07/2014 15:00:44 - Ccrtidao defis.235:'CcrIilieoe dou fd quo, nesta data, em camprimcntO.a
r. dccisão de [Is. 231, expedi mandado de levantarnento do n° 574/2014, em favor do EZ1O JOSE
BESERRA JUNIOR, no valor do R$ 49.974,71,.que tern coma procuradora.a Dra. MARLENE
FOt!SECA MACHADO, OA]3/SP 178.912. Certifico ainda quo a mandado de levantamento sera
submeudo a conferencia cia Diretcra corn posterior rernessa a Magistrada para asstnatura

S
Sonicntc depois será liherado, Nada Mai5.

18/09/2014 12:02:02 - Vistos. FIs. .239/240 - Mantida a decisao agravada, anotesc a intcrposicAo
do agravo. No mais, escfareça a agrac'ante, no prazo de 24 horas, se houve concesso deefeilo
suspensive. Imime-se.

29/10/2014 10:25:22 - Vistas. Fls. 2731278: aguardc-se coniunicaçAo oficial, bern coma Lrânsito
em julgado do v. Acórdäo. lntime-se.-Ccrtidiio do PuhlicaçAo Expedida - 04/11/2014 08:37:46 -
Rcläçao :0212/2014-Data cia ,Disppnihilizacao: 04111/2014 -Data da Publicaçao: 05111/2014

NADA. MAIS. 0 refcrido éverdadcc dd Id. SRO Paulo, 07 do novembro de 2014.

DOCUM1tNTO .ASSINADO DIGJTALMENTE NOS TERiMOS DALE! 11.419/2006,
CONFORME:JMPRESSAOA MARGEM DIREITA

Ao Estaclo: R$24.40
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TRIBUNAL DE JUsTIcA DO ESTAI)O DE SAO PAULO
COMARCADE.SAQPAULO

-
FORO CENTRAL CfVEL

*	 * I2WARACIEL
Praça Joa-o Mendes s/n0j 8° andar - salasn° 805/807, Centro - CEP 01501-
900. Fone; 21716121, São Paulo-SP - E-mail: sp12dv@sp.ju.br
Horário tie Atendimentoao Pühlico: dasI2h3Omin as 19hOOmin

I	 ..	 CERTIDAO DE OBJETO E PP

ILDEFONSO: FAUSTINO 114 SIJJVA, mat.. 81.846-E, Escriväo do Cartorio tin 12 Van.
CIvcl do Foro Central .CivcI,na forma tia lei,

CERTIF1CA que, pesquisando em Qirtorio,a seu cargo, vcri.ficou constar:

PROCESSO F1SJCO	 CLASSE - ASSIJNTO: Procedimento
Ordinãrio - Indenizaçao por Dano Material

DATA DA DlsTRmuIçAo: 11111/2011 VALOR DA cAUSA: R$ 100.000,00

REQUEREINTE(S): .	 .
Alice Fonseca Silva, R PROFESSOR ROLDAO PEREIRA DE MLLO, 156, CCNJUNTQ
HABITACIONAL JULIO DE. CE? 18053-5O, Sorocaba-SP, CPF 052.531.258-76, 1 1W.
88432464, Edson Fonseca Silva, R: PROFESSOR ROLDAO PEREIRA DE MELLO, 156,
.c0NJUNT0. HABITACIONAL JULIO DR.- CEP 18953-150, Sorocaba-SP, CPF 148.417358-
95, 1W 217638867,. Rubens Fonseca Silva, R PROFESSOR ROLDAO PEREIRA DE MELLO,
156, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE - CEP 18053-150, SorocabaSP, CPF
132.446.588-30, RG 21763840, Rog6rio Fonseca Silva, R PROFESSOR ROLDAOPEREIRA DE
MELLO, 156, CONJUNTO .HABITAcIONAL JULIO DE - CEP 18053450, Sorocaba-SP,CPF
148.502.178-26, RU 238436561, Valter Fonseca Silva, R PROFESSOR ROLDAO PEREIRA DE
MELLO, 156, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO .DE - CEP 18053-150, Sorocaba-SP, CPF
267.695.25879, RU 274186536

REQUERIDO(S:
Itad Seguros S/A, Sabesp -Companhia de Saneainento Básico do Estado de Sao Paulo, R COSTA
cARVALRO, 300, PINHEIROS - CEP 05429-000, Sáo Paulo-SP, C4PJ 43.776.517/0001-80,
Galvão Engenharia, R GOMES DR CA1WALHQ, 1510, 2° NDAR, VILA OLIMFIA - CEP
04547-005, São. Paulo-SP, CNPJ. 01.340.937/0001-79, Cab Ambiental - ompanhia do Aguas, do

4 Brasil, R GOMES DR CAR VALHO, 1510, 1 1 ANDAR, VILA OLIMPIA CEP 04547-005, São
Pauld-SP, CNN 08159.965/0001-33, . Cab . Spat - Sisterna .Produtor Alto Tiete, .RUA
WALDEMAR CUSMO, 700, JARDIM AERODROMO INTERNACIONAL - CEP 08616-510,
Suzano-SF, CNPJ 09.538454/0001-95
0BJETODAAçAO:
Tratasc de ação do danos moraise maeriais.
SITUAAO PROCESSUAL:
07/03/2012 - Defiro a gratuidade. Anote-se. Citçm-se os thus para resposra, no prazo legal, sob
pena do revelia. Int.
21/11/2011 - Fls 116 - Vistos Dianto do prtncipio constitucional da probidade administrativa,
tern a juiz o dover do venficar a real situação econömica da parte para o deferimento da justiça
gratnita, haja vista que conceder o bencfIcio ixnplica em dedinar ao Estado a custo de Urna açAo
judicial. A prcsunção prevista na Lei 1.060/50, artigo 49, não 6. absoluta, aindaniais so ha
elementos nos autos não compatIveis cqm a declaraçao do pobrcza. Asslin, comprove o actor coin
dbcumcntos idoneos (recibos de salãrios, declaraçao dc irnposto de renda etc.) o al .egado estaqo
de hipossufiuencia, no pram do 10 dis, ou recotha, no mesmo prazu, as custas iniclais, sob penn
do indeferimento da inicial. mt.
CERTIFICA MAIS E .FINALMENTE! quo os autos encontram-se pendeales na fast do sapeador,
especificaçOcs do provas, aguardando respotas dos pficios endercçados as instituiçöcs publicas
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COMARCA CE SAO PAULO
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V +	 12' VARA CIVEL
.Praça João Mendes s/n0, 8° andar.- salas no 805/807, Centro - CEP 01501
900, Fore: 21716121, São Paulo-SP E-maiL sp12cvtjs.jus.hr

• .Horário de Atendimento ao Publico:das 12h3Omin.Is 19h00miu

INSS, SAM U, IMTL e Hospital Municipal do Jabaquara, desde 11 deabri1 de 2014.

NADA MATS. 0 referido ó verdade e• dá f&. São Paulo, 23 de juiho de 2014.
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A MARGEM DIREITA

Ao Estado; R$ 22,50
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TRIBUNAL DE JusTIçA DO ESTADO HE. SAO PAULO
_____ COMARCA .DE SAO PAULO

ES

FORO CENTRAL CIVEL
lavARACfvEL

mitL&nu	 PiaçaJoão Mendes s/i°, 6° andar- salas if 607/609, Centro - CEP 01501-
•	 900, Fone: 2171-6065,Säo Paulo-SP E-mail: splcv@tj.sp.gov.br

Horário tie Atendimento 20 PdbIieo: clas 1200rnin as 19h00min

CICRTIDAODEOBJETOEPE.

Andrea Alexandra Oliveira Silva do Carmo, Escrivã do Cartório da 11 Van Civci do Foro Central.
Civcl, pa forma da lei,

CERTIFICA que, pesquisando em CartOrio, a see cargo, verificou constar:

PROCESSO FISICO N° 0228280-082011 8250100 - CLASSE ASSUNTO Procethmento
Ordinávio - Obrigacöes

'	 DATA DADISTRLBUIçAO; 19/12/2011 VALOR DA CAUSA: R$3.378.499,20

REQUERENTE(S:
Fain Cbnstruçoes Metalicas Pesadas Lida, CNPJ67.090.04/0002-53

REQUERIDO(S):
Galvac Engenharia S/A, CNPJ 01.3401937/0027-08

OBJETO BA AçAo:
Trata-se de açao de uidenizaçao por danos moraLs e materlais, sob o rito ordinArio em razio de
rescisaodçsmoiivada das ordens de compra pela ré. Pede a condenaçào darequerida a indcnizar
pelos danos emergentes, lucros cessanires, danos morals c lixaçäo tie multa pelo .cancclamentq
desmotivado da contrataçao.

srruAcAo PROCESSUAL:
Os autos encontravani-se arquivados no pacote 10.210 a 0.212/2013, tendo em vista a
desisténcia de inlerposicão de rccurso cia sentença quc julgou improcedente o pedido deduzido
pelo autor, bern como .0 pediclo veiculado em rcconvençao pelo réu. Trânsito em julgado cia
sen tença em 06.11.2013. •

NADA MAIS 0 referido C verdade c dale. São Paulo, 19 de agosto de 2014. 	 I

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11419/2006,
CONFORME IMPRESSAO A. MARGEMDJREITA

Ao Estado: R$22,50
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I	 TRIBUNAL PE JUSTIA DO ESTAJ)O DE SÃO PAULO
.mmu.pn'rsnc• 	 COMARCA DE SAO PAULO

rh FORO CENTRAL CfYEL
S43AVAJACWEL

Praça João Mendes sin*, 13° andar- salas n° 1300/1301/1302, Centro -
LEE! Q1501-900, Fone: (11) 2171-6276, Sao paulo-SP .. E-mail:
.upj4la45@tjsp.jus;br
Horário de Atendimento ao Piiblico; das iZhSOmin as 19100ntin

. : .tH. CE! JPAO.DEOB,J!ZFOEtt

Leila Crislina Lopes dos Santos, gestora de. cumprirnento do Unid. de Proc. Judicial das 41 a 45'
Vans Civeis do Foro Central Cfvel, na forma da lei, CERTIFICA que, pesquisando em Cartório,
a seu cargo, verificou constar:

PROCESSO DIGITAL N C: CLASE - ASSUNTO:
Procedimento Ordinario - Locaçâo de Móvel

DATA PA DISTRIBUIcAO: 07/06/2013 VALOR PA CAUSA: R$ 22.506,27

REQUERENTE(S):
Mister Car Rent A Car Loeadora,de Autos, 	 do .Gasometro, 721, Bras - CEP 03004-001, São
Paulo-SP, CNPJ 01.061.867/0001-10

REQUERIDO(S):
GALVAO ENGENHARIA L.A., Gomes cM Carvalbo, 1510, c 161/162, Vila Otimpia - CE?
04547-005, Sff Paulo-SE!, CNPJ 01 .340.937/0017-36

OBJETO.DA AçAO:
Cobrança do valor de R$ 22.506,27 referenteà contratos cornutativos cM iocação de.veIculosThem
como a reparação por perdase danos decorrente da entrega de velculos devolvidos danificados,.

SITUAçAO PROCESSUAL:
Por r. Sentença, de fis. 642/644: Seritença Cornpleta corn Resouçao de Mérito - 30/04/2014
14:34:54 - Ante o exposto, julgo procedente o pedido,nos termos do art. 2691 ido Código de
Processo Civil, para condenar a ré, a pàgar, a autorao valor cM R$ 22.506;27, Sobre esses valores,
ainda deverao incidir juros de juros de mora de 1%, ao mês, a partir da citação. Em face do
princlpio da sucurnbência, condeno, ainda, a ye no pagamento da taxa judiciária, despçsas
procèssuais, corrigidas monetariamente, a partir do respectivo desembolso, bern como em
honorários advocatIcios, que, corn fuicro no art. .20, § 4°. do CPC, arbitro em R$ 2000,00,
atualizados monetariamente, a partir desta data. Saliento que, 005 tennos do artigo 475-J do
Cédigo cM Processo Civil, o prazo de 15 dias pan cumprimento espontAneo do julgado, sob pena
cM incidéncia da mulia moratoria de 10%, fluirá a partir da publicaçao desta sentença. PR I São
Paulo, 28 de abri! de 2014.
Por r Decisäo de us 652/654 fo: determrnado o acoihirnento parcial dos Embargos de
Declaração propostos para somente condicionar o .cumprimento da sentença apOs otrânsito em
julgado e intimaçäo do réu, mantendo no mais, o restante da decisão Recurso do Apelação
interposto pela requerida juntado as fis 658/672 For r decisao de fls 679 foi recebido recurso do
Apelaçao nos efeitos.devolutivç e .suspensivo. Contrarrazoes ac, Recurso de ApelacAo juntado as
fls. 681/685. Processo enviado a segurda instãncia em 18/09/2014.
•NADA MAIS. 0 rnferido.évèrdade eda fe. São Paulo, 21 do novembro de 2014.. Eu, Mariqnny
do Lourdes da C. Resende, escrevepte, mat. 365.154, digitel. Eu, Leila CristinaLopes dos Santos,
mat. 117.063-2, Gestora da Eguipe do tumpr mento, assino pot deterrninacAo judicial.

DOpUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS PA LEI 1L41912006,
CONFORME IMPRESSAO A MAItGEMDIREITA
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TRIBUNAL BE 31JSTIA DO ESTADO -DE SAO -PAULO
tcrn;ocjcmc,	 C-OMARCA DE SAO PAULO

3. fl$ FORO CENTRAL CIVEL
4oavAAcJvEL

LinvJaua,iu	 Praça Joao Mendess/n° 120 atidar- salas n° 1227/1229, Centro -
01501-900, Fone: 2171-6263, São Paulo-SP - E-mail: sp40cv@tjsp.jus.br
Ilorano de Atcudimento 'to Publico clas 12b3Ornin is 1900mrn

I	 CER-TIDAODEOBJETOEPE

Plávia kmstina do Souza Dcnis,.Escrivfl do CartOrlo cia 40 Yam Civel daPoro Central Civct, nit iormä cia
tel,	 .

CERTIFICA que, pesquisando cn Cartörio, a su cáTgo;verificoucollstar.

PRoqEsso DIGITAL N°:to*&$a 	 - CLAS.E - ASSUNTO: flqecdi!uen9
Ordinário - Deleito, nulkiade on nnuIaçio

1MTADA rnsTRiBuIcAo: 27/08/-201 VALOR PA CAUSA: R$ 936.256,68

REQUERE-NTES):
MAtS- VIAS LTDA ME, Linctoia, 1055 Jardurn Macucos - CEP 13973-090; ltapira-SP,
11.006441/0001-17

74EQUERIDO(S):
C3ALVA0 ENGENHARIA S/A Comes de Caivalho 1510 ANDAR 2 CONJUNTO 23, Vila Olimpia
CEP 04547-005, S90 Paulo -SP, CNPJ 01.340.937/0003-30, DEPARTAMENTO DC ESTItADAS E
RODA'GBM - DER, Avenida do: Estado, 777 j Porte Pequeria - CEP 01108-000, Sac Paulo-SF, cPF
43.05249710001-02, CNPJ 43.052.49710001-02

OBJETODA-AçAo:
Conirato dc subempi-citada sob numero 000000830, para a .obra unidde CONSERVA BRAGAN4
PAUL(STA/UNSP-PUBLTCO.

SJTUAcAO PROCESSUAL:
Decisâo - 03/04/2014 16:49:24 - Vistos. 1) A parte autora pleitela os beneilcios cia assistência judicthia
gratuita, -sustentando a ausência de recur.sos financeiros e quo 5t5 impOssibilitada dc recoiher as custas
processuais. Decido. A jurisprudência já em admitindo a gtatuidade pam as possoas juiidicas, consoante
toor da Sámula n° 481 do STI: Faz jus ao beneffcio cia justiça gratuita a pessoa jul-Idea corn ott semfins
1ucrati'os quo dc-monstrar sua, inipOssibitidade dc arcar corn as encatgos processuais. Para lanto t
necossano deinonstrar quc t posso'i juridica ow possui condtcão de suportar as dospesas proces'uais C

h000i ii is advocnucios cm projuizo dt. so' OXISECIICL No caso 'sub judice", conipulsando os documentos
piesentes nos autos esti SL thanic dc pcssoa juridica em situ L(4a0 econômica precari i, conformo cc veiitica
da ioduçao da recoil' brula cl-i empicsa molivo polo qual rCvcjo ' dcctsão interior e dchro as bonefictos dt
assistência judicidria gratuita a parle.autOra. Anote-se. 2 Cite-st, pbrtarta, ficanclo o réu.advertido.do  piazo
do 15 quinze) tEas para apiesentar a contestaçäo, sob-pena tie serom presurnidos cornoverdadeiros Os fato,s
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 -do adigo cia Pi-occsso Civil; IntOne-se. I--
Ala ordinatono 13108/2014 13: 026:02 Vistas dos autos ao autar patti manilcstar-cc cm 10 dms, sobte a
con LestaçAo (arL. 326 on 327 do CPC).
Cerlifido mais c finalmente quo- os presenttsautos digitais encohtram-se aguardando antilisodo cartdtio.

NADA]VIAIS. 0 roferido 6 verdade e dá 16; São Paulo, .07 de novembro de2014.

I)OCUMENTO ASSINADO DIG.LTALMENTE NOS TERMOS VA LEI 11.419/2006,
CONFORMEIMPRESSAO A MARCEM DIREITA	 -

Ao Estado: U 19,40

C-,u-i
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TRIBUNAL DE. JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n.tln;,..rIc4	 COMARcA.DE SAO PAULO

FORO CENTRAL CIVEL

4'	 29-1 VARA CiVEL
i jIJLflJbIUMd	 Piaça Joao Mendes s/if, 110 andar salas 1107/1109, Centre - CEP 01501-

900. Fone: 324240400 R1529 São Paulo-SF- E-rnaiI:atjsp.jus.br 	 2
Horano de Atendirnento ao Fublico this 12h30min is 19h00min

• CERTIDAO DE OBJETO E FE

JANE CAMARGO RAMOS COLEYI'A, Escrivã do Cartório da 291 Van Civel do Porn Central
Civc1 na forma da lei,

CERTIFICA que, pcsqUisando cm•Cartório, a scu cargo, vcrificou constar:

PROCESSO DIGITAL N° j l6tS914S26OlQ - CLASSE - ASS UNTO: MonitOria -
Espéciès de Contratos

DATA DA DI5TRLBWcÃO: 01/10/2014 VALOR DA CAUSA: R$ 679.713,30

RE, QUERENTE(S):
Usirninas Mecâmca S/A, Rua i, if 2000, Bairro Usinimas - CEP 35160-900, Ipatinga-MG, CNPJ
17.500.224/0002-46	 ••	 ..
REQUERIDO(S):
Galvao Engenhana S A,Rua Gomes de Carvallio, 1510, 2 andar, Vila Olimpia - CEP 04.547-005,
São Paulo-SP, CNPJ 01.340.937/0027-08

OBJETO DA AçÃO:
Objet  da Acão : Espécies de Contratos

sIniAcÃo PROCESSUAL:
Conclusos para Dccisao -. 01/10/2014 16:02:48Decisão-- 31/10/2014 16:00:27- Providencie a
autoia o complemcnto das custas irnclais, sob pcna de indefemmento, no prazo de dez dias P e I
NADA MAIS. Orcierido é ycrdade.e da fé. Sáo.Paulo, 03 tIc dczcmbro de 2014.

DOLUMENTO ASSIINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSAOA.MARGEM DIREITA

AoEtRdo: R$ 19,40

%
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TRIBUNAL BE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SAO PAULO

•	 fl1 FORO CENTRAL CfVEL
14"VARA.CIEL
Praça João Mendes s/n°, 8° andar - salas n° 815/817, Centro - CEP 01501-
900, Fone: 21716130, São Paulo-SF Wmai1: spl4cy@tjspjusbr
Horário de Atendimento ao Püblico: das Horário de Atcndimentoo
Páblko<< Campo cxcluido do bancodedados>>

I	 CERTIDAODEOBJETOEPt,

Luciana Crespi Brasileiro, Gargd do .Escrivão do CaruSrio da 14 Vara Civel do Foro. Central
CIvl, na forma da id,

CERTIF1CA que, pesquisando cm CartOrio, a scu cargo, verificou constar:

PJ4OCESSO DIGITAL N°: 12bL45.010 - CLASSE - ASSUNTO:.
Proicdhnento•Ordinário.- Espkci6 de.Coutratos

DATA DA rnSTRuIuIcAo: 27/10/2014 VALOR BA CAUSA: R$ 17.420,74

REQUERENTE(S); VALMAC I ASSESSORIA B COMERcIO EM VIGILANQA LTDA -
EPP dos Marianos, 234,. 3° ANDAR, Centro - CEP 06016-050, Osasco-SF,, CNN
07.447.992/0001-49

REQUERIDO(S): GALVAO ENGENJIARIA S.A., Goines de Carvalho, 1510, CONJUNTOS
11/162 SALA 1, Vila Olimpa - CEP 04547-005, São Paulo-SP, CNPJ 01.340.937/0017-36.

OBJIETO DA.AçAO: Ação S cohrança firmada em virtude do. contrato pan fiscalizaçáo dc
pish; limpeza e portaria firmado cñtre as pártes em 03.01.2011. 	 -

SJTUAçAO PROCESSUAL: .
Dcspucho - 27/10/201.4 18:20:18 Deverá a autora recoiher corrctarnente as custas iniciais,
observando as NSCGJ, alteradas pelo ProvimenLo a. 33/2013 da CCII, in verbis: 8.1. E obrigatório
o prpcnchimcnto do canipo "Obscrvacoes" constantc cia DARE-SP, corn os seguintes dados i 0

nñrnëro do proccsso judicial, quando conhccido; natureza cia ação, names das partes autora C ré c
a cornarca na qua] foi distribulda ou tramita a ação. (...) 8.4- Os recoihirnentos da taxajudiciária e
contribuzçdcs quc nio observarern as disposxcôcs dos itens anteriores não tcrão validade para fins
judiciais. Prazo: dez dias, soh.pena S indeferimento cia inicial.

Pctiçäo.- 17/11/2014 10:58:22 - NO Protocolo: WJMJ.14.40693071-0 - Tipo cia Pctição: PeticU:es
Diversas	 . . . .

Aguardando subida dos autos:a conclusao - 12/12/2014

NADA MAIS. 0 referido 6 verdade c cia ft. São Paulo, 12 5 dezembro do 2014.

DQCIJMENTO ASSINADO DIGITALMENTE-NOS 
1 

ERMOS PA LEI 1.419/2006,
CONFORME IMPRESSAO A MARGEM DIREITA

Ao Estado: R$ 19,40

Us. 116



ALU2

1)

INSERIR PROCESSOS No
1001051-98.2015.8.26.0100 e
1006231-95.2015.8.26.0100

4



2710 2015
	 3847604

POD ERJUDICJARIO
TRIBUNAL DE JuancA DO ESTADODE SAO PAULO

CERTIOAO DE DISTRIBUIçOES CRIMINAlS DO(A) COMARCA DE SAO PAULO

CERT!DAO N°: 6843305 	 FOLHA; Ill
A autentiSade desta certidao poderà ser cunfirmada pela internet no site do Tribunal do Jusiiça

A Diretoria de Serviço Técnlco de InIormaçUes Criminals do(s) Comarca de SAO
PAULO, no uso de suas atcibuiçOes legais,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os regisiros de distribuiçoes de AçOES
CRIMINAlS. anteriores a 2610212615, verfficou NADA CONSTARconIra: *aSA*.flSS-

'3
GALVAO ENGENHARIA SA, CNPJ: 01.340.937/0001-79, conforme indicaçao constante do pedido
de certido._ s *__s—£- L,.S_ASSASS4_L__-___ts	 £.ASS..S_fl

Está certidao abrange os folios criminals e os feltos dos Juizados Especlais Criminals
distjibuIdos na Comarca de São Paulo; so tern vaildade it seu original e mediante assinatura
digitalizada do responsávei polo expediente da Diretona de Servtço de lnformaçäos Criminals.

Este certicjuoesemcustas.

SAO :PAULO, 27 de fevereiro de 2015.

KI

_o.
Mauriclo de Almeida

Supervisor de Serviço

PEDIDO P4°:
	 3847604	 H



PODERJIJDICLkJuO
1 qg

Pági.na I do I

PODER3UDICIARXO
JUSUA FEDERAL DE PRIMEIR0 GRAU EM SAO PAULO

CERTIDAO DE DZ$TRIBUXcAO
AcösS C ExEwcöss ciwss, FISCAIS, QraNAls C

DOS JUIZADOS £SpaaAis FEDERAlS CflNINAXS ADJUNT0S

N°da Ce,tidão 2015.0000437896

CERrInCO , ravendo Os reglstros de distribuio, a partir de 25 de abril do 1967, ate a
presante dab, que contra GALVAO ENGENHARIA S.A. $ oti vinajlado so CNP3
01.340.937/0001-79,

Consta, na Justica Federal de 10 Grau, Sec5o hsdidária de São Paulo:
Names Iguals e CPF/CNP Iguais (Matriz./FIIIaI)

pre	 Vera Dt1b.So Oase/AcSo 	 Autor
0013195-462003403.6105 1 20/05/2003 AC&O OROOLARIA SOLAKGE APARECIDA DE CMVAUIO GARRIU

ova
0026551462009.403.6:00 25 16/22/2009, A.CPUS IMPROB ,omsrsprnivauca PEDEP.AJ.

aria
0006663-97.2011.403.6100 I 2910'201I ACAO OROrWIA IN5TITWO NAOONAJ. DO 5LIR0 SOCIAl.

S

abseS:
a) Cotdio nqaerlda pela Internet, apedlda ir bose no Odet, do Servlco n e 03/2009 OF:
b)Pan obrar Th(orrnao a rostto do(s) premato(s) ransante(s) no certidlo, fat sitar em nonteto mm a ScSo
Juditidria ma's pr6na, oxrstnndo cajutadas Eapedats fedenis - JU, ca qto,ne erelerecos donlbII p mdos enni 10910 dte;
C) A conlèr*tda dos dada,	 Is do posa posqrdda dde rospoabllldade do ar0dmnte do CattiSo, devendo a
titodaridade do ;/MP) rredda peb Interasnodoe dasdr.athflo;
d) A tutenuddada dante Cetdso devoid sor vo-llmda pofgqalquer lnterdo no eideeco vtsw.tfso.km.br , atd 60 dos do
ilbemido navds do iddigo do seouran: QICTO@SaM.AJ OSNIEQ IIKRJTIP6904JD1I
C) EAS Cetldjo atninge 0 ado do lao Part.
I) NSo tam mnstados ovenma lnqu&s Ga proradt'ne,tos eqaamdos 605 pntce diglosos.

São Paula, 03 de Marco do 2015 (as 11:38h).

Nácleo cM Apolo ludiciario
nuaj0bt3.jus.br -(11) 3225.8666

•1
.csp	 03/03/2015
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367857209102/2016

H
PODERJUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIQA üO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDAO DE DISTRIBUIcOES CIVEIS 00(A) COMARC&DE SAO PAULO

CERTIDAO N. 6709497
	

FOLHA Ill

A autenticidade deals certidao podera sar confirmada pals Internet no site do Tribunal de Justiça.

S

U!

A Diretoria de SeMço :Técnico do In(ormaçães Civèis do(a) Comarca do SAO PAULO,
no uso de sass atribuiçoes legais,

CERTIFICA E DA Ft que, pesquisando as registros do distribuiçOos do PEDIDOSDE
FAL.ENCIA, CONCORDATAS, :RECUPEaAcÔES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
09/02/2015, verificou NADA CONSTAR conio reij/requerido/interessado em home do: **************

GALVAO ENGENHARIA SA, qNPJ; 01.340.9371000179, contorme indicaâo constanté do pedido
docertido************************** **fl ******************************tfl***** **********fl*******

Do acordo coma item 47.3, do Capitulo VII das Normas do Serviço do Corregedoria
Coral do Justiça do Estado de São Paulo, esla certidâosO torn validado no seu original, ressalvadoo
teor do Artigo 32, do Lei 8666/93 (Lei de LicitaçOos), e medlanto a assinatura digitalizada do
responsvel pete expedienteda Diretoria Técnicade ServiçO do lnformaçOes Civois.

Este certidao näoaponla, ordinariamente, as processos em quo a pessoa, cujo name
fol posquisado, figure corno autoç(a).

Este certldäo aponta as feitos corn situaçao em andarnento a parlir do julho de1984, 
incluindo as corn distrlbuiçao anterior a aMa data já cadastrados no sistema.

As custas no valor deR$ 1940 foram recolhidas na forma do Lei.

SAO PAULO, 11 de fevereiro do 2015.

Odilon Luis do Oliveira
Supervisor do Serviço - SPI 3.21

3678572
PEDIDO N0:



Galva' b ParticipaçOes S.A.

!isKJ

GCMC
IAdvogados

S

Rio delaneiro
Av. Rio Bronco 138 / 11 0 andar
20040 002 / Centro
Rio do Janeiro / a,
145521319 5 0240

São Paulo	 Brasilia
Av. Paulista 1079 / 2' andar 	 SAUS 5th / quadra 05

- 01311200 1 Bela Vista 	 blow K / Ne 17 / saks 501-507
• - I-	 - São Paulo / a p	 70070050/ Brasilia/ op

1+551130411500	 1+556133233865



Para todos os efeitos legais, através de seus representantes legais regularmente

constituEdos na forma da lei e de seu contrato social, a GALVAO PARTICIPAçOES

£& soèiedade per açOes corn sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Rua Comes de Carvaiho, n9 1510 1 conj. 192, sala 23, Vila Olimpia, CEP n 2 04.547-
005, inscrita no CNPJ sob o nQ 11.284210/0001-75 declara, para os fins do art. 48

da Let 11.101/05, que (I) exerce regularmente suas atividades ha mats de 2 (dots)

anos; (i) não é on jamais foifalida, (iii) nAo obteve, ha inenos de 5 (cinco) anos,

concessâo de recuperaçAo judicial, (iv) nâo obteve, ha menos de 8 (otto) anos,

concessão de recuperaçAo judicial corn base no piano especial previsto na Seção V.

Capitulo Ii! da tel 11.101/O5	
in

São•Pau/o, 
25 /i tao de 2015.

I

SA
I

S.

I
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	 1910212015	 3766411

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DE SAO PAULO

CERT!DAO DE DISTHIBUIQOES clyEts DO(A) COMARA DE 8AO PAULO

CERTIDAO N°: 6793939	 FOLHA: 111

A autenftcidade desta certidao podera ser contirmada pela Internet no site do Tribunal do Justia.

A Diretoria do Servlço Técoico de lnformaçoas Civeis do(a) Comarca do SAO PAULO,
no uso desuas atribuiçOes legais,

CERTIFICA E DA FE quo, pesquisando as registros de dlstribuiçoes do EXECUTIVOS
FISCAIS, MUNICIPAIS E ESTADUAIS, anteriores a 2010212015. veriticou NADA CONSTAR camo
réu/requerido/interessado em name do: 	 - ------------------

ftj	 GALVAO PARTICIPAcOES SA, CNPJ: 11284.210/0001-75, conbme indicaçao constante do pedido.
do certidao.------ 	 I .__L&_sfl_,LL4__SAALL.

Do acordo corn o item 47.3, do Capitulo VII das Norrnas de Service do Corregedoria
Gem! do Justice do Estado do São POUIQ, esta certidão sO tern vaildade no seu original, ressalvado 0
tear do Artigo 32. do Lei 8666193 (Lei do Licitacoes), 0 mediante a assinatura digitalizada do
responsável Palo expeffiente da.CiretoriaTecnjca de SeMço do lnformaçUes Civeis.

Esta certldao náo aponta, ordinariamente, as processos em quo a pessoa, cujo name
fol pesquisado, figure coma autor(a).

Esta certidao aponta as feitos corn situaçao em andamento a partir do juiho do 1984,
incluindoos corn distdbuiçao anterior a esta data jâ cadastrados no sistema.

As custas no valor do R$ 19,40 foram recaThidas no forma do Lei.

SAO PAULO, 23 do fevereiro cia 2015.S
Odilon Luis do Oliveira

Supervisor do Servlço - SPI 3.21

3766411
PEDIDO No: iIllIllilllI
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	 ieiovaois	 3766383

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DEJUSTIcA DO ESTADO DE SAO PAULO
CERTIDAO DE DISTR!BUJçOES CIVEIS 00(A) COMARCA DE SÃO PAULO

CERTIDAON°: 6793936	 FOLHA: 111

A autenhicidaae desta oarticMa podera ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justia.

A Diretoria do Serviço Tócnicode lnforrnaçes CIveis do(a) Comarca de SAO PAULO,
no usa do suas atribuiçôes legais,

CERTIPICA E DA FE que, pesquisando as registros do distribuiçes do AcOES
CIVEIS, DE FAMiUA E JUIZADOSESPECIAIS CIVEIS, EXCETO EXECUTIVOS FISCAIS, anteriores
a 20/02/2015, verificou NADA CONSTARcorno rêuirequerido/interessado em nome do:

GALVAO PAR11CIPAç6ES SA, CNPJ; 11.284.21010001-75, conforme lndicaçao constante do
pedido do cerlidao.'- p Afl4.1an4 -4._.4; &--LA--s_...********e. £Z&._.-IA S &SA4J.

Do acordo cam a item 47.3, do Capltulo VII das Normas de Seiviço do Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do São Paulo, esta certjdao so tern validadeno seu original, ressalvado a
tear do Artigo 32, da Lei 8666193 (Lei do Udtaçaes), e mediante a assinatura digitatizada do
responsével polo expediente da Diretoria Técaica de Serviço de lnformaçoes Civeis.

Este cei-tidâo não aponta, ordinariamente, as processos em quo a pessoa, cujo name
foi pesquisado, figure come autor(a).

Esta certidão aponta as feitos corn situação em andamento a pirtir 00 julho do 1984,
incluindoos corn distribuiçaa anterior a esta data já cadastrados no sistema.

As custas no valor do R$ 19.40 foram recolhidas na forma da Lei.

SAO PAULO, 23 do levereiro do 2015.

S
• __

Odilari Luis do Oliveira
Supervisor do Serviço - SPI 321

3766383
PEDIDO N°:
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3847601Themois

EE PODER
TRIBUNAL. DE JUST1cA DO ESTADO DE SAO PAULO

CER11DAO DE DISTRIBUIQOES CRIMINALS DO(A) COMARCA DE SÃO PAULO

CERTIDAO Na: 6843304	 FOLHA Ill
A autentidade desta certidão poderà ser conflirnada pela irdeniet no site do Tribunal de Justlçá.

A Diretoria de Serviço Técnico do Inforrnaçoes Criminals do(a) Comarca do SAO
PAULO, no usc do sues atiibthçOes legais,

CERTWICA E DA FEque, pesquisando as registros do distribuiçOes do AcOES
CRIMINAlS, anteriores a 26/0212015, veriticou NADA . CONSTAR contra:

41 GALVAO PARTICIPAçOES SA, CNPJ: 11284.210/0001-75, conforme indicaçao constante do
pod ido d? certIdao.	 ------------- 

_SS ks......	 -r	 - s p s&,ss__- AL-

Esté certidào abrange os feitos cñminais e os feitos dos Juizados Especiais Criminals
distribuidgs na Comarca do São Paulo; so tern validade no scu original e mediante assinatura
digitalizada do.responsavel pelo expediente daDiretoria do Serviço do Informaçoes Criminals.

Este certidao e sem custas.

SAO PAULO, 27 do fevereiro do 2015.

a

CI

•	 k' .--
Mauricio de Almeida

Supervisor de.Serviço

3847501IffOhIil!OPEDIDO N°:
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PODER JUDICIIARIO
	 Pagina I de I

PODER JUDICIARIO
JIJ$TIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUEMpAO PAULO

.CERTIDAO DE DIsTRIBuIcA0

AcOEs E ExEcuçoES civas, FISCAIS, CRIMINALS E
DOS .JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAlS CRIMINAlS ADUNTOS

N°da Certidäo 20150000438097

%	 CERTIFICO , revendo os registros de distribpicão, a partir de 25 de abril de 1967, ate a
presente data, que contra: GALVAO PA?TICIPACOES S.A. , ou vinculado ao CNPJ de

n(irnero 11.284.210/0001'7 5,	 2

N A D A C 0 N ST A na Justiça Federal de 10 Grau, Secão Judicléria de São Paulo.

Obsetvaces:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida corn base nas Orderis de Servlco no 03/2009 DF e

04/2011bF;
b) A conferéncia dos dados pessoals cia pessoa pesquisada é de responsabilidade do soilcitante
da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferlda pelo lnteressado e desttnatário
c) A autenticidade desta Certldâo deverá ser verificada por qualguer interessado no endereco
www.ifsp.ius.br , ate 60 dias dá Ilberaçâo, através do código de seguranca: 61582Y139PKU
hKJRXS C5KKAAT2YaVHUFQ
d) Esta Certidâo abrange a Estado de SAO Paulo.
e) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos equiparados e as processos
slgilosOs.

São Paulo, 03 de marco de 2015 as 111149mIn.

• Nücleo de Apolo Judiclérin
nuaj@trf3jus.br - (11) 3225.8666

1

Wcn iii'z hr/rsn/i€snintJreoCertidaoDllflt.CSP 	 03/03/2015
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PODERJIJPICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DE SÃO PAULO

bERTIDAD DE DISTRIUUIQOES CIvEISDQ(A:CQMARGA .DE SAO PAULO

CERTIDAOJ4°: 6914662

A autenticidade desta certidàopodera ser contirmada pelainternet no site do Tribunal de Justiy?.

A Diretoria de Service Técnico de Informaçôes Civeis do(a) Cdñiarta de SAO PAULO,
no usc do sues atribuiçOes legais,

CERTIFICA EPA FE que;•pesquisandoos registros dedistrthuiçUesIde PEDIDOS DE
FALENCIA, CONCORDATAS, REcu pERAcOEs JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIL anteriores a
0410312015 veriflcou NADA CONSTAR coma reu/requeridorinteressado em nome de: fl*I_

GALV)O PARTICIPAçOES SA, CNPJ:1 1.284210/Q00175, conforme indicaçaoconstante do pedido
tie certidão ***• ***** ***t ** ***********•********* ****

Do acordo corn o i tern 47 3, co-Capitulo VII d 	 rmes Noas tie Serviço da Corregedaria
Geral da Justrça do Estado de São Paulo esta certidâo sO tern validade no seu original ressaivado 0
tear do Artigo 32 do Let 8666/93 (Lei de Licitaçoes) e mediante a assinatura digitallzada do
responsAvelpelo expediente4aEDiretoriaTécnicá deSrvicQde1hformaç5esCiveis.

Este certidao não aponta, ordihariahiente.os proässö em <jus a pssdà,-- cujo:nomè
foi pesquisado figure como auto r(a)

Esta certidäó aponta:os fettos cam situação ernandamento;a partIrde:.juIhode 1964,
incluindo os com distribuiçao anterior aestadataJa-qadastradosfloáistema.:

As custas no.-valor tie R$ 19,40 forath recolhidainàforma dà Lei.

SAO pALJLLO,6:dernarcode 2015.,

ft
Odilon Luis.de Oliveira -

Supervisor do Servia -SPI 321

3908342
PEDDO N°
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GCMC
/ Advogados

4
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Comwovantede Ircrição noCPF

Ministérlo da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brash

Comprovante de Situaçao Cadastral no CPF

N° do CPF: 190.175.453-72

Nome da Pessoa FIsica: DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO

%	 Situaçao Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido as: 14:55:03: do dia 25103/2015 (hora e data de Brasilia).
COdigo de controle do comprovante: DBD4.63E6.3C10.4B48
A autenticidade deste comprovante devera ser confirmada na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br .

Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10/06/2010.

.3

htlpiMw.recata.fzada.govtr/aplicacoes/atctaJcpvconss!apnjcaith.asp 	 1/1



4SG\

Para tpdos os efeitos legais, eu, Dana de Queiroz GaIvAo Filho brasileiro, inscnito

no CPF/MF sob o n2 190.175.453-72, residente e domiciliado na Cidade de São

Paulo,. Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvaiho, 0 1510, 2 9 andar, Vila

OlImpia, CEP flQ 04.547-005, tm qualidade de membro do conseiho de

adrninistraçAo da GALVAO ENGENI-IARIA S.A. sociedade par açOes corn sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gornes de Carvalho, n 2 1510, 2

andar,. Vila Olimpia, CEP n 2 04.547-005, inscrita no CNPJ sob a n2

01.340.937/0001-79; declaro, para os fins do art. 48 da Lei 11.101/05, que

nunca lui condenado par quaisquer dos crimes previstos na Lei 11.101/05.

São Paulo, 25 de marco de 2015.

Dánio de Qu iroz Galvão Fliho



P,)U$F1t1Twti

Para t odos os efeitos legais, eu, Dário de Oueiroz Galvão Filhp , brasileiro, inscrito

no CPF/MF sob o n2 190.175.453-72, residente e domiciliado na Made de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvaiho, n 2 1510, conj. 192, sala

23, Vila Olimpia, CEP n 2 04.547-005, na qualidade de diretor a membro do

conselho de administraçao .da GALVAO PARTICIPAcOES S,A., sociedade por açOes

corn sede in Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de

Carvatho, n2 1510, conj. 192, sala 23, Vila 011inpia, CEP n2 04.547-005, inscrita no

CNPJ sob o n2 11.284.210/0001-75, declaro, para os fins do art 48 da Lei

11.101/05, que nunca fui condenado por quaisquer dos crimes previstos na Lei

11.101/05.

São Paulo, 25 de marco de 2015.

Dana de Queiroz Galvao Filho



21/02/2015
	 3090726

n — PODER JUDICIARIO
— TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDAO DE DIsTRIBuIcOEs CRIMINAlS 00(A) COMARCA DE SAO PAULO - CAPITAL

CERTIDAO: Na: 6860034
	 FQLHk Ill

Aautenticidade desta certidäo podera ser conlirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de lnforrnaçOes Criminals do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no usc de suas atribuiçOes legais.

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando as registros de distribuiçoes de AcOES
CRIMINAlS, ariteriores a 27/02/2015. verif"cou NADA CONSTAR contra: *t*****n****é.*.....

OARIO DE; QUEIRQZ GALVAO FILKO, RG: 53596756-1, CPF: 190,175.453-72. nascido em
01112)1960 , natural de Recite - PE, fiilio de DARIO DE QUEIROZ GALVAO e GLAUCIA
VASCONCELOS GALVAO,contorrne indicaçaa constante do pedido de certidão.a

Esta certidão abrange as feitos crirninais e as feitas dos Juizados Especials Criminals
distribuidos na Comarca de São Paulo; so tern vandade no seu original e mediante assinatura
digitalizada do responsavel pelo expediente da Diretoria de Serviço de InformaçOes Crirninais.

Esta certidac ê sem custas.

São Paulo, 2 de marco de 2015.

Mauriclo de Airneida
Supervisor de Servico

3090726
PEOIDO No:



3/24/2015	 PODER JUDICL4RIO

PODER JUDICIARIO
)U5TIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO

I
	 CERTIDAO DE DISTRIBUIçAO

A4;6E5 E ExEcuçôEs CfVEIS, FISCAIS, CRIMINALS E
DOS .JUIZADOS ESPECIAIS FEDERALS CRIMINALS ADJUNTOS

N°da Certidão 20150000607432

0
CERTIFICO , revendo Os registros de distribuicão, a partir de 25 de abril de 1967, ate a presente
data, que contra: DARIO DE QUEIROZ GALVAO , ou vinculado ao CPF de námero
190.175.453-72,

N A D A C 0 N S TA na Justiça Federal de 10 Grau, Seção Judiciária de São Paulo.

Observacöes:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida corn base nas Ordens de Serviço n o 03/2009 DF e
04/2011 DF;
b) A conferênçia dos dados pessoaEs da pessoa pesquisada é de responsabilidade do solicitante dâ
Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatàrio;
c) A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no endereço
www.ifs p .ius.br , ate 60 dias da liberacão, através do código de seguranca:5I682aY20JCZ 43C83U
4I69BUZ2EKFZYZZ
d) Esta Certidão abrange 0 Estado de São Paulo.
e) Não foram çonsultados eventuais inquéritos ou procedirnentos equiparados e Os processos
sigilosos.

São Paulo, 24 de marco de 2015 as 15h36rnin.

Nácleo de Apoio JudiCiário
nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225.8666

http://www.jfsp .jm.br/csp/jfspint/reqcertidaoprint.csp 	 1/I



2510312015	 Ccmas1edeInscriçaonoCPF	 1 003

'

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brash

Comprovante de Situaçao Cadastral no CPF

N O do CPF: 494.203.568-68

Nome da Pessoa Fisica: JOSE RUBENS GOULART PEREIRA

Situaçao Cadastral: REGULAR

•1 Digito Verificador: 00

Comprovante emitido as: 14:56:38 do dia 25103/2015 (hora e data de Brasilia).
COdigo de controle do comprovante: 20AA.0AI0.97CC.8E17
A autenticidade deste comprovante deverá set confirmada na página da Secretaila da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.pov.br .

Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10/0612010.

a

ill



fl

Para todos as efeitos legais, cu, José Rubens Goulart Pereira brasileiro, inscrito

no CPF/MF sob o n 494.203.568-68, residente e dorniciliado na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvaiho, n 9 1510, 29 andar, Vila

OlImpia, CEP flQ 04.547-005, na qualidade de membro do conseiho de

administração da GALVAU ENGENHARJA S.A. sociedade por açöes corn sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n g 1510, 2

andar, Vila Olfmpia, CEP n 9 04.547-005, inscrita no CNPJ sob o

01.340.937/0001-79, declaro, para as fins do art. 48 da Lei 11,101/05, que

nunca fuf condenado par quaisquer dos crimes previstos na Lei 11.101/05.

São Paulo, 25 de marco de 2015.

Rubens Goulart Pereira

4



Para todos os efeitos legais, eu, José Rubens Goulart Pereira, brasileiro, inscrito

no CPF/MF sob o n2 494.203.568-68, residente e domiciliado na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvaiho, n Q 1510, 22 andar, Vila

OlImpia, CEP n2 04.547-005, na qualidade de membro do conseiho de

administração da GALVAO PARTICIPAcOES S.A. sociedade por açOes corn sede

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvaiho, flQ

1510, : 22 andat; Vila Olimpia, CEP 0 04.547-005, inscrita no CNPJ sob o n2

11.284,210/0001-75, declaro, para os fins do art. 48 da Lei 11.101/05, que

nunca fui condenado poi' quaisquer dos crimes previstos na Lei 11.101/05.

São Paulo, 25 de marco de 2015.

Goulart Pereira



2710212015	 3090733

PODER JUDICIARIC
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SAO PAULO

:CERTIDAO DE DISTRIBUIcOES CRIMINAlS DO(A) COMARCA DE SAO PAULO

CERTIDAO N°: 6848013 	 FOLI-IA: 1/1

A autenticidade desta certidao poderã set confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Tecnico de. lnformaçOes Criminals do(a) Comarca de São Paulo,
no uso de sues atribuicOes legais,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os registros de distribuiçOes de AcOES
CRIMINAlS, anteriores a 26102/2015 verificou NADA CONSTAR contra

JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, RG: 4292405, CPR 494.203.568-Ga, nascidd em 15/05/1950,

¼	

natural de Sao Bento do Sapucai - SP, filho de JOSE PEREIRA DASILVA e ORDALIA GO(JLART DA
SILVA confornie indicagto constante do pedido de cerbdao ''''"

Esta certidUo abrangeosieftos criminals eos feitos dbs'Juizadds Especiais Criminals
dtstribwdos na Comarca de So Paulo so (em validade no seu original a mediante assinatura
digitalizada do responsavel pelo expedinteda Diretoriade Servicode ioforrnacOes Criminals.

Esta certidão e scm custas. -

I

São-Paulo, 27 de fevereiro de 2015.

Mauriclo de Almeida
Supervisor de Serviço

3090733
PEDIDO, N°:



Wq
3/24/2015
	

PODER JUDICIARIO

PODER JUDICIARIO
3USTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO

CERTIDAO DE DI5TRIBuI(;Ã0

AçÔES E ExEcu(;oEs CVEIS, FISCAIS, CRIMINAlS E
DOS JUIZADOS ESPECIAIS 4EDERJtIS CRIMINAlS ADJUNTOS

N°da Certidäo 20150000607734

CERTIFICO , revendo os registros de distriDuicào, a partir de 25 de abril de 1967, ate apresente
data, que contra: JOSE RUBENS GOULART PEREIRA , ou vinculado ao CPF de nümero
494.203.568-68,

N A D A C 0 N S T A na Justiça Federal de in Grau, Seção Judcithria de São Paulo.

Observacoes:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida mm base nas Ordens de Serviço n o 03/2009 OF e
04/2011 OF;
b) A conferéncia dos dados pessoais da passoa Deiqusada é de rc-sponsabihdade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo irteressado e destinatário;0 c) A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no endereço
www.ifs p .ius.br , ate 60 dias da Iiberação, através do código de segurança: W7ELGTAYCa7R
43FA8P B4IGFCU2151hTIQ
d) Esta Certidão abrange 0 Estado de São Paulo.
e) Não foram consultados eventuals inquéritos cu procedimentos equiparados e Os processos
sigilosos.

São Paulo, 24 de marco de 2015 as 15h52min.

Nüclec de Apoic Judkiário
nuajtfl.jusL'r (21) 3225.8G66

http7l/www.jfsp.jus.br/csp/jfspinL/rcqccrddaoprint.csp 	 1/I



25/03/2015 Comovante de Irscticäo no CPF

fl
NzcJC?-

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brash

Comprovante de Situaçao Cadastral no CPF

NO do CPF: 235.034.753-20

Nome da Pessoa Fisica: MARIO DE QUEIROZ GALVAO

S Situaçao Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Cornprovante emitido as: 14:57:38 do dia 25103/2015 (hora e data de Brasilia).
Codigo de controle do comprovante: 601 D.CCBC.8784.8D85
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na pãgina da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.aov.br .

Aprovado pela WJ/RFB no 1.042, de 10/06/2010.

U

S/w.reta&tagov.br/ap1icacoesIat&cpvconsiAtaPtiicaExwor.p 	 i/l



II) fl&!W

Para todos os efeitos legais, eu, Mario de Oueiroz GalvAo brasileiro, inscrito no

CPF/MF sob o n 9 235.034.753-20, residente e domiciliado na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvaiho, flQ 1510, 22 andar, Vita

Olimpia, CEP n 2 04.547-005, na qualidade de membro do conseiho de

administração da GALVAO ENGENHARIA S.A. sociedade por açöes corn sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvatho, n 9 1510, 2

andar, Vila OlImpia, CEP nLI 04.547-005, inscrita no CNPJ sob o n2

01.340.937/0001-79, declaro, para os. fins do art. 48 da Lei 11.101/05, que

nunca ful condenado por quaisquer dos crimes previstos na Let 11.101/05.

São Paulo, 25 de marco de 2015.

/_,/

Mariq,d 'Queiroz Galvão

U



Para todos os efeitos legais, eu, Mario de Queiroz Galvao brasileiro, iiscrito no

CPF/MF sob o n 2 235.034.753-20, residente e domiciliado in Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvaiho, n Q 1510, 2 Q andai; Vila

Olfmpia, CEP flQ 04.547-005, na qualidade de membro do conseiho de

administraçao da GALVAO PARTIcIPAcOES S.A.. sociedade por açOes corn sede

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ita Rua Gomes de Carvalho, n2

1510, 2 2 andar, Vila Olimpia, CEP n2 04.547-005, inscrita no CNPJ sob o n9

11.284.210/0001-75, declaro, para os fins do art. 48 da Le! 11.101/05, que

nunca fui condenado par quaisquer dos crimes previstos na Lei 11.101/05.

São Paulo, 25 de marco de 2015.

Mario de Queiroz Galvão



4 I
27/0 212015	 3090771

LIlk I 

a^im PODER JUDICIARIO
TRIBuNALDEJUsTIcA DO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDAO DE DIsrRIauIcOEs CRIMINAlS DO(A) COMARCA DE SAO PAULO - CAPITAL

CERTIDAO N°: 6859960
	

FOLHA 111

A autenticidade .desta cerlidão poderà ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justica.

A Diretoria de Serviço Técnico de InformaçOes Criminals do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuiçOes legais.

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os registrns de distribuiçOes de AcOES
CRIMINAlS; anteriores a 27102/2015, verfficou NADA CONSTAR contra:

MARIO DE. QUEIROZ GALVAO, RG: 54147193-4, CPF: 235.034.753-20, nascido em 04111/1964.
natural de Fortaleza - CE, fllho de DARIO DE QUEIROZ CALVAO e GLAUCIA VASCONCELOS
GALVAO, cOnforme indicaçAo canstante do pedido de

Esta certidão abrange os feitos criminals e as teitos dos Juizados Especiais Criminals
distribuldos na Comarca de São Paulo; so tern validade no seu original e mediante assinatura
digitalizada do responsavel pelo expediente da Diretoria de Serviço de lnforrnaçoes Criminals.

Esta certidãc e sam custas.

São Paulo, 2 de marco de 2015.

4	 ft

Mauricio de Almeida
Supervisor de Serviço

3090771
PEDIDO N°:	 IlIIIlIIIHIIIlIlIllhII



3/24/2015
	

PODER JUDICJARIO

PODER JUDICIARIO
JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO

CERTIDAO DE DISTRIBUIcA0

AçOES E ExEcuçOEs CtVEIS. FISCAIS, CRIMINAlS E
DOS JUIZADOS ESPECIAIS ?9EFJCS CRIMINAlS ADJUNTOS

N°da Certidão 20150000607800

CERTIFICO, revendo Os regstros de distribuicão, a partir de 25 de abril de 1967, ate a presepte
data, que contra: MARIO DE QUEIROZ GALVAO , ou vinculado ao CPF de nürnêro

)	
235.034.753-20,

N A D A C 0 N S TA na Justiça Federal de lo Grau, Seção Judiciária de São Paulo.

Observacoes:'
a) Certidâo requerida pela Internet, expedida corn base nas Ordens de Serviço n° 03/2009 OF e
04/2011 OF;
b) A corferênpia dos dados pessoais da pessoa. pesquisada C de responsabiidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) A autenticidade desta Certidâo deverá ser verificada por qualquer interessado no endereço
www.ifsrj.ius.br , ate 60 dias da liberacão, através do cédiQo de segurança: 5I682aY2HGAF
BShDbQ 4I6A5ZYYONFZTWZ
d) Esta Certidão abrange o Estado de São Paulo.
e) Não foram consultados eventuals inquCritos cu procedimentos equiparados e os processos
sigilosos.

São Paulo, 24 de marco de 2015 as 15h56min.

Nücleo de Apoic )udiciáric
nuaj@trff3.jus.6r (11) 3225.8666

http:/fwww.jfspjus.br/csp/jfspinr/reqcerlidaoprinrcsp 	 i/l



25103'2015	 CanprovantedelnscriçaoncCPF 	
I tfl3

p_It 41]
Ministérlo da Fazenda

Secretaria cia Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçao Cadastral no CPF

I'
N° do CPF: 236.208.977-00

Nome da Pessoa Fisica: JOSE GILBERTO.DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM

Situaçao Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido as: 14:58:51 do dia 25/03/2015 (hora e data de Brasilia).
Codigo de controle do comprovante: 66DD.E6IA.D25A.6640
A autenticidade deste comprovante dêverá ser cbnfirmada na pägina da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br .

Aprovado pela IN/RFB no 1.042, de 10/0612010.

asp	 1/1



aiovzois	 .3090732

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIcA DO gSTADO DE SAO PAULO

0

CERTIDAO DE DlsTRlaulçOEs.CRIMtNAIS DO(A) COMARCA DE SAO PAULO

CERTIDAO W. 6845840
	 FOLHA: 111

A autenticidadé desta certidao poderã ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justlça..

A Diretoria de Serviço TGcnico de inforrnaçOes Criminals do(a) Comarca de São Paulo,
no uso de sues atribuiçOes legais,

CERTIEICA E DA FE que, pesquisando Os registros de distribuicoes de AqOES
CRIMINAlS, anteriores a 25/02/2015, verificou NADA CONSTAR contra:

 GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, RG: 2614169, CPF: 236.208.977-00, nascido
em 11103/1952, natural de Rio de Janeiro - RJ, fllho de HERBERT DC) AMARAL VALENTIM e
LEONTINA LEDA DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, conforrne indicaçao constante.do pedido de

L..A**.. --------

Esta certidão abrangeos feitos criminals e os feitos dos Juizados Especials Criminals
distribuidos na Comarca de São Paulo; sO tern validade no seu original e mediante assinatura
digitalizada do responsavel pelo expediente cia Diretoria de Serviço de lnformaçOes Criminals.

Este certidao e sem custas.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2015.

Mauriclo de Almeida
Supervisor de Serviço

3090732
PEDIDO No: IThIHO



3/24/2015
	

PCJDER JUDICIARIO

-..d

PODER JUDICIARIO
3USTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO

CERTIDAO DE DISTRIBUIcA0

AçãEs E ExEcuçOEs CfVEIS, FISCAIS, CRIMINAlS E
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERJkIS CRIMINAlS ADLIUNTOS

N°da Certidão 20150000607112

CERTIFICO , revendo as registros de distriouicão, a partir de 25 de abril de 1967, ate a presente

S	 data, que contra: JOSE GILBERTO 0€ AZEWDO BRANCO VALENTIM , ou vinculado ao CPF de
nümero 236.208.977-00,

N A D A C 0 N S I A na Justiça Federal de :io Grau, Seção iudiciária de São Paulo.

Observaçöes:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida cern base nas Ordens de Serviço n o 03/2009 DF e
04/2011 DF;
b) A confei-ência dos dados pesscais di pessoz pequisada 6 de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) A autenticidade desta Certidão deverâ ser verificada por qualquer interessado no endereça
www.iIs p ius.br , ate 60 dias da liberacão, através do c6c1 ico de segurança: PJCQTYM67E6N X9LSJX
B4IE9EU2692NNAG
d) Esta Certidão abrange a Estado de São Paulo.
e) Não foram çonsultados eventuais inquéritos ou procedimentos equiparadas e as processos
sigilosos.

São Paulo, 24 de marco de 2015 as 15h51mn,

Nücleo dc Apoio Judiciário
nuaj@tr3.j:s.Lar- (11) 3225.8666

http://www.jfsp.jus.br/csp/jfspinUreqcer6daoprint.csp	 1/1



25/03/2015
	

Cornprovantede Iriscrição no CPF
	

4*

FcC' ijl

MinistOrio da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brash

Comprovante de Situaçao Cadastral no CPF

N O do CPF: 065.579.318-65

Nome da Pessoa Fisica: ERTON MEDEIROS FONSECA

Situaçao Cadastral: REGULAR

DigitoVerificador: 00

Comprovante emitido as: 14:59:52 do dia 25103/2015 (hora e data de Brasilia).
COdigo de controle do comprovante: CEOB.4139C.29135.726C
A autenticidade deste comprovante deverá ser canfirmada na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br .

Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10106/2010.

hflpiMwrectafaza1dagovfr/aiicaco&acwcpvcoJtaRi,flcaExir,p 	 Ill



2610215	 3090729
PODER JLJDICIARIO

TRIBUNAL DE .JUSTIcA DO ESTADO DE SAO PAULO
CERT!DAO DE DJSTRIBUIçOES CRIMINAlS 00(A) COMARCA DE SAC) PAULO

CERTIDAQ:N0: 6845838	 FOU4A: Ill
A autenticidade desta certidao podera ser contirinada pale Internet no site do Tribunal de .Justiça

A Diretorla de Serviço Técnicode lnforniaçoes Criminals do(a) Comarca de Sao Paulo,
no usa de sues atribuiOes legais,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os registros de disfribuioes de AçOES
CRIMINAlS anteriores a 25/02/2015! VerifICOUNADA CONSTAR contra:	 "-"--"'---'--t

ERTON MEDEIROS FONSECA, RG: 8791225, CPF: 065.579.318-65, nascido em 12112/1960, natural
de Julz de Fore — MG, fliho de ERTON REIS FONSECA e MARINA MEDEIROS FONSECA, conforme
indicaçao constante do pedido de cerUdao .naa--£k.&tflflflflfls flS_sAns_&_ss ..••-

Esta certidao abrange Os feitos criminals e Os feitos dos Juizados Especials Criminals
distrlbuidos cia Comarca de São Paulo; sO tern validade no seu original e mediante assinatura
digltalizada do responsavel pelo expediente da Diretoria deServiço de lnformaçaes Criminals.

Esta certidao e sam custas.

Sao Paulo, 27 de fevereiro de 2015.

Maurfcio de Almeida
Supervisor de Service

3090729
PEDIDO P4°:
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PODER JUDICIARIO

PODER ..JUDICIARIO
.JUSTIcA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO

CERTIDAO DE DISTRIBUIcÃ0

AçOEs E EXECUçÔES CiVEIS, FISCAIS, CRIMINAlS E
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAlS CRIMINAlS ADJUNTOS

N°da Certidäo 20150000607665

CERTIFICO , revendo Os registros de distribuição, a partir de 25 de abril de 1967, ate a presente
data, que contra: ERTON MEDEIROS FONSECA , ou vinculado ao CPF de nümeroS 065.579.318-65,

N A D A C 0 N S TA na Justiça Federal de lo Grau, Seção Judiciária de São Paulo.

Observacäes:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida corn base nasOrdens de Serviço n o 03/2009 DF e
04/2011 DF;
b) A conferéncia dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de responsabilidade do solicitante da
Certidâo, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatthrio;
c) A autenticidade desta Certidão deverth ser verificada por qualquer interessado no endereço
www.ifso.ius.br , ate 60 dias da liberação, através do código de segurança: 5I682aY2FMFP 4JBE9P
41688Z3213B4W2Z
d) Esta Certidão abrange o Estado de São Paulo.
e) Não foram consultados eventuais inquérftos ou procedimentos equiparados e os processos
sigilosos.

São Paulo, 24 de marco de 2015 as 15h48rnin.

Nücleo de Apollo Judiciário
nuaj@trt3.jus.br - (11) 3225.8666

http:ltwwwjfsp.jusbr/csp/jfspintlreqcertidaoprinLcsp 	 III



2903/2015	 CompruvantedeIrcdçaonoCPF 	 4R9

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brash

Comprovante de Situaçao Cadastral no CPF

N O do CPF: 116.665.603-91

Nome da Pessoa Fisica: RAIMUNDO MAURILIO FREITAS

Situaçao Cadastral: REGULAR

Dig ito Verificador: 00

Comprovante emitidoäs: 15:01:05: do dia 25103/2015 (hora e data de Brasilia).
COdigo de controle do comprovante: 14F2.677F.24AD.6717
A autenticidade deste comprovante deverã ser confirmada na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br .

Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10/06/2010.

httpJMwrecdta.fazerwIagovbr/apIicacoes/atcta'cpUCoasuItaPublicaExibir.asp 	 1/1
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2610212015	 3090772

1211^^' W
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUS11A DO ESTADO DE SAO PAULO

S

CERTIOAO DE OI5TRIBuIçOES CRIMINAlS 00(A) COMARCA DE SAO PAULO- CAPITAL

CERTIDAO N°: 6859947
	 FOLtIA: 111

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal cia Justiça.

A Diretoria de Serviço Teenico de InformaçOes Crimnais do(a) Cornarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuiçOes legais,

CERTIFICA E .DA FE qua, pesquisando os registros de distribUiçOes de AçOEs
CRIMINAlS, anteriores a 2710212015. verificou NADA CONSTAR contra: *********t***********•fl•fl*

RAIMUNDO MAURILIO FREITAS, RG: 98002456347, CPF: 116665603-91, nascido em-28106/1958,
natural de Tabuleiro do Norte - CE. fliho de ALCIDES MOREIRA DE FREITAS a ANA PINTO DE
FREITAS, conformeindicação constarite do pedido de

Esta certidao abrange os feitos criminais a as feitos dos Juizados Especiais Crirninais
distribuidos na Comarca de São Paulo; sã tern validade no seu original e mediane assinatura
digitalizada do responsãvel palo expediente da Diretoria de Servicode InhomiacOes Criminals.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 demarco de 2015.

Mauricic de.Almeida
Supervisor cia Serviça

3090772
PEDIDO N°:	 iTflIlflflUlliFllIlflThIfli
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PODER JUDICIARIO

-	 I

-e

PODER JUDICIARIO
3USTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO

CERTIDAO DE oksTRxauIcAo

AçÔES E EXECUçôEs CfVEIS, FISCAIS, CRIMINAlS E
DOS 3UIZADOS ESPECIAIS :EDtRAIS CRIMINAlS AD)UNTOS

N°da Certidão 20150000607837

CERTIFICO , revendo as registros de distribuicão, a partir de 25 de abril de 1967, ate a presente
data, que contra: RAIMUNDO MAURILIO FRflTAS , ou vinculado ao CPF de nómero
116.665.603-91,

N A D A C Q N S TA na Justica Federal de 10 Grau, Seção Judicithria de São Paulo.

Observaçôes:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida corn base nas Ordens de Servico n° 03/2009 DF e
04/2011 DF;
b) A conferênçia dos dados pessoals da pessoa pesquisada é de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titutaridade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) A autenticidade desta Certidão deverá ser vérificada por qualquer interessado no endereço
www.ifso.ius.br , ate 60 dias da liberaçáo, através do código de segurança: PJCQTYM68GBD
B5QCDB X7ENIHTGWA33IWKH
d) Esta Certidão abrangeo Estado de São Paulo.
e) Não foram consultados eventuais inquéritos csu procedirnentos equiparados e os processos
sigilosos.

São Paulo, 24 de marco de 2015 as 15h58rnin.

NUclea de I1poio Judiciáric
nuaj@tit3Jus.br- (11) 3225.8666

http://www.jfsp.jus.br/csp/jfspinureqcertidaoprint.csp	 11!



25103/2015
	 CanprovantedelnscriçãonoCPF	 4 a

I

Ll

Ministérlo da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brash

Comprovante de . Situaçao Cadastral no CPF

N O do CPF: 887.807.088-20

Nome da Pessoa Fisica: EDISON MARTINS

Situaçao Cadastral: REGULAR
	

I

Dig ito: Verificador: 00

Comprovante emitido as: 15:02:48 do dia 2510312015(hora e data de Brasilia).
COdigo de controle do comprovante: ACC2.81348.139A4.46AF
A autenticidade deste comprovante devera ser confirmada na pägina da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br .

Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10/06/2010.

II

hftpiNw.raSta.fazenda.govbc/aPicacoes/atcta/cpffCortitaRtiicaExibr.asp	 1/1
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Para todos os efeitos legais, eu, Edison Martins, brasileiro, inscrito no CPF/MF

sob o n2 887.807.088-20, residente e domidiliado na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Rua Gomes de Carvaiho, 01 1510, 2 Q andar, Vila OlImpia, CEP n

04.547-005, na qualidade de diretor da GALVAO ENGENHARIA S.A. sociedade

por açöes corn sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes

de Carvaiho, n g 1510, 2 andar, Vila Olimpia, CEP n 04.547-005, inscrita no CNPJ

sob o 0 01.340.937/0001-79, declaro, para os fins do art, 48 da Lei 11.101/05,

que nunca fui condenado por quaisquer dos crimes previstos na Lei 11.101/05.

Silo Paulo, 25 de	 e 2015.

Edison Martins

S



wat tvwjT

Para todos os efeitos legais, eu, Edison Martins brasileiro, inscrito no CPF/MF

sob o  887.807.088-20, residentee domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Rua Comes de Carvaiho, n9 1510, 2 9 andar, Vila Olimpia, CEP n2

04.547-005, na qualidade de diretor da GALVAO PARTICIPAcOES S.A., sociedade

por açOes corn sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes

de Carvaiho, n Q 1510, 2 andar, Vila Olimpia, CEP ng 04•547035, inscrita no CNPJ

sob o n 2 11.284.210/0001-75, declare, para as fins do art. 48 da Lei 11.101/05,

que nunca ful condenado por quaisquer dos crimes previstos na Lei 11.101/05.

São Paulo, 25 dernpro2015.

Edison Martins

S
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26/02V201 5	 3090727
PODER JUDICJARJO

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDAO DE DISTRIBUI9OES CRIMINAlS DO(A) COMARCA DE SAO PAULO

CEATIDAON0: 6845836	 FOLHA: 111
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada pela intemet.no site do Tribunal de Justiça.

A Diretona de Serviço Tecnico de Iniormaçaes Criminais do(a) Comarca de SAO Paulo,
no uso de suas atribuiçoes legais,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os registros de. distribuiçOes de AcOES
CRIMINAlS, anteriores a 25/0212015, verificou NADA CONSTAR contra: 	 '-'"-"t

EDISON MARTINS, RG: 9732139, CPF: 887207088-20, nascido em 1310511957, natural de
Macedonia SP, fliho de JOSE MARTINS e ANTONIA RIVERA MAR11NA, conrme indicaçao
constante da pedido de certidao!_ flfl_____s& __&**.•___S&***fl*_._nnns_

Esta certidao abrange os leitos crimirtais e as feitos doe Juizados Especiais Criminals
distnbuldos na Comarca de SAO Paulo; $o tem validade no seu original e mediante assinatura
digitalizada do responsavel pelo expediente da Diretoria de Servicode Informaçoes Criminals.

Este certidao é sem custas.

SAO Paulo; 27 de tevereiro de 2015.

4

Mauricio de Almeida
Supervisor de Serviço

3090727
PEDIDO No:
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3/24/2015	 PODER JUDICLkRIO

-

PODER JUDICIARIO
JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO

CERTIDAO DE DISTRIBUIcAO

ACOES E EXECUçOES CiVEIS, FISCAIS, CRIMINAlS E
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAlS CRIMINAlS ADJUNTOS

N°da Certidão 20150000607649

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição, a partir de 25 de abril de 1967, ate a presente
data, que contra: EDISON MARTINS , Cu vinculado ao CPF de nimero 887.807.088-20,

N A D A C 0 N ST A na Justiça Federal de 10 Grau, Seção Judicithria de São Paulo.

Observaçöes:.
a) Certidão requerida pela Internet, expedida corn base nas Orders de Serviço n o 03/2009 DF e
04/2011 OF;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário;

S	 c) A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no endereço
www.ifsD.ius.br , ate 60 dias da liberação, através do código de segurança: C41C6ES9444V
hKCSWS hJCY1ZUZ7DCQ8VD
d) Esta Certidão abrange o Estado de São Paulo.
e) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos equiparados e os processos
sigflosos.

São Paulo, 24 de marco de 2015 as 15h47min.

Nücleo de Apoio .Judiciário
nuaj@trf3jus.br - (11) 3225.8666

http://wwwjfsp .jus br/csp/jfspint/reqcertidaopri n t.csp1/1
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Compcwante de Inscricao no CPE

n
bA

Ministèrio da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N O doCPF: 309.969.453-34

Name da Pessoa Fisica: EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO

Situaçao Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Compravante emitido as: 15:12:09: do dia 25/0312015 (hora e data de Brasilia).
Codigo de controle do comprovante: 09EE.37EE1080.93EF
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasilna Internet, no eridereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10/06/2010.

http:/Mrww.recAE^i ta-fazenda.gov.br/apli 	 1/1



Para todos os efeitos legais, eu, Eduardo de Queiroz Galvao brasileiro, inscrito no

CPF/MF sob o 0 309.969.453-34, residente e domiciliado na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n 2 1510, con]. 192, sala

23, Vila Oifmpia, CEP 0 04.547-005, na qualidade de diretor e membro do

conseiho de administração da GALVAO PARTIC!PAçOES S.A. sociedade por

açOes corn sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de

Carvalho, n g 1510, con]. 192, sala 23, Vila OlImpia, CEP n 2 04.547-005, inscrita no

CNPJ sob o n2 11.284.210/0001-75, declaro, para os fins do art 48 da Lei

11.101/05, que nunca fui condenado por quaisguer dos crimes previstos na Lei

"S	 11.101/05.	 / \

São Paulo, 25 de iárço do 2015.

Eduardo &E Oueir4z GalvAo

/171



zvovois	 3090728

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JusTIcA DO ESTADO DE SAO PAULO

C

CERTIDAO DE olsTRlsuIçOEs CRIMINAlS DO(A) COMARA DE SAO PAULO ' CAPITAL

CERTIDAO.N°: 6860017
	 FOLHA Ill

A aulenticidade desta certidâo poderâ ser confirruada pela Internet no site do Tribunal de Justica.

A Diretoria de Service Técnico de InformaçOes Criminals do(a) Comarca de Sao : Paulo.-
Capital, no use de suas atribuiçOes legais,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando as registros de distribuicOes de AcOES
CRIMINAlS, anteriores a 27102/2015, verilicou NADA CONSTAR contra:

EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, RG: 833124, CPF: 309.969.453-34, nascido em 16/0111 967,
natural de Recife - PE, fliho de DARIO DE QUEIROZ GALVAO e GLAUCIA VASCONCELOS
GALVAO, conforme indicaçao constante do pedido de . certidao.t*------------

Esta certidào abrange as feitos criminals e as feitos dos Juizados Especiais Criniinais
distribuidos na Cornacca de Sao Paulo; sO tern validade no seu original e mediante assinatura
digitalizada do responsável pelo expethente da Diretona de Serviço de InformaçOes Criminals.

Esta certidao é sem custas.

So Paulo, 2 de marco de 2015;

Mauricio de Almeida
Supervisor de Serviço

3090728
PEDIDO 14°:
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PODER JUDICIARID

•	 .. 4.

PODER JUDICIARIO
JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO

CERTIDAO DE DISTRIBUIcA0

AçãEs E ExEcuçäEs CiVEIS, FISCAIS, CRIMINAlS E

DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAlS CRIMINAlS ADJUNTOS

N°da Certidao 20150000607864

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição, a partir de 25 de abril de 1967, ate a presente
data, que contra: EDUARDO DE QUEIROZ GAL.VAO , ou vinculado ao CPF de n(imero
309.969.453-34,

N A D A C 0 N S TA na Justiça Federal de lo Grau, Seção Judicithria de São Paulo.

Observaçbes:.
a) Certidão requerida pela Internet, expedida corn base nas Ordens de Servico n o 03/2009 DF e
04/2011 DF;
b) A conferéncja dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de responsabilidade do solicitante da

S	 Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no endereçc
www.ifs p .ius.br , ate 60 dias ca Iiberacão, através do código de segurança: W7ELGTAYD37C
S5PH6B X7EhGXJWE18JRNX
d) Esta Certidäo abrange 0 Estado de São Paulo.
e) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedirnentos equiparados e Os processos
sigilosos.

São Paulo, 24 de marco de 2015 as 16hOOmin.

Nücleo de Apolo .Judiciário
nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225.8666

http://www.jfsp.jusbr/cspujfspintlreqccrlidaoprjnrcsp 	 i/I



2903/2015	 Comirovante de lnscriçao no CPE

k
Ministérlo da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brash

Comprovante de Situaçao Cadastral no CPF

N O do CPF: 230.509.773-53

Nome da Pessoa FIsica: LUCIANA GALVAO DE ANDRADE

Situaçao Cadastral: REGULAR

* Digito.Verificador: 00

Comprovante emitido as: 15:12:52 do dia 25103/2015 (hora e data de Brasilia).
Codigo de controle do comprovante: C574.0O53.A01E.5E53
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br .

Aprovado pela IN/RFB no 1.042, de 10/06/2010.

asp	 1/1



Para todos as efeitos legais, eu, Luciana GalvAc de Andrade brasileira, inscrita no

CPF/MF sob o n2 230.509.773-53, residente e domiciliada na Cidade do São

Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Gomes do Carvatho, n 2 1510, 29 andar, Vila

011inpia, CEP flQ 04.547-005, na qualidade do membro do conseiho do

administração da GALVAO PARTICIPAcOES &A., sociedade por açoes corn sede

na Ciclade do São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n

1510, 22 andar, Vila Olimpia, CEP n 2 04.547-005, inscrita no CNPJ sob o n2

11.284.210/0001-75, declaro, para as fins do art. 48 daLei 11.101/05, que

nuncaful condenada par quaisquer dos crimes previstos na Lel 11.101/05.

São Paulo, 25 de marco do 2015.

Luciana Galvão do

4)



2610212015	 3090734
PODER JUDICIARJO

TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SAO PAULO
CERTIDAO DE DISTRIBUIçOES CRIMINAlS DO(A) COMARCA DE SAO PAULO

CERTIDAO N°: 6845841	 FOLHA 1/i

A auterdiddade desta certldao poderá ser confim,ada pela Internet no site do Tribunal de JusUca.

A Diretoria de Serviço Tecnico do . lnformaçOes Criminals do(s) Comarca de São Paulo,
no uso de suas atribuiçOes legais,

CERTIFICA E DA FE quo, pesquisando Os registros do distribuiçaes do AQOES
CRIMINAlS, anteriores a 25/0212015, verificou NADA CONSTAR contra: mm-a

LUCIANA GALVAO DE ANDRADE, RG: 527307, CPF: 230.509.773-3, nascido em 2310511957,
natural de São Paulo - SP, fliho do DM10 DE QUEIROZ GALVAO e GLAUCIA VASCONCELOS
GALVAO, conforme indicaçao constants do pedido do cerhdão.	 a-

Esta cectidao abrange Os feitos criminals e os feitos dos Juizados Especlais Criminais
distribuicjos na Corrarca de São Paulo; so tem. validade no seu original e medlante assinatura
digitalizada do responsável polo expediente da Diretoria de Seiviço de InformaçOes Criminals.

Esta certidâo e sem custas.

São Paulo 27 do fevereiro de 2015.

Mauriclo do Almeida
Supervisor do Serviço

3090734
PEDIDO N°:
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PODER JIJD[CIARJO

I..- .. -0..'

PODER JUDICIARIO
3USTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO

CERTIDÃO DE DIsTRIBuIcÃ0

AçôEs E EXECUçÔES CtVEIS, FISCAIS, CRIMINALS €
DOS JUIZADOS ESPECIAIS iffl)ERJCS CRIi'IINAIS ADJUNTOS

N°da Certidão 20150000607949

CERTIFICO , revendo Os registros de distribuicão, a partir de 25 deabril de 1967, ate a presente

10	 230.509.773-53,
que contra: LUCIANA GALVAO DE ANDRADE , Cu vinculado ao CPF de nCamero

230.509.773-53,

N A D A C 0 N S TA na Justiça Federal de to Grau, Seção ]udiciária de São Paulo.

Observacöes:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida ccm base nas Orders de Serviço n o 03/2009 DF e
04/2011 OF;
b) A confei-ência dos dados pesscais da pessoz pesquisada é de responsabilidade do solicitante da

,	 Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no endereço
www.ifsp.ius.br , ate 60 dias da liberação, através do código de segurança: C41C6ES9744B X8KSPC
4I6A5U3VINHZXaK
d) Esta Certidâo abrange o Estado de São Paulo.
e) Não foram consultados eventuais inquéritos cu procedimentos equiparados e Os processos
sigilosos.

São Paulo, 24 de marco de 2015 as 161104min.

Nüceo dc Apolo Judkiário
nuaj@trl3.jsi2r - (11) 3225.8566

http://www.jfsp.jus.br/csp/J+fspinttreqccr6daoprint.csT)
	 I 1
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GCMC
/ Advogados

a

DOG 04

Rio de Janeiro
Av. Rio BrancolOB 1110 andar
20040 002/Centoc
Rio deJaneiroJa

roSS 213195 0140

Siopauio
Av. Paulista 1079 / 29 andar
01311 200 / Bela Vista
Sâo Paulo / op
T+551130411500

Brasilia
OAOJS Soil / quadra 05
bloco K / N 17 / salas 501-507
70070 050 / BrasOla / Dr

T 45 613323 3865 I



So Paulo, 25 de marco tie 2015

Ao

CONSELHO DE ADMINISTRAçAO DA GALVAO PARTIcIPAçOES S.A.

LA

EMPRESA NACIONAL DE PARTICIPAçOES LTDA., corn sede na Rua Vicente Linhares, n!

500, 042 andar, sala 409, Aldeota, Fortaleza - CE, inscrito no CNPJ/MF sob n9

07,284.210/0001-40, neste ato representada na forma de seu contrato social,

qualidade de acionista controlador da GALVAO PAR11CIPAçOES S.A., inscrita no

CNPJ/MF sob n 2 11.284.210/0001-75, autoriza, na forma do art. 122, parágrafo Onico

da Lel 6.404/76, os seus administradores a formular pedido tie Recuperaçäo Judicial.

Atenciosamente,

\) LJ\p

EMPRESA NACIONAL D PARTICLPAçOEs [

1



São Paulo, 25 de marco de 2015

Ao

CONSELJ-1O DE ADMINISTRAçAO DA GALVAO ENGEM-IARIA S.A.

GALVAO PARTICIPAçOES S.A., corn sede na Ran Gomes de Carvaiho, n 2 1510, 19 2 andar,

conjunto 192, sala 23, Vila O!Irnpia, São Paulo-SP, inscrito no CNPJ/MF sob fl9:

11.284.210/0001-75, neste ato representada na forma de seu estatuto social, na

qualidade cM acionista controlador da GALVAO ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ/MF

sob n 2 01,340.937/0001-79, autoriza, na forma do art. 122, parágrafo ünico da Lei:

6.404/76, Os seus administradores a formular pedido de Recuperaçäo Judicial.

Atenciosamente,

U-
GALVAO PARTICLPcOES S.A.

1



("1
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Sâo Paulo, 25 de marco de 2015

Ao

CONSELHO DE ADMINISTRAçAO DAGALVAO ENGENHARIA S.A.

GALVAO PARTIcIPAçOEs S.A., corn sede na Rua Games de Carvaiho, n 2 1510, 192 andar,

conjunto 192, sala 23, Vila Olimpia, Sac Paulo-SP, inscrito no CNPJ/MF sob

11.284.210/0001-75, neste ate representada na forma de seu estatuta social, na

qualidade de acionista controlador da GALVAO ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ/MF

sob tic 01.340.937/0001-79, autoriza, na forma do art. 122, parágrafo ünico da Lei

6.404/76, os seus administradores a formular pedido de Recuperaço Judicial.

Atenciosamente,

üOk C
GALVAO PARTIcIPAcOES S.A.

4
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GCMC

/ Advogados

DOCO 05

10-

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 138! W andar
20040 002 /Centio
Rio de Janciro / aj
T+552131950240

São Paulo
Av Paulista 1079 / 2 andai
01311 200 / Bela Vista
São Paulo / sa

+55 II 3 041 1500

Brasilia
SAIJS Sul / quadra 05
bloco x 1 N1 17 / salas 501-507
70070 050 / enr011 / or
T+55615323 3865



GCMC
/ Advogados

GalvAo Engenharia S.A.

Rio Be Janeiro
AV Rio Branco 138 / 11' andar
20040 002/ Centro
Rio de Janeiro / aJ

+55 713195 0240

São Paulo
Av. Paulista 1079 / r andar
01311200/Bela Vista
Sã. Paulo / Sp

1+551130411500

Brasilia
saussrfl/quadraOs
bloco a / n 17 / aalaa 501-507
70070 050 / Brasilia / op

+55 61 33 23 3 865
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