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para liquidação desse passivo virào da alienação de ativos, conforrne ciescrito no item 6 do Dresente

documento.

AT! VOS EM CESSAO FIDUCIARFA

As Recuperandas considerararn em seu fluxo de caixa, de forma conservadora, a destinaçào de

recebiveis em cessão para pagamento aos credores que possuem as respectivas garantias.

DESINVESTIMENTO

Conforme apontado nas premissas chaves do piano da Companhia, haverá a auenaçäo de ativos para

I) apticaçäo no capital de giro da GALVAO ENGENHARIA para garantir a continuidade da mesma, sem

a necessidade de contrair novas dividas; ii) pagamento aos credores. Conforme descrito no item 6,

a as Recuperandas reservarão pra si o valor equivatente a urn terço do valor resultante da atienação

da participação da GALPAR na CAB Ambiental (valor este que deve ser considerado como o valor

lIquido apes o pagamento dos eventuais tributos incidentes sobre a operaçäo) mais o valor referente

ao pagamento dos Credores Trabathistas, dos Credores Quirografários A e dos Credores

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A (definiçao conforrne piano de Recuperação Judicial).

0 item i) e ii) estäo sujeitos a realizaçäo pelo valor rninirno esperado peLa administração e seus

assessores financeiros.

RESULTADO DAS RECUPERANDAS CONSOLIDADO

ProjeçAo da Receita operacional Liqulda (R$ rnilhOes)
22,6%

2010' 2011' 2012' 2013' 2014' 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Receita Operacionat Liquida —Margem EBITDA

o gráfico acima dernonstra a projeção da receita cia companhia, assim como o resultadcthistórico ca

companhia de 2010 a 2014. Conforme mencionado nas premissas expostas acirna, a empresa tern sua

receita em 2015 reduzida em aproximadamente 77%, em comparaçäo corn o anode 2014 devido ac

enxugamento ca empresa e restrição ao mercado de crédito. Durante os anos de 2015 e 2016,

conforrne estimado pela Companhia, somente foram considerados O5 projetos já em andarnento, de

forma que é vetificado um crescimento real somente nos anos de 2017 e 2018.
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Sobre o histórico das Recuperandas, e possiveL notar que a niargem EBITDA apresentoii uma

tendència de queda entre os anos de 2010 e 2012, devido 30 aurnento de comptexidade e risco dos

projetos. No entanto, de acordo corn a administracão das Companhias, houve reconbecirnento dos

recebiveis da Petrobrás de perlodos anteriores em 2014, causando urn aurnento artificial da margem

EBITDA.

Tarnbém foi anaNsado 0 resuttado de obras já finalizadas pela companhia. 0 gráfico abaixo

demonstra a margem EBITDA (inctuindo despesas de SG&A) de todas as obras finaLizadas peLas

Recuperandas. Como podemos observar nos gráficos, a margern EBIIDA media desses contratos, está

em [mba corn a margern projetada para a cornpanhia. Abaixo segue gráfico onde é possivet verificar

a distribuiçäo histárica das margens de cada projeto encerrado pelas Recuperandas.

a

	
RENTABILIDAQE DOS PROJETOS - GRUPO GALVAO
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Conforme dernonstrado nos gráficos acirna e tambEm no ANEXO 1, as Recuperandas apresentam

fluxo de caixa positivo no primeiro ano, devido a alienaçäo de ativos. Considerando tarnbém o fato

de que a GALVAO ENGENHARIA é uma das principals empresas do setor de infraestrutura no pals e

está diretamente envolvida em algumas das mais relevantes obras em curso no pals, podemos

concluir que, considerando a reestruturação financeira e as prernissas operacionais apresentadas

acima, a GALVAO ENGENHARIA é uma empresa saudávek para seguir o curso de suas operaçOes.

FFV 	
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8. ANALISE DAS COMPANHIAS COMPARAVEIS

Margem EBITDA - Setor de Construçâo e Engenharla (R$ mllhaes)

Se,a Ice	 o5csn	 Inqewc 5chteoiica	 c.ttiloFa Azey, C	 SCITacap
)Ier	 Tnvesse	 Mcitero

Receita Operacional Liquida ITM 	 — — — Marge4ll EBITDA LTM

o gráfico acirna dernonstra a margem EBITDA dos üttimos 12 (doze) meses (LTM) de algumas

companhias brasiteiras e tatino-americanas do setor de geraçäo de construção e engenharia. Vale

ressattar que, das companhias comparáveis encontradas, foram excLuidas da anátise todas as que

fossem puramente de arquitetura real estate e que apresentaram rnargem EBJIDA negativa.

Procurou-se restringir a amostra as empresas brasiLeiras e da America Latina, de forma a garantir a

uniformidade da anáLise.

A partir da anáLise dos dados, pode-se observar que a margem EBITDA de empresas comparáveis

situa-se na faixa entre 4% a 10%, corn media em 7%, tanto para as empresas corn menor receita,

quanta para as corn major receita. Pode-se observar também que o tamanho da empresa (receita)

náo exerce impacto retevante nas margens das empresas.

. A margem EBITDA media projetada para as Recuperandas se situa em torno de 5% a partir de 2017,

em tinha com a media das empresas comparáveis, corroborando corn as premissas adotadas para

cada urn dos projetos anatisados.
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9. ANALISE DO END! VIDAMENTO
	

=5i

De acordo corn a tegistação de Recuperação Judicial, os credores são divididos ern 4 classes. São

etas:

• Classe I: Credores Trabathistas;

• Uasse II: Credores corn Garantia Real;

•	 Ctasse III: Quirografhrios; e

• Ciasse IV: Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

A base de credores das Recuperandas contém as classes I, III e IV.

Abaixo, detaihamos a cLassificação dos credores da Companhia e o valor total da divida de cada

grupo.

END! VI DAMENTO:

I - Trabalhista	 21.023.073

III - Quirografário 	 1.688.787.062

IV - ME/EPP	 56.909.351

Conforme abertura da tabela acima, o endividarnento considerado peLa Companhia para fins do

Piano de Recuperação JudiciaL é cornposto majoritariamente por Credores Quirografários, Os quais

representam 97% do montante total.

d12
	

Estudo Thc piico AP-0323,'15-01 	 29

Ll



[]

A. 6027nr
Apsis a1.

10. RESUMO DO ESTUDO TECN!CO

A Apsis reaiizou 0 Estudo Técnico econômico do piano de recuperacâO judicial da GALVAO

ENGENHARIA S.A. e GALVAO PARTKIPAcOES S.A. Este estudo se centrou na viabilidade econôrnica

do piano de recuperacão, não considerando sua viabitidade sob os aspectos societários, tributários e

Legais.

0 presente quadra de credores se baseia em inIormaçOes fornecidas petas Companhias e seus

assessores tegais ate a data de etaboração deste estudo, sendo assirn, este quadro estará sujeito a

aiteraçoes.

Após nossa análise da reestruturacão dos passivos e ativos, das condiçOes de Liquidez das

Cornpanhias no media e Longo prazo e considerando suas origens de recursos, despesas e estrutura

de ativos e passivos, acreditamos que o desempenho operacionai das Coinpanhias e consequente

geração de caixa suportam a viabitidade economico-financeira das Companhias após o término do

processo de Recuperacäo Judicial, bern corno possibiLitarn aos credores a satisfação dos seus

créditos conforme determinado peLo piano de recuperação. Nossa anáLise assume que todas as

prernissas rnacroeconôrnicas e operacionais contidas nesse retatório, bern como todas as prernissas

de reestruturacào de créditos, sujeitos ou nâo ao piano de recuperaçáo, apresentadas no piano de

Recuperacão Judicial seräo verificadas e atingidas. A nâo verificação ou atingirnento de quatquer

urna das prernissas adotadas, inciuindo -mas nao se Limitando a- a estabilidade econômica do pals,

manutençäo do atuai modeto reguiatório e desempenho operacionaL esperado das Companhias

poderão tornar esta anáLise inváuda.

A APSIS entende que o presente Estudo Tècnico do piano de RecuperaçäO Judicial da GALVAO

ENGENHARIA S.A. e GALVAO PARTICIPAcOES S.A. deverá ser revisto caso não se verifiquem as

prernissas-chave descritas no Capituto 6, bern coma no caso de não verificaçäo ou atingirnento do

quaisquer premissas apresentadas nesse reiatôrio e no piano de Recuperacão Judicial.

Estando a relatOrio conciuido, cornposto por 31 (trinta e uma) foihas digitadas de urn laudo e 1 (urn)

anexo, a APSIS Consuitoria Empresarial Ltda, CREA/RJ 82.2.00620-1 e CORECON/RJ RF/2.052-4,

ernpresa especializada em avaliação, abaixo representada iegaimente peios seus diretores, cotoca-

sea disposição para quaisquer esciarecimentos que, porventura, se façam necessários.

Rio de Janeiro, 03 de junho do 2015.
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11. RELA cÁo DE ANEXOS

	 000123
1. FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO EMS RECUPERANDAS
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ESTUDO TECNICO AP-0323/15-01
	 ANEXO 1 - RESUMO ANUAL 10 ANOS

LYUe6fl0fl

Receita Liquida Prevista (Inclusive ConsórciOs) 	 953.455	 667.129	 721.499	 793.649	 841.268	 891.744

	

(-) Custos (operacionais) 	 (882.930)	 (592.816)	 (639.462)	 (704.048)	 (746.291)	 (791.069)

	

(-) Despesas	 (55.055)	 (45.331)	 (46.897)	 (51.587)	 (54.682)	 (57.963)

EDITDA	 15.470	 28.981	 35.139	 38.013	 40.294	 42.712

	

margem	 1,6%	 4]3%	 4,9%	 4,8%	 4,8%	 4,8%

	Custo de reestruturacãO	 (40.000)	 (30.000)	 (10.000)	 (10.000)	 (10.000)	 -

	

Investimentos (Equipanientos)	 (9.097)	 (8.135)	 (7.327)	 (3.941)	 (2.849)	 (3.158)

FLUXO DO PERIODO 	 (33.626)	 (9.153)	 17.812	 24.072	 27.446	 39.554

	

- ) NCG	 (90.891)	 (1.927)	 (18.612)	 (20.844)	 (7.936)	 (8.413)

	

IRICSL	 -	 -	 (8.547)	 (9.525)	 (10.300)	 (14.522)

FLIJXO APOS HOC	 (124.517)	 (11.081)	 (9.347)	 (6.297)	 9.209	 16.619

	

Pagamentos Credores Alternativa A 	 (6.324)	 (21.537)

	

Ativos em cessao fiduciária 	 (3.819)	 (1.398)	 (441)

	

Desinvestimentos 	 179.591	 21.537

FLUXO FINAL	 44.930	 (12.479)	 (9.788)	 (6.297)	 9.209	 16.619

CROECONOMICA

	

Inftaçâo (IPCA)	 6,0%	 6,0%	 6,0%	 --__6,0%	 6,0%

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	 1/2
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ESTUDO TECNICO AP-0323/15-01

	 ANEXO I - RESUMO ANUAL 10 ANOS

01)0126
-I

Receita Liquida Prevista (Inclusive Consorcios) 	 945.248	 1.001.963	 1.062.081	 Li 25.806	 11 93.354

	

(-) Custos (operacionais)	 (838.533)
	

(888.845)	 (942.175)	 (998.706)	 (1.058.628)

	

(-) Despesas	 (61.441)
	 (65,128)	 (69.035)	 (73.177)	 (77.568)

EBfl'DA	 45.275
	 47.991	 50.870	 53.923	 57.158

	

mnrgem	 4,8%
	

4.8%	 4,8%	 4,8%	 4,8%

	Custo de reestruturacào	 -	 -	 -	 -	 -

	

ovestimentos (Equipamentos) 	 (3.192)	 (3.854)	 (4.245)	 (4.668)	 (5.124)

FLUXO DO PERIODO	 41.782	 44.137	 46.625	 49.255	 52.034

	

NCG	 (8.917)	 (9.452)	 (10.020)	 (10.621)	 (11.258)

	

IR/CSL	 (15.393)	 (16.317)	 (17.296)	 (18.334)	 (19.434)

FLUXO APOS NOC	 17.472	 18.367	 19.310	 20.300	 21.342

Pagamentos Credores Alternative 4

Ativos em cessão fiduciária

Desinvestiinentos

FLUXO FINAL
	 17.472	 18.367	 19.310	 20.300	 21.342

-	 EasAs CRPcC9MICA5:'	 021 -	 . . Z1	 r'cp	 2d	 -2o2S-

	

Inl(açào (IPCA) 	 6,0%	 6,0%	 6,0%	 6,0%	 6,0%

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 	 2/2
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Anexo 2

Laudo Economico-Financeiro e de Avaliaçao de Bens 6 Ativos
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RECUPERAcAO JUDICIAL

GALVAO PARTICIPAcOES S.A.

Em 29 de maio de 2015

MAIO DE 2015
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Rua Mexico, no 11 - 130 andar
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20.031-144
Telefone: 55 21 2524-0345
Fax: 55 21 2263-1752
E-mail: Impgrj@lmpg.sw.br

H. Page: http://www.Impg.SrV.br

LAUDO DE AVALIAcAO

P01 este instrumento, LMPG AIJDITORES INDEPENDENTES, empresa especializada

corn registro no Conseiho Regional de Contabilidade sob o no CRC RJ 1.284, sediada na

cidade do Rio de Janeiro, doravante denominada "AVALIADORA" em cumprimento a

sua nomeaco pelos adniinistradores da GALVAO PARTICIPAcOES S.A., sociedade

anônima, corn sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Games de

Carvalho, n° 1.510-19 0 andar — sala 23, Bairro Vila Olirnpia, CEP 04547-005, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 11.284.210/0001-75 e NIRE n° 35.300.376.391, doravante apenas

"GALVAO pARTIcIPAc0Es", para proceder a avaliacão contábil do seu acervo liquido

em 31 de dezernbro de 2014, para fins de suportar o Piano de Recuperacão Judicial a ser

apresentado ao Juizo de Direito da Ja• Vara Empresarial da Comarca da Capital do

Estado do Rio de Janeiro, apresenta o resultado de seus trabaihos:

- DA FINALIDADE DA AVALIAçAO

Identificação e apresentacão, na data base de 31 de dezembro de 2014, do valor dos

ativos e passivos a serem utilizados para fins de fins de suportar o Piano de Recuperação

Judicial a ser apresentado pela "GALVAO PARTICIPAcOES" ao Juizo de Direito da 7.

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Ii— FIJNDAMENTAcAO F INDICAçAO DO MET000 DE AVALIAcAO ADOTADO

Em cumprimento ao artigo 80, parágrafo 1 1 , da Lei 6.404/76, inforrnamos que, para fins de

determinaçào do valor dos ativos e passivos que compOem o acervo liquido contábii da

"GALVAO PARTICIPAcOES" na data base de 31 de dezembro de 2014, fol adotado o

metodo de avaiiaçäo pelo valor liquido contábil. A avaliaçäo foi desenvolvida corn base
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nos critérios definidos nos artigos 183 e 184 da Lei 6.404/76, tomando-se como base o
balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014.

Ill - DA ESCRITURAcAO CONTABIL

• Os ativos e passivos detidos pela "GALVAO PARTICIPAcOES" em 31 de dezembro de
2014, relacionados no item IV a seguir foram escriturados de acordo corn as práticas
contâbeis adotadas no Brash, uniforme e consistentemente aplicadas, observados os

quesitos de clareza e objetividade.

IV - DA VERIFICAçAO DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS

Em 31 de dezembro de 2014 o acervo liquido contábil composto por ativos e passivos
detidos pela "GALVAO PARTICIPAçOEs" é o seguinte:

Valores
em Reais

ATIVO
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber e outros recebiveis
Impostos e contribuiçOes a recuperar
Despesas antecipadas

Nào Circulante
Realizével a longo prazo
Contas a receber e outros recebiveis

nvestimentos
Imobilizado

Total do Ativo

90.083.595,99
76.061.247,04

1.845.348,09
20. 665, 89

168.010-857,01

39.537.064,41
1.356.269.097,73

27.24139
1.395.833.403,53

1.563.844260,54
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Valores
em Reais

PASS IVO
Circulante

Fornecedores e outras contas a pagar

Debentures
Provisaes e encargos trabaihistas

Obrigacöes uiscais

- . Não Circulante

Empréstimos e financiamentos

Debentures

Patrimônio lIquido

Capital social

Reservas de lucros
Ajuste de avaliacão patrimonial

Total do patrimSnio liquido

Total do passivo

Total do passivo e patrimônio liquido

147.651.621,38

49.465.467,34

37.7 13,19
61.816,81

197.216.618,72

3.981.013,52

594.418.964,54

598.399.978,06

312.492.469, 98

444.917.942,09

10.817.251.69

768.227.663,76

795.616.596.78

1 .563.844.26ft54

V - CONCLLJSAO

Face os dados, documentos, informaçöes e registros contébeis apresentados e os

exames e validaçOes por nos efetuados, adequados as circunstâncias, corn base nas

práticas e critérios contébeis adotados, concluimos os valores liquidos totais dos ativos e

passivos detidos por parte da "GALVAO PARTICIPAcOES" em 31 de dezembro de

2014 totafizam R$ 768.227.66376 (setecentos e sessenta e oito milhOes, duzentos e

vinte e sete mil, seiscentos sessenta e trés reais e setenta e seis centavos).

3



OO22U
00013

4	 PrimeGlobal 
An Aswciudan of

 Independent Accounting Firms 1MPG Auditores e Consultores

Podemos concluir assim que o acervo liquido detido por parte da "GALVAO

pARTIclPAcoEs" em 31 de dezembro de 2014, que sera utilizado para fins de suportar

o Piano de Recuperacâo Judicial a ser apresentado ao Juizo de Direito da Vara

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, totaliza

R$ 768.227.663,76 (setecentos e sessenta a aito milhOes, duzentos e vinte a sete mu,

S	 seiscentos sessenta a trés reais e setenta e seis centavos).

Rio de Janeiro, 29 de maiD de 2015.

[MPG AUT0RES INDEPENDENTES
tRC-RJ-1 .284/0

ando Lyra Magalhâes

CRC-RJ 058.725/04

4
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Telefone: 55 21 2524-0345
Fax: 55 21 2263-1752
E-mail: Impgd@impg.srv.br

H. Page: http://www.lmpg.srv.br

LAUDO DE AvALIAçA0

Por esto instrumento, LMPG AUDITORES INDEPENDENTES, empresa especializada

corn registro no Conselho Regional de Contabilidade sob on° CRC RJ 1.284, sediada na

cidado do Rio de Janeiro, doravante denominada "AVALIADORA" em cumprirnento a

sua nomeação pelos administradores da GALVAO ENGENHARIA S.A., sociedado

anOnirna, corn sede e fore na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de

Carvalho, n° 1.510 - 2 0 andar, Bairro Vila Olimpia, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° 01.340.937/0001-70 e WIRE n° 35.300.180.712, doravante apenas "GALVAO

ENGENHARIA", para proceder a avaliação contábil do seu acervo liquido ern 31 de

dezembro de 2014, para fins de suportar o Piano de Recuperaçào Judicial a ser

apresentado ao Juizo de Direito da 7 Vara Empresarial da Comarca da Capital do

Estado do Rio do Janeiro, apresenta o resultado de seus trabaihos:

Me I - DA FINALIDADE DA AvALIAçA0

identificaçáo e apresontação, na data base do 31 do dezembro do 2014, do valor dos

ativos e passivos a sorem utilizados para fins do fins do suportar o Piano do Rocuporação

Judicial a ser apresentado pela "GALVAO ENGENHARIA" ao Juizo do Direito da 7.

Vara Emprosarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

II - FUNDAMENTAçA0 E INDICAçA0 DO MET000 DE AvALIAçA0 ADOTADO

Em cumprimento ao artigo 8 0, parágrafo 1 0, da Lei 6404/76, informamos que, para fins de

determinação do valor dos ativos e passivos quo compOom o acervo Iiquido contébil da

"GALVAO ENGENHARIA" na data base do 31 de dezembro do 2014, foi adotado o

metodo do avaiiaçäo pelo valor liquido contàbil. A avaliação foi desenvolvida corn base 

v-I
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flog critérios definidos flog artigos 183 e 184 da Lei 6.404/76, tomando-se como base o

balanco patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014.

III - DA ESCRITLJRAcAO CONTABIL

0 Os ativos e passivos detidos pela "GALVAO ENGENHARIA" em 31 de dezembro de

2014, relacionados no item IV a seguir foram escriturados de acordo corn as práticas

contábeis adotadas no Brasil, uniforme e consistentemente aplicadas, observados os

quesitos de clareza e objetividade.

IV - DA VERIFICAcAO DOS COMPONENTES PATRIMONJAIS

Em 31 de dezembro de 2014 o acervo liquido contábil composto p01 ativos e passivos

detidos pela "GALVAO ENGENHARIA" é a seguinte:
Valores

em Reals

ATIVO

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber e outros recebiveis

Estoques
Impostos e contribuicOes a recuperar

Adiantamentos a fornecedores
Despesas antecipadas

Não Circulante

Realizável a longo prazo
Contas a receber e outros recebiveis

Investimentos

Imabilizado

Intangivel

Total do Ativo

216.871.814,57
1.898.371.839,95

223.616.248,47
130.71 6.190,95

132. 31 5.856, 13
3.420.088,02

2.605.312.038,09

18.485.334,16

72.910.265,46
175.277.841,73

5.504.881,86

272.178.323,21

2. 877.490. 361,30
vv-

2
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Valores
em Reais

PASS RIO
Circulante

Fomecedores e outras contas a pagar

Ernpréstimos e financiamentos
Debentures

ProvisOes e encargos trabalhistas

Obrigaçoes fiscais

Adiantamento de chentes

Nao Circulante

Fornecedores a outras contas a pagar

Ernprestimos e financiamentos

Debentures

Obrigaçoes fiscais

Imposto de renda e contribuiçào social diferidos

Provisào para contingéncias
Provisao para perdas em investimentos

Patrimônio liquido
Capital social
Reservas de lucros

Ajuste de avaliacao patrimonial

Total do patrimônio liquido

Total do passivo

Total do passivo a patrimônio liquido

432.378.483,49

374.518.268,09

119.618.458,14

78.961.194 12

203.850.112,03

30.384.335,85

1.239.710.851,72

5.152.000,00

160. 122.507,57

100.000.000,00

3.771.901,56

338.899.056,28

31.364.588,83

9.546.987,38

648.857.041.62

899.536.160, 00

58.634.939,78

30.751.368,18

988.922.467,96

1.888.567.893,34

2.877.490.361,30

V
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V - CONCLUSAO

Face os dados, documentos, inforrnaçöes e registros contábeis apresentados e Os

exames e validaçOes por nos efetuados, adequados as circunstâncias, corn base nas

práticas e critérios contábeis adotados, concluimos Os valores liquidos totals dos ativos e

passivos detidos por parte da "GALVAO ENGENHARIA" ern 31 de dezembro de 2014

totalizam R$ 988.922.46796 (novecentos e oitenta e olto milhöes, novecentos e vinte e

dais mu, quatrocentos e sessenta e sete reals e noventa e seis centavos).

Podemos conciuir assim que o acervo liquido detido par parte da "GALVAO

ENGENHARIA" em 31 de dezembro de 2014, que serà utilizado para fins de suportar a

Piano de Recuperacáo Judicial a ser apresentado ao JuIzo de Direito da 7a• Vara

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, totaliza

R$ 988.922.467,96 (novecentos e oitenta e olto milhOes, novecentos e vinte e dois mil,

quatrocentos e sessenta e sete reais a noventa e seis centavos).

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2015.

LMPGAUDITQRES INDEPENDENTES-
CRC-RJ84/(

Luiiando Lyra Magalháes

,Oontador CRC-EU 058.725/04
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Anexo3	 _______

Formulário de adesao a "A Item at/va Bt prevista no Gldusula £1 do Piano de

Recupera çao Judicial, pelos Credores Quirografários, titulares de Créditos iguais ou

inferiores a R$ 1 a000, 00 (dez nil! reals).

Credor (Razao Social):
CNPJ/MF:
Endereço:
Representante legal:

•
CPF/MF:	 ldentiflcaçäo:
Orgäo Expedidor: 	Data de expediçao:
Endereço:

o credor acima qualificado, titular de Crédito Quirografário conforme edital de
credores publicado pelo Administrador Judicial, manifesta, neste ato, sua intenção
em aderir a "Alternativa B", prevista na Cláusula 5.1 do Piano de Recuperaçao
Judicial da Galvão Engenharia 5k, em recuperaçäo judicial e da Galvão
Participaçöes S.A., em recuperaço judicial.

Rio de Janeiro, [dia] de [mes] de 2015.

El
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Anexo 4

Formulário de adesão a "Alternativa A", prevista no Cidusula 4.1 do Piano de

Recupera cáo Judicial, pelos Credores Quiroqrafdrios, titulares de Créditossuperiores

a R$ 10.000,00 (dez ml! reais).

Credor (Razão Social):

CNPJ/MF:
Endereço:
Representante legal:

CPF/MF:	 Identificação:

Orgão Expedidor: _________________ Data de expedicão:
Endereço:

o credor acima qualificado, titular de Credito Quirografário no valor total de
R$ ______________________ ("Crédito") - conforme edital de credores publicado

pelo Administrador Judicial - , manifesta, neste ato, sua intenção em aderir a
"Alternativa A", prevista na Cláusula 4.1 do Piano de Recuperacão Judicial da
Galvao Engenharia S.A., em recuperacão judicial e da Galvao Participaçöes S.A., em
recuperacão judicial, de modo a receber o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reals),
em parcela ünica a vencer no prazo máximo do Aniversário de 1 arm da Data da
Homologacäo Judicial do Piano, renunciando expressamente, por sua vez, ao saldo

remanescente do seu Crédito.

Rio de Janeiro, Idia] de [mês] de 2015.
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FormularlO de adesãO a 
"AlternaV0 B' previsW na clausula 5.1 do Plano de

Recuperaca0Juth! pelos Credores MlcroemPTe5 e Empresas de PeqUeflO Poe,

oS 
iguals ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte ml! reals).

titulares de Credit 

Credor (RazãO Social):

CNPJ/MF
Endereco

jRepreSeflte leg	 Identificacao : -
CPF/MF:	 Data de expedicão
OrgãO Expedidor

Endereco_______-

o 
credor acima qualificadoi titular de CréditO de Microempresas e Empresas de

Pequeflo Porte conforme edital de credores publiCado pelo Administrador Judicial,

manifesta. neste ato, sua intencãO em aderir 
a flAlternativa B", presta na Clausula

peracao judicial da GalVãO Engenhari
a S.A., em recUPeracao

5.1 do Piano de Recu recUperacao judicial.
judicial e da GaIvãO Participacoes S.A., em 

Rio de Janeiro, [dial de [mês] de 2015.

e
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Advogacios

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7 a VRA EP(WR1SXRIAL
DA COMARCA BA CAPITAL - RJ

Processo n
o
.: 6093715-69.2015.8.19.0001

S

a
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por meio de seus advogados infra-assinados, nos termos do instrumento
de mandato em anexo, nos autos da RECUPERAçAO JUDICIAL ern
epIgrafe, em que é recuperanda GALVAO ENGENTIARIA S/A, em
trâmite perante esse r. juIzo, diante da publicaçâo do Quadro Geral de !
Credores ocorrida em 14/05/2014, vem informar a V. Exa. que concorda 	 .
corn o crédito apresentado pelo Adm. Judicial no valor de R$ 519.235,67
(quinhentos e dezenove mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e
sete centavos).

Por oportuno, vem respeitosamente a presença de V. Exa.
requerer se digne a determinar a juntada da documentaçao de
representaçäo em anexo, a fim deque surtam seus devidos efeitos legais.

Ato contInuo, requer seja anotado no rosto dos autos o nome
do Dr. CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, inscrito na
OAB/RJ sob o n o 111.030 e do DR LUIZ GUSTAVO FERNANDES
DA COSTA, inscrito na OABJRJ sob o no 156.721, ambos corn
escritório na Av. Rio Branco, no 39, 10° e 21° andares, Centro, Rio de
JaneirolRJ - Cep: 20.090-003, para fins de recebirnento de intirnaçôes

www.cavalcanteramos.acJv.br j cavalcanteramos@cra.adv.br

WHITE MARTINS GASES INI)USTRL4LIS LTDA.,
pessoa juridica de • direitO privado, inscrita no CNPJ sob o
35.820.448/0007-21, corn sede no Rio de Janeiro e corn Filial situada na
Av. Cachambi, no 717, Cachambi, Rio de Janeiro/RJ— CEP: 20.771-63 1,



_ --
Cavalcante Ramos

Advogados
pelo Diário Oficial, cOnsoante art. 39, inciso I do Código de Processo
Civil.

Termos em que
Pede deferimento

Rio de Janeiro, 28 de Maio de 2015

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

LUTZ G1ESDACOSTA
OABIRJ 156.721

S

www.cavalcanteramos.adv.br  I cavalcanteramos@cra.adv.br



Cavalcante Ramos	 V

Advogados
pelo Diário Oficial, cOflSoante art. 39, inciso I do Codigo de Processo•

Civil

Termos em pie
Pede deferimento

Rio de Janeiro, 28 de Maio de 2015

CARLOS EPUARDO CAVALCANTE RAMOS
OAB/RJ111O

L1JIZ TA ERNANDES PA COSTA
0AB/RJ156 721

e

S

www.cavalcanteran)os.advbr I cevalcanterarnos@cra.adv.br
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fl orIclo DE NOTAS
JOSE DE BRITTO FRE1RE FIIHO

TAP.ELIA0

LIVaC: 1117
FOLEA 184
TQ; 164

CERTIDAO

PROCIJRAQAO bastante que fazem WHITE
MARTINS GASES INDUSDRIAIS XITDA. S
OtPIRAS, na forma abaixo

EJ

S A I B A N quantos esta virem qua ac primeiro dia do més de
noverobro cia ama de 2012 (doSs mil e doze), nests Cidade do Rio de
-Janeiro, no Estada do Rio de Janeiro, na Av. das Americas, 3434,
81. 7, 6 0 andar parts e 7 0 andar, Barra cia Tiluca, onde a charnado
compareci, perante mint, PAULO SERGIG OtANINNI MZ8DRUG*, Substituto
do Tabelião do 1 0 Oficjo de Notas, corn sede nests cidacle na Av.
Rio Branco, no 120 - sobreloja 20, compareceram coma outorgantes:
1) WHITE MARflN$ GASES -INDUSTRIAlS L!rna., corn sede na Av. das
Americas, 3434, Bi. 7, 5 0 andar — parte e 70 andar, Barra cia
Tijuca, Rio de Janeiro — RJ, CNPJ sob o no 35.820.448/0001-36,-S
SUAS flLIAIS; 2) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS DO NORDESTE
LTDA., corn sede na Rodovia ER 101 — Sul, no 3.333, Kin 17, bloco 3,
Prazeres, Jaboatâo dos Guararapes - FE, CNPJ sob a no
24.360.578/0001-89, 5 502kg 	3) WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAlS CO NORTh LTDA., coin sede ma Rodovia Augusta
Montenegro, S/no, Km 12, ColOnia Pinheiro, Bei.ém — PA, CNPJ sob a
no 34.597.955/0001-90, 5 SUAS FILtAIS; 4) WHITE MARTINS SOLUOES
N4EIENTAIS LTDA., corn sede via Av. das Patéricas, 3434?, El. 7, 70
andar - parte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-- RJ, CNPJ sob a
02.996.111/0001-25, E SUAS flLIAI$, todas neste eta representadas
par seas diretores; GUSTAVO AGUIAR DA 005Th, advogada, ident.
89.313/OAB/RJ, CPF 071.967.557-07, e LUtZ ALLAN SANTOS, contador,
ictent. 051955-8/CRC/RJ, CPF -845.972.757-20, ambos brasileiros,
casados, residentes e dorn jciljados nesta cidade, corn endereço
comercial via Av. das lmér jcas, 3434, Si. 7, 6 9 andar - parts e 70
andar, Barn da Tijuca; ident j fjcados coma as prOprios par mitu, do
qua don ft. t, peias OUT3Rwum g , me fol dito qua pot este püblico
instrumento nome jam e constituem seus bastante procuradores: 1)
LUCThNO CASALI ROSA, casado, advogado, ident. 131279/OAB/RJ, CPF
005.611.227-09, coin enclereçcj comercial nesta cidade, via Atr.Pastor
Martin Luther King Jr., 125, salas 301-B, bi.01,3, Del Castilbo;
2) RODRIGO VS CASTILBO BAflCELOS, scjlteiro, ma jor, advogado, ident.
162.320/OAR/aG, CE? 083.319.857-09, corn endereço comercial nesta
cidade, ma Rua Cacharbi, n o 717; Cachawbi 3) .705th EDtJARDO BORGES
SOUZA, solteiro, ma

j
or, advogado, ident. 58.471/OAB/RS, CE?

000.219.680-80, corn endezeço comero jal Roclovja BR 116, no 865,
Sapucala do Sul/P$; 4) ROMEU flAOTtO VALDO, solteiro, major,
advoqado, ident. 273.1951o/sp, cpE:325.024.628_00, corn endereço
comercial na Av. doe Autonoiaista&, n o 4332, Jarduxn Granada,
Osasco/SP; 5) ARIAM TORBES EtRniR&. ..casado, advogado, ident.
17.761/Q1B/PE, CPF 784:457.954-49,cpm endereço comercial via
Rodovia BR-101 — Sul, km 17, n° 3333, Prazeres, Jaboatào dos
Guararapes/PE, todos brasileiros, aos quais conferem poderes pare
o foro em geral e as especials pan acordar, discordar, desistir,
confessar, receber quaisquer importàncias através de cheques

At We llwco, 120 . sobreloja 20 . Centro 20040 .00; - Riede Janefro . RJ-Tel. 212505-4350 - Fox 21 2505.4353-
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norninativos as outorgantes, dar as competentes quitaçaes, requerer
faléncias, habilitar créditos em procedinentos de recuperaQao
judicial e extrajudicial, bern canto representar as outorgantes
perante OS OrgAos da adrn±nistracao direta a indinta, suas
autarquias, empresas pOblicas a de econbrnia mista, FundaçOes,
Concessionárias de Serviços PublicosJ enfirn, perante qualquer
entidade estatal cu paraestatal, seja Ino âmbito Federal, Estaclual
ou Municipal, inclusive perante a Sec^etaria da Receita Federal,
Ministério da Fazenda, Juntas Comerciafts e entidades privadas de
qualquer Estado da Federaçao, podend6 praticar todos os ato.s
necessários ao born a fiel cutnprinen4o do presente nandato e,
aincla, substabdlecer corn reservas. Os poderes on outorgados
deverào sex exercidos e executadc,s plos cutorgad.cs con fiel • e
integral cunprimento da legisiaçio brasileira em vigor, da Lei de
Priticas dc Corrupç&o no Exterior (FCPA) e doe padrôes de ética e
integriclade empresarial da Praxair, que sio de plenc conheciniento
dos outorgados, sendo a dencuinprinento sujeito Is sanç8es civis a
penais cabiveis, bern coma a demissia par Justa causa. Este mandate
perderá igualrnente sua validade na hipótese de resaisao de vinctlo
ernpregaticio trabalhjsta doe outorgados corn S cutorgantea.
Certifico qua: 1) Foram reóolhidas a esta serventia as custas no
valor de R$122,93; Tab. 7, 2, letra "a" (R$12,02), soruadas a
quantia de R$4,55) Tab. 2 n° os, (R$3,41) Tab. 1 n° 10, (R$3,41)
Tab. 1, n° 09, (R$11,37) arquivamentc, (R$8, fi ) comunicaço,
(R$21,70) Tab. 7 Obs, 128, Lei 3217/99 (R$13,02), •da Lei 4664/05
(R$3,25), da Lei 111/06 (R3,25), das Leis 489/81 a 590/82
Rfl0;25), distribuicaes (R$28,05), e Certjdôes; 2) Deixo cia
arquivar côpias dos documentos des outorgantes por serem ininhas
conhecidas. E pot estarem assirn justa e contratadas a a pedido
das OUTORGANTES, lavrej em ninhas notaseste instrumento, quo ihes
sendo lido em voz alta a clara, achárarn conforme, aceitaram e
assinarn, ci.ispensadaa presença de testernunhas corn base no Artigo
31 da Consolidagao cia Normas cia Egrégia Corregedoria Geral cia
Justiça deste Estado. E eu, (A.A.) PAULO SERGIO GIA}flNNI MADIWGA
Substituto do Tabeuiao, MTPS 93083, série 243, lav.rei, ii a encerro
o presents Ato, colhendo as ass jnaturas2- (A.A.) GUSThVO AGUIAR DA
COSTA.- LtJIZ ALLAN SflTOS.- ploutes.- JOSÉ D! BRITTO PREIRE PILED
- Tabeliac.- CERflflcA 

em [16 NOV 2012 .or aim A . B su, 4 . asubscrevo e assino . -
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S UBSTABELEC IMENTO

Substabeleço, corn reserva do iguals, os poderes a mim conferidos, aos Drs.
CARLOS EDIJARDO CAVALCANTE RAMOS, brasileiro, casado, inscrito na
OAB/R.J sob o no 111.030 ÔLUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA, brasileiro,
casado, inscrito na OABJRJ sob o n° 166.721, todos corn escritório no At Rio
Branco, 39— 100 e 21 0 andàres, Centro, nesta cidade.

Rio de ..Janeiro, 01 de)cthnnkce do 2014.

ODRIG DE fr4O	 STILHO 9XRCELOS
bAb/RJ 162.320
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-	 VIGESIMA SEXTA ALTERAçAO BE CONTRATO SOCIAL
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS LTDA.'

- -	 CNPJ/MF: 35.820.4411000I-36
•	 NIRE 3320686279-0

Palo presente instrumento particular, PRAXAIR HOLDING LATINOAMERICA S.&r.L,, corn sede a 16,
Avenue Pasteur, L - 2310 Luxemburgo (antes Celia Orense 11g j, Madrid, Espanha), inscrita no
CNPJ/MF sob a no -05.46322510001-06. neste sb representada par dais de seus proouradores,
GUSTAVO AGIJIAR DA COSTA, brasilairo, advcgado;caaado, partador da caiteira de identidade no
69.313-OAB-RJ e do GPF n! 071.967,557-07 e LI.JIZ ALLAN SANTOS, brasileiro, casado, contador,
portador da carteira tie identidade CRC-RJ no 0549558 e do CPF 845S72,757-20, residentes no cidade
do Rio cia Janeiro, dorniciliados a Avenida des Americas 3.434, Bioco 7 7 0 andar, Rio de Janeiro RJ;
CEP 22840-102, conhorme procuraçAo registrada na Junta Comercial do Eslado do Rio de Janeiro -
JIJCERJA em 04 de janeiro do 2013, sob o no 00002427197 a WHITE MARTINS & WHITE MARTINS
COMERCIO E SERVIQOS SArI, corn sede a 16, Avenue Pasteur, L - 2310 Luxemburgo, inscrith no
CNPJIMF sob o no 05.718.058/0001-50, neste ala representada par doJa de set's procuradores,
GUSTAVO AGUIAR DA COSTA. brasleiro. advogado, cesado, portador da carteira de identidade no
89.313-CAB-RJ a do OFF no 071.667.557-07 a DOMINGOS HENRIQUE GUIMARAES BIJLUS,
brasileiro, casado, engenheiro mecánico, poilador cia cartelra cia identidade n o 04884820-4 IFP/RJ a do
CPF no 729244547.00, residentes na cidade do Rio cia Janeiro, domiciliados a Avenida das Americas
3.434, Bioca 7,70 andar; Rio de Janeiro, RJ, CEP 22640-102, CQnEOTrne procuraçc registrada no Junta
Comercial do Estado do Rio cia Janeiro - JIJCERJA em 24 cIa malo de 2012, sob o no 00002331314;
sOdas quotietas représentando a totalidade do capital social cia WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAlS LTDA, ernpresa brasileira, corn sane a Av. das Amdricat no 3434, bloco 7, 60 andarparte e 70 andar - Barrada Ti}uca, RID de Janeiro/RJ, CEP 22640-102, macrita no CNPJIMF sob o no
35.820.448/0001-36 a NIRE r,° 3320686279-0, corn a Vigesirna Quints 3AJteraçao do cóntrato social cia
12 de maio cia 2011, reglstrada no Junta Comercial do Estado do Rio cia Janeiro-JUCERJA em 21 cia
Junho de 2011 sob o no 00002199538 Mm entre si lusto e acordado o qua se segue:
a) Em atendimento A axigéncia da Vigil&tcia Sanittria Municipal cia Campo Grande, no Estàdo do

Mato Grosso do Sul, incltir no objeto social a atividade cia eenvase de gases industrials a
medicinal?, dando nova reda* a letra a) cia Ciáusula Seunda do-contrato social vigentea qual
passa a vigorar corn a seguinte redaçao:

'CLAIJSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

0 objeto do Sociedade é:

a) fabricaçao, envase 1 comej-do, exportaçao e irnportaao, tie gases industrials e medicinais, em laths
as suas (omlas, a cia produtos cilogenicos;

b) Consolldar a Contrato Social, o qual passará vlgorar cm a sag uinte redaço:

CONTRATO SOCIAL
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS LTDA.

CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINAçA0, SEDE E EURO

A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS LIDA. e urna sociedade Iimitada qua se rage pelos temioscia Lei no 
10.408 de 10 dejaneiro cia 2002, a tern sede a foro a Aw, das Americas, n o 3434, bloco 7,60

andar - parte a 70 andar, Centro Empresarial Mario Henrlque Simonsen, Barra cia TJuca, Rio cia
Janelro,RJ, podendp pordeliberaço cia Diretoria, abrir, fechar filiais, agendas a sucursais em quaiquer
lugar do território nadional a no exterior.

JuntbcraIao EstadodopiocjhJaneJra,	 Emp a HErE MARTINS GA 
SNDJsTRIA!v 

SOB 0 NIRE

:	 8
CERfl CO	 £0 DATAS,L'
Protoco :	 2013/135(372-6.	 0
Wire	 6270-0	

5
Va(edao, M. Serra	 AUterIticac LoaBr-uo6c4F3322B1o1 TF94ZAC72B60cE25j7sAB2eo75Asc2g(39oozsoo4
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PARAGRAFOONICO

São fiflais Ca sooledade aquelas listadas no Anexo I, qua é parte integrante do presente Contrato Social.

CLAUSULA SEGIJNOA - OBJETO SOCIAL

C objeto Ca Sociedade è:

a) Iabflcaçâo, envase, cornércic, exportacSQ e impaitaço Ce geses industrials e medicinais, em todas
as sues format, e de produtos criogêrücos;

b) fabricação, comrcio, expartação, lmportaçao do rnáquinas, equipamentos, apareihos, materials e
acessorios industrials, medicinals e odontolOgicos pan apllcaggo de gases industrials a medlcinais;

C) exportaçâo e importacao de cli hidros de alto e b&xs pressão e respoctivos acessthrios, materias-
prirnas pars fabricaçao do cilindros Ce alto e baixa pressão, bern coma de SBUS componentas a
vâlvulas redutoras do pressao e componentes acessOrios pare linha de gases mediolnais, industrials e
veicuJar,

19 C) industrializacao e comerciaiizaao de miquinas e equipamentos destinados IN produçäo de
cifindros;

e) comerlaUzaçao do produtos fabricados per terceiros relativos a fabr4caço e cornérolo de ciirros
pare gases e acs produtos utilizados no combate a charnas (extintores de incend?o);

depAsito fechado pare arn-iazengem Ce produtos Ce fabrlcaçao própria;

g) desenvolvirnenta etou comercia!izaao de processos do aplicaçâo de gases pare diversos fins:

h) fabricaçao e cornérci p de citindros pam gases, bern como pare produtos utilizados no combate a
chamas (extintores de incéndio);

I) fabricaçao e comérclo de máquinas e equiparnentos de solda e carte a correlatos equiparnefl(os
para gases em goral, máquinas a equipamentos pare a indOatria metaliTirgjoa e mecanica;

j) exploraçao do florestas pi-áprias a/au de terceiros, barn coma induslAalizaçäo 0 cornerclalizaco de
rnadsiras e dernais produtos agricolas, agro-paMoris e alividades vonexas;

k) fabricaçao a comércio de produtos qulmths organlcos;

1) rabncaçao, cornércio do carbureto de cálcio.e produtos qu(niicos;

in) oficinas rnecânlcas para execuçâo do obras em ferr y, ago, metals e outros materials;

n) prestaç4o Ce serviços de assisténcia a terapias domiclilares;

o) prastaçao de senalços de Uatamesit& térinico, do ensalos de laboratário qulmico, mecanico e
metalográflco, do usinagem, limpeza, pintura e testes em cilindros;

p) prestação de servlços q 0 Iocaçao, reparos, montagem, consecvaçao a nianutenção do cilindros,
méquinas a equiparnentos,:bem coma anállse de produtos qulmicos;

q) distribuiçào Ce produtos para a saUCe e distribuiçao do ailmentos;

r) cornérolo varejista e alacadista de produfos para a sa(ide, corralalos, azessodos a eluipamentos
Tabricados porterceiros;

Junta coerv4c do Estada do Rio deare
,	 EmproowIi-z MARTINS 
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s) prestacao de serviços tie assislencia tEcnica tie produtos para a sacide, correlates, acessorlore
equlpamentos fabricados par terceiros;

I) lacaçao tie produtos pars a saOde, correletos, acessarios e equiparnentos rabricados par terceiros;

u) distiibuicao, irnportacäo e exportaâo do produtos pars a saUde. corretatos , acessári*S e
equipamentos fabricados par terceiros;

v) distribuiçao e comercializacao tie gas natural cornpdrnido - GNC e tie prestaçao do serviços tie
instalação do gas e tie engenharia retacionados so GNC;

w) particlpaç.ao em outras sociedades.

CL.AUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DLJRAcAO

C praza tie duraçao tie Sociedade 6 indétermiriado.

CLAUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

o capital social, totatmente -subacrito e intagraflzado am moeda corrente a em bans, é do R$
1.132.743.867,44 (hum bilhâo, canto a trinta e dais mithôes, setecentos e quarenta e trés mu, oltocentos
o sessenta e sete reels e quarenta a qua(ro centavos) dividido em 13.195.991 (treze nillhôes,cento a
noventa a cinco mu, novecentas e naventa e urns) quotas corn valor nominal tie R$ 65,64 (citenta a cinco
reels e citenta e quatro centavos) code urna, assim distribuido:

PRAXAIR HOLDING LATINOAMERICA Sari. - 13.194.871 (treze milhôes, canto a noventa e quatro
mu, seisceritas a setenta a umna) quotas corn valor nominal do R$ 85,84 (oltenla a cnco reals a oitenta a
quatro centavos) cads urns, totallzando o valor vie R$ 1.132.630.558,64 (hum bilhao, cento C trinta e
dais mflhoes, seiscentos a trlrna mit, quinhentos a cinquenta a oito reels a sessenta e qualm centavos)
representatives do 99,99% do capital social;

WHITE MARTINS E WHIT  MARTINS COMERCIC E SERVIçOS 5,a.rJ. - 1.320 (hum mil, trezentas a
vinte) quotas corn valor nominal tie R$ 85,84 (oitenta e cinco reels e oltenta e guatro centavos) code
urns, totallzando a valor tie R$ 113.308,80 (canto a treze mu, trezentos a ollo reels a oltenta centavos),
representatives tie 0,01% do capital social.

PARAGRAFO CJNIco

A responsabilidade de cada sáclo é restrita so valor do suas quotas, mas todos respondem
solidariarrenté peta integralizaçâo do capital social.

CLAUSULA QUINTA - ADTQHNISTRAQAO DA SOCIEDADE

A Admiriistraçao do Sacledade Incumbe a unia Diretoria composts tie 3 (trés) a 5 (cinco) Diretores, nâo
saclos, residentes no Brash, sende urn designado Diretor Presidents e as demais, ernpregados O
Sociedade, corn mandato tie I (hum) ano, podendo ser reeleitos.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Os Diretores seräo havidos coma empossados na data tie sua designaço pales sodas a psrrnaneceräo
nos seus cargos ate a posse do seus sucetSres.

PARAGRAFO SEGUNDO

A substitulçfio dos Diretores poderâ so der a qualquer tempo, medlarite decisao dos sodas quotlstas qua
representern a malaria do capital social.

Lcrlf'cj2 , Jun Comer	 R
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PARAGRAFO TERCEIRO

A Oiretoria reunir-se-a sempre clue necessáño, medints convocaQo de quatquer dos seus membros.
Para qua posse se instatar e valldamenle deilberar, sera neces garia a presença de polo menus a
malaria dos Diretores eleitos.

PAR.AGRAFO QUARTO

As reuniôes de Diretoria serâo presididas palo Diretor PreSence ou no sue ausencia par outro Uketor,
e pOd&ao ser secretariadas per urn terceira qus nâo integre o quadra da Diretoria.

PARAGRAFO QUINTO

As deliberaçôes do Diretoria seräo tomadas par malaria de votos dos presentes. 0 Diretor Presidente,
além do veto pessoaf, terA a de desempate.

PARAGRAFO SEXTO

Qualaquer dais Diretores, agindo sempre conjuntarnente, tern poderes pare validamente representar a
Sociedada, desde qua tais atos Be compreendarn dentro do ãrnbflo normal doe negOdos.

PARAGRAFO SETIMO

A Sociedade obrigar-se-é, tarnbtm:

a) sempre par dais do seus Diretores, no ontorga de procuraçOes em geral,

b) per urn Diretor e urn procurador, em conjunto, ou par deja procuradores, tambérn conjuntarnente,
quando asslni designadas no respectivo instrumento do mandato, e de acordo corn a extensäo dos.
poderes nee contidGs;

C) per urn Diretar cii por urn pracurador, isaladamente, este Ultimo quando assim for.designado no
respectivo instrurnento de rnandato e de acardo corn a extensAo dos poderes nele contidos, ressalvado,
porém, qua a representacâo do Sociedade par qusiquer Diretor cii apenas urn procurador.
Tsoladaniénle, asia Urnhlada sos seguinles atos:

I. representacâo do Sociedade perante a Justla a reparttç6es pUblicas em geral. Inclusive autsrquias,
sociedades de economia mista a empresas pUblicas, sejam federals, estaduals ou municipals;

II.cobrança &ou recebirnento tie quaisquer valores devidos a Sccedade, exclusivamente através tie
cheques norninativos erntidos a favor do mesrria, dentin a competente quitacüo;

III.endosso de cheques exciusivarnento para dep6-51tor das respectivas importancias em contas bäncârias
tie Sadedade;

IV.representaçao do Socledade em concorréncia póblica e assuntos can'elatos ou no prética tie atos no
exterior;

V.representaçáo da Socledade em Juizo.

PARAGRAFO QITAVO

A excecâo dos procuraçoes outargadas a advogados corn a cláusula para a lore em gerat codas as
demais procuracôes outorgadas pete Soaedacle deverâo set pot prazO clelerminado, ccinstante do
próprio instrurnento.

4i Wct
Jui,porerciaI do Esiado do Rio e Janefro
Em*e$j: WHITE MARTINS
Mire 3os8s279.o
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A Sociedade mantera urn Iivro propric, onde seao regtstrSas todas as procuraçbes ouforgadas em scu
- - name e  teor des mesmas, Incluindo aquelas c:oncedidas por meio eletránico.

-	 PARAGRAFO DECIMO

Qualquer procurador Endicado no forms previsia no item 'c" do Paragrafl) Sétirno desta cláusula, terã
poderes Para, isoladamente nomea,- prepostos para atuar em processos tie interesse tie sociedade.

CLAUSULA SEfl'A - REMUNERACAO DA DIRErORIA

Os sóclos detinirao, anuakiiente, a modo de rernuneraçao dos membros tie Diretoria quando do e!eicão
dos admlnlstradores.

CLAUSULA SETIMA ATOS SUSMEnDOs A APROVAçAO DA DIRETORIA

flependera do aprovaoo <Ia Diretoria, corn deDberaço em eta, a prâtica dos seguintes atos paleSociedade:

a. a aenaçao a oneraçao de bans imóveis e S bent do ativo tim;

b. a abertura e encerraniento <Ia fuels, SUCUFSUiS, agências ou escrftirjos em todo territ&rlo nacional;
0. 0 rejnvestimento do lucros elou distiibulçao <Ia dividendos.

d. a concesso tie garantias Pala SociedaS a obrigaçoes <Ia terceiros quo rio sejam empresas
Praxair, entendo-se como empresas Praxair aqusuas enipresas em quo a Societiade detém a malaria do
capital social vatante e o poder tie eleger as admjnIsjrr.

CLALISULA OITAVA - CESSAO E TRANSFERENCIA OF QUOTAS

Cs sócbs nâo poderao ceder ou transferir pane ou a totafidade tie Suns quotas a tics direitos dales
decorrentes a terceiras estranhos no quadro soSl sern autorização expressa dos remanéscentes, aos
quais lice assegurado o direito tie preferência para a sue aquisiçao, sendc, nulos as abs qua infringirem
odisposto nests cláusula.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Caso qualquer dos sócios queira se retirar do Sociedade, este sôcio deveth notificar as demais,
oferecendo sues quotas do capital social. Os sOeios remanescentes terâo o prazo tie 30 (tilnla) dias
para gazer do dureito tie preferéncia no aquisiç%o des quotas, so preço correspondertte so valor tieescrita dessas quotas no Ultirno die do més calendario mais recentemente termlna<Io antes do aludidoevento, Ga par urn preço igual a 10 (dez) vezes a media dot lucras liquldos da Sociedade, atribuldos a
tais quotas durante as 03 (trés) OIUmos exero(ots sociais, certificados par firma tie auditoriaindependents, prevalecendo pare a tim acui previste, o manor dos dois preços. Cumpre so sOcloofertap te assinar as documentos a tomar as p rovidéncias necessájas a transferencia de todos asdireitos relativos as quotas otertadas

PARAGRAFO SEGUNDO

Fica vedado a qualquer s6do caucionar voluntasirnenle ou tie qusiquer forma graver, orland o are ntias
-. - tie qüalquer naturela, sues quotas na Sociedade, sem 	 g

a prévio consentfrnento escrito doe dernaissOclos. Fica vedada tambern a penhora des quotas tie Soofedade.

Junta Corncrcjai do Estdo do Rio de J$'fro
Emprosa WHITE MARI1WS 
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CLAUSULA NONA - EXERCICIO SOCIAL

o exeml&o social e de l6 de janeiro a 31 cIa dezernbro do code ano. Anuafrnente, em 31 do dezembro,
processar-se-á a levantamento do Balanço Geral. Os lucros ou prulzos apurados ssráo dlstrlbufdos
entre as sOdas, proporciona!rnerfle a sua paclicipaçao no capital social ou serâo maritidos, total cu
parcialmerle, coma lucros râo distribuldos.

PARAGRAFO UNICO

Poderão ser levantados balances semtrais cu em perlodo menores, a distribuidos dMdendos a coifia
cIa lucros notes apurMos no forma do lei, mediante proposta do Dirotoria.

CLAUS1JLA OECIMA FALENCIA DE sOcio

A Socledade não se dissolvera pals falénda do qualquer sOaio. Ocorrondo a faléncia do qualguer dos
stSs, as sOdas remanescentes terâo preferEncia no aqulsiçâo dos quotas do falido, em porçäes iguais
pare cada urn e so preço conespondonte so valor do escrita dessas quotas no UlUmo dia do nih
calendãrio mais recentemenle terminada antes do aludido overdo Cu par urn prop igual a 10 (dez)
vezes a media dos lucros liquidos 33 Socledade, atribuldos a tale quotas duranle as 03 (trés) Ultirnos
exercicios Soclais, cerlificados pot firma do auditoria independents, prevalecendo pars a tim aqui
previslo, o manor dos dais precos

PARAGRAFO UNICO

o pagamerflo dos quotas adqulridas no forma do caput desta cláutula obedeceré so seguinte esquema:
dentro do 15 (quinze) dias conlados do decretaçao cIa falencia, seth levanlado urn balanço geral, cujo
objetivo seth spurar a valor do escdta dessas quotas; o valor apurado cIa acordo corn lei ba?anço CU 0
prepapurado corn base no media dos lucros, conforms o qua prevaleça, deverá ser depositado a
disposiçâo do Juizo [ailments, ou, medlante a devida autorizaço judicial, pay aos sucessares OU a
quem legalmente representa-los.

CLAUSULADECIMA. PRIMEIRA - L1QUIDAçAO DA SOCIEDADE

Par deliberaao dos sOdas, sore decldkla a (icuidaçao cIa Socledade, prevendo-se, entAo, no masxne
instrumenta em quo for tamada tat deflberaçao a forms come será procedlda a iiquidaçâo cIa Sociedade
a quern sore o 11qUidentt

CLAUSLJLA DECIMA - SEGUNDA - DELIRERAcÔES SOCIAIS

As dehberac5es socials, salvo quarido impIicrrem em aiteraçao do contrato social, terho objeto de
fl Reuniãa cIa SôcEos Quotistas, 86mb vélida a convocação falls pot esctito, atraves do correlo eletrOnico,

corn a antecedéncia cIa no minima B (oito) dias do data cIa reallzaço cIa reuniáo. Ficam dispensadas as
forrnalldades do convocaçao, quando comparecor a totaliciade dos quotistas a reunião. As deliberac*es
dos sodas serec tornados corn a presença dos quotistas qua representeni a quorum minima exigido em
lei.

CLAUSULA DECir1A - WRCEIRA - DECLARAçA0 DE DESIMPEDIMENTO

Os sOdas declararn, sob as penas do lei, qua Mo estào impedidos par lei especial do exercer a
administraçao do Sociedade, non, condenados cu sob efeilos cIa condenaçao, a pená quo vede, alnda
que-!emporariament, a acesso a cargos püblicos, ciu par crime falimentar, do prevaricaçao, pelts ou
suborno, conoussAo, peculato ou contra a economla popular, contra o sistema financeiro nacioflal.
Contra as normas do delete do concorrência contra as relaçoes de consunw, a fé pi3bllca cu a
propriedade,

(bL Coinercja do Etadado Rio do Jan?L._
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CLAUSULA DECIMA -QUARTA FORD

Os sOdas elegem a torn do Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro Para dirimir eventuais questoesdecorrentes do preserite Contrato cam rernincia expressa de qusiquer aufro, par mais privllegiado quesaja.

CL4USULA DEannA. QUH'ITA - CASOS OMISSOS

Os casos ornissos no presente conhrato soiial seraQ resplyidos pelas disposicdes legais apiicveis;
observando-se a anatogia, a eqoidade a as demals pñntipot de direfta qua regem a especle, corn
aplica;âo supletiva cia Lei 6.404/76 atuaIizadi pals Lei n° 10.303101.

E par estarem Justas e contratadas, assinani a presente instrumerito em 03 (tres) vies de Iguaf tear efarma na presença das testemunhas abaS indicadas obrigando-se por si a setis sucessares a
cumprirem fielmente tocias as dãusuias e condtçóes deste Contrata

Rio de Janeiro, 11 de abrfl de 2013

PRAXAIR HOLD C LAT(NDAMERICA S.à.r.l,

?74( L$?ZGS27

.a.rS.

Bulus

Icientldade 76.289 OAB/RJ
CPF 946,553.907.37

El
Fredy Luis Ananias
iderflidade 1148661
CPF 055.931.367

Esta e a Wtlma página da Vigésima Sexta Alteraçao do Contrato Social da WHItE MARTINS GASEStNDUSTRIAISLTDA realizaija ant 11 de abS de 2013
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VIGESIMA SEXTA ALTERAcAO OF COMTRATO SOCIAL
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS LTDA.

CNPJIMF: 35.820.4461000146
N!RE 3320606279-0

ANEXO I

DISTRITO FEDERAL

• Ala de Reuniac de Diretoria de 31.10,1989 autcrizou a mudança de endereço do unidade
localizada no SIAISUL Ttetho 0, Lotes 1115/1125/1135, Brasilia, para SNSUL Quadra 03, 1125,
Brasilia, inscrito no CNPJ sob on° 35,820.44810018-84

ESPRITO SANTO

• Na de Reunião de Diretoria de 01.03.2004 autorou a abertura do unidade locauzada no
Caminho Barra do Riacho, s/n, Bairro Bane do RiaQho, Arauiiz, inscrita no CNPJ sob 0 n°

El	
35.820.44810180-00

• Ala de ReuniAo de Diretoria de 15.09.989 autorlzou a abertura do unidade localizada its
Rodovia BR 262, s/n, Km 2, Alto Lage, Cariacic:a, macrita no CNN sob o nQ 35.820.44810019-65

• Na de Reunlâo de Direoria de 01.03.2004 autorlzou a abertura cia unidade localizada na Rua
Leopoldina, sin, Bairro Vasco cia Game, CariaSa, Inscrita no CNPJ sob  no 35.820,4481018143

• Ala de Reuniao cia Diretoda de 02.08.2004 autorizou a abertura do untdade localizada na At
Erigadeiro Eduardo Gomes, 930, Jardim Limocro, Sane, insetita no CNPJ sob o a' 35220.448/0179-
69

• Ala tIe Reuniao de Diretorla de 26.01 10(19 autorizou a abertura do unidade Iocalizada no Av.- -
Masse Rodoviário, sin', Qd 02, Mod. 06, urns, San, Inscri?a no CNPJ sob a no 35.820.44810194-06

GOIAS

Ala de Reuniào cia Diretoria de 15.09.1989 autorizou a abertura do unMade localizada no
Av.Engenheiro Fuad Rossi, 726, Vile Jaregué. Goiània, macrite no CNN sob 0 a' 35.820.44810023
41

• Ala de Reunläo de Dlretoiia de 07.01.2002 autorizou a abertura cia unidade localizada no Lot.
Lote 02 Imovel 01, s/ri, Area 8, Zona Exji Industrial. HidrolAndia, macrita no CNP! sob 0 if
35.820.44810162-10

MATOGROSSODOSUL.

• Ala de Reunlâo de Diretorla de 15.09.19e9 autorizou a abertura cia unidadelocalizada no Av.

Costa e Silva, 775/801.	 iiVile Progresso, Campo Grande, macrita no CNPJ sob o ' 35.820.44810025-

* Ate de Reuniao cia Diretotia de 20.10,10 - autorlzou a alteraçSo do endereco para Rodovia MS-
395 sfn,- km 20, Horto cia Moeda, Zone Rural, Tres Lagoas, inscrita no CNN sob a ii'
35.820.44810192-36

• Ala de Rédniao de Diretoda de 11.08.11 - autorizou a rellflcaçao do endereço pare Redovia BR
158, KM 231, Bat ITO Zone Rural .- Três Lagoar, macrita no CNPJ sob o a' 35.820.44810198-21

)c)tt? OLerdal do Eslado do Rio!de^wro
 WHITEATINSCAS 	shISLT0A

rotoc	 56.2313/j35S72 .0313
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MINAS GERMS

• Ata do Reunio do Diretoria tie 1&09.1 989 autorjzou a abertura do uriidade localizada no Av,
Getülio Vargas, sin, Barão do Cocais, inscrila no CMPJ sob a n' 35.820.44810045-67

• Ate do Reuniao do Diretoria Ca 15.09.109 autorizou a abei-lura do unidade tocalizada no Rue
Otinto Orsirto, s i n, BETTOIrO, Bela Horizonte, tnsorita no GF4PJ sob a no 35.820.44310041-23

• Ate do Reuniâa do Dfretorla do 24.07.1996 autorizou a aberlura do unidade bcalizada no
Estrada tie Petmbrás, s/n, parte, Vile Esperança, Betim, inscdta no CNPJ sob o no 35.820.44810154-
00

• Ate tie Reunian tie Dlretoria do 23.11.2004 autorizou a mudança do endereço Ca unidade pare
Rodovia BrasiIndia-Santa Fe, s/n, Km 50, perle, Zone Rural, Brasilandia do Mines, irscrHa no CNPJ
sob on° 35.820.4411101 47-81

• Ala de Reuriiao tie Qiretaria de 15.09,1989 autorizou a eberture cia unidade locatizada no Rua
CristMno Franca Teixeira Gulmaraes, 50, Ciricci, Centro Industrial, Contagem, inscrita no CNPJ sob a
no 35.820-44810030.70

• Ate do Reunio tie Diretorla do 15-09.198D eutorizau a abertura cia unidade locatizada no Rua
Benedito Conceives, s/fl, lob 33 Q-K. zone 31. Cidade Industrial Cel. J. Rebelo, Divinépolis, macrita
no CNPJ sob a no 35.820.448(0043-95

• Ale tie Reuniãa do Diretoria do 16.09.1096 aulodzou a mudança do endereço do unidadelocalizada no Run Itambe, 255, lpfranga, Divinópolls, pare Rue Benedito ConceIves, 2320, Cidade
Industrial, DMnpoIis, inserks no CNPJ sob a if 35.820.448/0137-00

• Ate do Reunlão de Diretoria tie 16.11.I95 autorlzau a mudança de ertdereço tie Linidade
locatizada no Av. Antonio tie Costa Rios 775,São Geraldo pam BR 354, Km 451, sin parte, Distrito
Industrial, Iguaterna, inscrita no CNN sob o t? 35.820,4481013447

• Ate do Reunião do Diretorla do 15.09.1989 autorizou a abertura tie unidade localizada no
RQdOVi8 BR 361, sin, Mario, Ipalinga, inscrita no CNPJ sob a n o 35.820.44810036-65

• Ate do Rounlão tie Diretorla do 11.07.1996 autorircu a abertura tie unidade localizarja no
Ratio Via BR 381, Km ZU), Ipatinga, macrita no CNPJ sob a n° 36.820.44810155.91

• Ate do Reuniao de Diretoria de 13.07.2009 re-ratiflcau a mudança tie endereço cia unMade
,

	

	 localizada no Av. Otinto Meireles 65, Iota 7, Quadra 131, Barreiro do Babco, Bob Horizonte, Para Rue
Industrial, sin, Distrito Industrial, Jeceaba, macrita no CNPJ sob o no 35.820.44810195-89

• Ata tie Reunião do Diretoria de 20.03.1995 autarizou a mudança do endeiiço do unidade pare
Av. GetOljoVargas 200, Contra, João Monlevade, intcrlta no CNPJ sob on° 35.820.44810135-48

• Ate tie Reunjac tie Diretoija tie 15M9.1989 autorizou a abertura do ünkiade focalizada noRodovia BR 040, sIn 0, km 767, Jula Ce Fore, inscrita no CNPJ Bob a if 35.820.44810048-33

Ate do Reuniàa tie Diretoria tie 12.12.1995 aetorfaou a abertura da unMade Iccalizada na Rod.
BR 040, sIn0, Km 94 (patIo), Lagoa Grande, macrite no CNPJ Bobo no 35.320.44810144.39

• Ate tie Reuniao de Diretorla tie 06.05.2011 autorizou a rnudança do endereço do unidade
!ocalizada no Av. Urn, 540, Distrito Industrial, IViontes Ciaros, pare pare Av. Comendador MtOnio
Loureiro Ramos n o 540, Distrito Industrial, Monies Clams, friscrita no CMPJ sob a
35.820.44510126-57
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• Ate do Reunio de Dlretorta de 24.09.1993 autorizou a abertura cia unidade healirada nit
Rodovia MG 443, kin 5. Congonhas, intcrita no CNPJ sob a no 35,820A48101 33-66

• Ate de Reuniáo de LNretoria de 15.09.1989 autorizou a abertura do unidade localizada no
Fazenda Sic Benjo sin, Distrito Barra F3iiz, Santa Barbara, biscrila no CNN sob o no

35.820.44810044-76

• Ate de Reunlão do Diretoria de 15.02.19139 autorlzou a abeilura cia unidade localizada no Av.
Jose Andraus Gassani, 1898, Cidade Industrial, Uberlandia, inscrita no CNPJ sob o no
35.820.448(CO39..09

PARANA

Ate de Reunião de Diretoria do 07.01.2002 autorizou a abertura do unidede localizada na Rue
as Tilaplas, 888, Tindiquara, Araucaria, inscilta no CNPJ sob a no 35.820.44810164-82

• Ata do Reuniao de Diretoria do 15.09.1959 autorizou a abertura da unidade localizada 
no Rua

Oswaldc Aranha, 100, 5, Ribeiro Cambu, Londrina, inscrita no CNPJ sob a no 35.820.448(0054-48

RIO GRANDE DO Sit

L
Ata do Reunião do Diretoria do 09,03.2001 autoiizou a abertura do unidade IocalFzada no Rue
nioFrederico Ozanan, sin*, São Luis, Canoes, macrite no CNN sob on° 35.820,4481011746

• Ate do ReuniAo do Diretoria do 20.06.2001 autoriacu a mudança do endereço cia unidade
localizada no Rue Feijó .JUnior, 1098, Centro, Caxias do Sul, pare Rue Evaristo do Antofli. 1960,  SAO
Jose, Caxias do 5(i), macrita no CNPJ sob o no 35.824.44810061-77

• Ala do Reunião do Diretoria do 29.01.2007 autorizou a abertura do unidade iocaIada no Av.
GetUllo Vargas, no 320018, Centro, Charquea&as, Irtacrita no CI4PJ sob a no 35.820.448(010074

• Ate do Reunrao do Diretorla do 15.09.1959 autortzou a abertura do unidade locajizada no Rua
Gal. OsOrlo, 1334, Cruz Ails, inscrita no CNN sob a n o 35.820.44810059.52

• Ate do Reunio do Diretoria do 08.08,2004 autorizou a acerto do Bairro, <Ia unidade locatizada ne
Estrada Federal, SR 116, 855, Kin 19, pare Sairro Colonial, Sapucaia do Sul, macrile no CMPJ sob a
no 35.820.44810063.39

• Ate do Reuniäo do Diretoria do 15.09.198 aulorizou a abartum cia unidade localizada na II Polo
Petroqulmico, sin, tote 26, Passo Raw, Triunfo, macrite no CNPJ sob a p035.020.44810064-10

• Ala do Reuniao do Diretoria do 02.05.20 ,12 aulorizou a abertura do unidade locahzacf a a Rue
José Gabriel no 2775 - Saint: DistHto Industrial - jut, CEP no 98.700-000, macrita no CNPJ sob a no
35.820,44810200-80

RIO DE JANEIRO

• Ate de Reuniao do Diretotia do 22.08.2006 autorizou a mudança do endereço do unidade
locallzada na Rua Mature, 01, Complemenlo Fortão A. Marl, pare Rue Carapeba 370. complernentO
ZC5, Atari, mnscrita rib CNPJ sob on° 35,8204581015743

• Ate do Reunião do Diretorla do 10.06.7003 autorizou a abertura do urildade localizada no
Rodovia Presidents Dutth, sin Km 283, Pombal, Barra Manse macrita no CNPJ sob
36.820.44910171-01

Jo
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• Ata de Reuni&o de DWetoria de 21.10.2004, akerou 0 endereço do unidade localizada no Hue
Guranas, 80, parte, Pargue Campos Eliseos. pam Rua Gulanas, 80, Campos EUsios, Duque do
Caxias, Inscrita no CNPJ sob o if 35.826.44810153-20

•	 Ala do Reuniao do Diretora do 07.01.2002 autorizou a eberlura do unidade locallxada no AV.
fabor, 2971, Campos Eliseos, Duque de Caias, inscrita no CMPJ soba no 35.820.44810167-25

Ate de Reunjâc, do Diretoria do 12.04.2002 autorizou a mudana do endereço do untdaae
locafizada no Ay. Rul Barbosa, 2100, Centro, Maaé, pare a Av. Run SI, no ISO, Bairro Granja dos
Ceveleiros, Macaé, macrita no CNPJ sob a n635.820.44810012-99

• Ate de Reunlao do Diretoria do 14.04.2005 aotorizou a abertura do unidade bcaljzada no
Rodovia Amaral Peixoto, 11.000 1 Bairro Imboassica, Macae, macrita no CNPJ sob a if
36.820.44=184-26

• Ala do Reuniao do DiretorFa do 01.092003 autorizou a mudança do endereço cia unidade
locatizada no Rua Aricambu, 55, CordoWl, para a Rue Aricarnbu, 65,com entrada suplemeritar pole
Rue Schultz Wank, 1301, Cordovil, inscrjta no 0T4PJ sob a no 35.820.443/000$-40

• Ata do Reuniao de Diretoria cia 27.09.1959 outorircu a mudança do endereço do unidade
localitada no Rue Cachambi, 703, CachambL pars a Rue Cachambi, 717, Cachambi, macrite no
CNPJ sob on° 35.820.448(0007-21.

• Ala de Reuniao do Diretoda do 25.04.20 11 aulcrizou a mudança do endereço cia unidade
localizada no Av. Pastor Martin Luther King Jr.. 126, sales 301, 8, btoco 01,319 e 322, Del Castliho,
Para Av. Pastor Martin Luther King Jr. if 126, Sate 301, B, Sioco 1, Del Casiho, CEP 20760-005,
inscrita no CNPJ sot, on° 35.820.44310189-30.

• Ate do Reunião do Diretorla do 31.102011 alterou o endereço do uriidade porn Av. Pastor Martin
Luther King Jr. if 128, Sale 301-B, pane, Bloco 1, Del Castilho, Inactita no CNPJ sob o no
35.820.44810185-07

• Ate do Reuniao do Direloda do 27.09.2007 autorizou a abertura do unidade.lacalizada no Ày,
Jo&o XXIII, sin0 - pane, Santa Cruz, Inscrita no CNPJ sob o if 35.820.44910191-55

• Ala do Reuniäo do. Diretoria do 15.09.1989 autorizosj a abertura cia unidade lotalizada no Av.
Uonis Club, 1555, Sessenta, Volta Redonda, Inscrita no CNPJ sob o n o 35.820.44310002-17

• Ate do Reuniao do Direjoria do 16.11.1994 autorizou a abertura cia unkiede localizada no Rum
Olto no 638, Vita Santa Cecla, Volta Redonda, macrita no CNPJ sob on° 35.820A4810140-05

SANTA CATARINA

• Ate do Reuniâo do Diretoria do 23.09,2004 autorizou a abertura cia unidade localizada no BR
101, KM 84-85 Bairn São Cristovao, Bairn Veil',a, Inscrita no CNPJ sob on° 35.820.44210183-45

• Ate do Reuniao de Diretoria do 28.01;1997 autorizou a abertura ciaurña unidade no Rua Armindo
Rairnundo 1-leberle, sln.ViIa Remor. Joaçaba, in:E.trlta no CNPJ sob o if 35.820,44810156-72

• Ala do Reuniao do Diretorla do 02.07.2001 reiificou a endereco cia unidade originalmenta aberta
no Av. Getulia Vargas, 1266, Estaçao RodoviSnia, pars Run Albano Schmidt. 2850, Boa Vista,
Joirivitle, Inscrila no CNPJ sob o if 35.820,44810107-94	 -

-a'	
h	

Junb Conerthl do ado do Rio dZro	
.Empesa : WHITE MArnINS GASES INDUSTRIAlS
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SAO PAULO

• Ata tie Reuni&o de Dfretoria tie 11.021999 autorizou a retlticaçao do andereQo tie unidade
tocatizada no At Presidents Medici, 5/no, Salto Grande, Americana, para Av. Nicolau Joao Abdalta,
2.220, Vila Bertini, Americana, inscrita no CNPJ Bob a if 35.820+4481015945

• Ate tie Reunlo tie Diretoria tie 01.07.1996 autorizou a rnudanca tie eridereço do unidads
localizada no At W 5, 165, Industrial, Baum, para Rue Joâo Costs Martin, 1-65, Distro Industrial,
Bauru, macrita no CNPJ sob a no 35.820.4481009548

• Ata tie Reuniao tie Direturia do 15.09.1989 autorlzou a abertura tie unidade locatizada no
Rodovia Pies, Outra, km 138,30, Ste. Lucia, Cacapava, inscrita no CWPJ sob on° 35.820.44810105-
22

• Ate tie Reuniào tie Diretoria tie 18,04.1990 autwizou a mudança tie endereco tie unidade
locallzada no Estrada Who Campinas-Montemor, sin, Vile B. Vista, Campinas, pare a Rue Lutz
Fernando Rodrigues, 1951, BOB Vista, Carnpinaa, macrita no CWPJ sob o if 36.820.44810085-44

•	 Ate tie Heunlao tie Diretoria de 19.12,1994 autorizou a abertura do unidade IDGatizada Its
Estrada Engenheiro Plinio tie Quelroz, s/n, Plassaguera. Cubatào, macrite no CNPJ sob a no
35.820.44810141-95

•	 Ate tie Reuniao tie Diretoija tie 07.01.2002 autorizoti a ebertura tie unidade Iocalada no
Estmda Sr. Rene Fonseca, sin, Piacaguera, Cubatao, macrite no CNPJ sob o if 35,820.4461016846

•, Ate tie Reunio tie Diretoria tie 14.06.2009 autcrizou a mudana do endereço do urildade
locahzada no Estrada Piaçaguera, Km 6, Aclada 1, Bairro industrial, pare EstradaPiacaguere Km'S,
Aciaria I • Av. Plinio tie Queiroz, sir? (FOX), ISairro Industrial, Cubatëo 1 macrite no CNN sob a
35.820448u'0174-54

• Ate tie Reunlâo tie Diretorta tie 16.05.1995 auto&ou a rnudança do endereco.da unidade
localtzada no At Case Grande, 135, Piraporhha, Diaderna, pare At'. Case Grande, 2.422,
Piraporinha. Diadema, macrite no CNPJ sob 0 C? 35220.44810051-10

• Ate de Reufliâo tie Diretoiia tie 07.08.2002 autorlzou a rnudança tie sndereçc tie unidade
InOatizada no Estrada Velba Jacarel Sao José dos Campos, W, km 98, Jd. Qalifórnia, Jacaret, pare
Rodovia Geraldo Scavone, 2.200, Balrro Jardini California, J*arei, macrita no CNPJ sob a if
35.820.44810100-18

•	 Ate de Reunläo de Diretorta tie 16.06.1992 autorizou a mudança tie endereço tie unidatie

S

	

	 tocalizada no Rodovia Mal- Rondon, s/n0, Trevc Jundlal-ltiJ, Jundial, pare a Rod. Dorn Gabriel Pautino
Bueno Couto, 500, Jundial, inscrfta no CNPJ sob on° 35.820.44810103-60

• Als tie Reunlào tie 09.07.2012, autorizou a abertura tie unidade no Rodovia Brigadeiro Faris
Urns (SP326), sin-, SP 328 KM 297,4, Bairro Toriba, Mataa, CEP if 15.992-100, tom regtilarização
ern turBo petante a CNPJ,

•	 Ate tie Reuniac tie Dfretoria de 07.01.2002 autorizou a abertura tie unidade localizada no At'.
ties IndustrIes 412, parts, Jarthii Sonia Maria, Maud, macrita no CNPJ sob o n o 38.820.44810166-44

•	 Ate tie Reuniao de Direlaria de 15.09.1989 autorizou a abertura tie unidade localizada no At
dos Autonornistas, 4192, .k1, Granada, Osasco, inscrita no CNPJ sob o if 35.820,44810069-24

•	 Ate tie Reuniao tie Diretoria tie 28.01,2005 autorizou a mudanca do endereço tie unidade, lie
Rue Antonio Fadirn, 2800, Blow A, Bthrro Bonfim, Pauline pare Rua Antonio Fadlm, 2500. Bairn

0.	 Jua Comeal o Estho dD RioJ	 no

.

r/.	 :66-2013(136572-6 - 03J0512013f a:WMrrE MARTINS 3A$ 0 FAISL
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Bonfim, Paulinia, inscrita no CNPJ sob o n° 35820.44910182-64

Ala de Reunio de Direloria de 15.09.1989 autorlzou a abertura de unidade localizada na Rua
Miguel Lutz de Souza, 100, Vile Resende, PPracicaba, lnsctita no CNPJ sob o no 35220.4481009940

*	 Ate de Reurtiao de Ofretoria de 02.08.2006 autorizou a abertura cia unidade na Avenida CAF-
Christiano A. Fredeich a Cie 660, Distrito Industrial, Rio Clara, macrita no CNPJ sob o no
3522044810193-17

• Ate de Reunião de Diretoria de 15.09.1939 autorizou a abertura da unidade locatizada na Av.
Pres. Costa a Silva, 2629, Capuava, Santo Andcé, macrita no CNPJ tob a n° 35.820.44810098-69

•	 Ata de Reunlão de Diretoda de 15.09.1988 autorizou a abertura da unidade tocalizada na Rod.
Armando S. de Oliveira, s/n, km 5,5, S&z Joao, Sertaozinho, macrita no CNPJ sob o
35.820.44810094-35

•	 Ata de ReunlAo de Diretoria de 11.08.2010 autortzou a abeitura tie una ijnfdade tocalizada a
Estrada tie Farm Santos JundiaF, slii° km 38, ISairrevila Elcior, Santo André, macrita no CNPJ sob o
n° 35.820.4481019640

•	 Ala de Reunlao tie Otretoria de 17.11.10 auorizou a abertura da unidade jocalizada na At do
Cristal no 540, bloco B, Jardirn des lndóstñas, Jacare[, CEP 12311-900, inswita no CNPJ sob a
35,820.44810199.02.

Este .e a tIIima pagina do Anexo I da Vlgêsirna Sexta Alteraçáo do Contrato Social da White Martins
Gases Industrials LIds. realizada em 11 tie abril tie 2013.

Vaiena G. Serra

I
Juridhz4IERIF1 rcial dci Estodo do Rio doJa

H1TEMAR1Ns GASES IWO STRIAIS iDA
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6-2013/135672-6-o3/o5/2013
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AcivogacJos

EXMO. SR. DR. JUIZ BE DIREITO BA 72 VARA EMPRESARIAL
BA COMARCA BA CAPITAL - RJ

1i

hF-9

Processo n°.: 0093715-69.2015.8.19.0001

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS DO
NORDESTE LTBA.; pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o ñ° 24.380.578/0004-21 e corn sede na Rodovia BR 324
(Salvador/Feira de Santana) - Km 05, Prédio A, Alto Alegre,

Salvador/BA - CEP: 41.301-155, por meio de seus advogados thfra-
assinados, nos termos do instrurnento de mandato em anéxo, nos autos cia
RECuPERAçAO JUDICIAL em epIgrafe, em qué: é recuperanda
GALVAO ENGENIHARIA S/A, em trãmite perante esse r. juizo, diante
cia publicação do Quadro Geral de Credores ocorrida em 14/05/2014, vem
informar a V. Exa. que concorda corn o crédito apresentado pelo Adm.
Judicial no valor de R$ 22.947,53 (vinte e dais ml!, novecentos e
quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Por oportuno, vem respeitosarnente a presença de V. Exa.
requerer se digne a determinar a juntada da documentação de
representaçAo em anexb, a fim de que surtarn seus devidos efeitos legais.

-	 ----- Ato continuo, requersejaanotado norosto dos autos Qome -
do Dr. CARLOS EDUARBO CAVALCANTE RAMOS, inscrito na
OABIRJ sob o 0 111.030 e do DR. LUIZ GUSTAVO FERNANDES
BA COSTA, inscrito na OAB/RJ sob o O 156.721, ambos com
escritório na Av. Rio Branco, O 39, 10° e 21° andares, Centro, Rio de
Janeiro/RJ — Cep: 20.090-003, para fins de recebimento de intirnaçöe

www.cavalcanteramos.adv.br I cavalcanteramos@cra.adv.br
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RathoSCavalcañte. _Cr

AcJvogados
pelo Diário Oficial, consoante art. 39; ihciso I do Código de Processo

Civil.

Jermos em que
Pede deferimento

Rio de Janeiro, 28 de Maw de 2015

CAkOS EDUARDO CAVALCANTE RAM OS

OAB/RJ 111030
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www.cavalcanteramos.adv.br I cavalcanterarnos@cra.adv.bj
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II OFICTO DE NOTAS
JOSE DE BIUTTO FRE1RE F1LHO

TAB EL LAO

LIVRO: Ut?
FOLBA: 184
ATO; 164

CERTIDAC

ocmAQAa bastante que fazem: WHITE
MARTINS GASES INEUSTRIAtS LTDA, S
OUTRAS, na farina abajxo:

S A I B A N quantos esta virern que so prizueiro dia do mes de
novembro do ano de 2012 (doSs mil e doze), nesta Cidade do Rio de
Janeiro, no Fstado do Rio de Janeiro, na 1w. das Mtéricas, 3434
El. 7, 6 0 andar parte e 7 0 andar, Barra da Tijuca, onde a chamado
compareci, perante mim, PAULO SERIflO GIANINNI MADRUGA, Substituto
do Tabelião do 1 0 Ofjcjo de Notas, corn sede nesta cidade na 7w.
Rio Branco, n o 120 - sobreloja 20, comparecerant coma outorgantes:
1) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS LTDA,, cam sede in Av. das
Miéricas, 3434, El. 7, 6 0 andar - parte e 70 andar, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, •CNPJ sob 0 no 35+820.448/0001-36,E
WAS PILIAIS; 2) WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS DO NOIWESTE
IJTDA., corn sede na Rodovia ER 101 - Sal, n o 3.333, Km 17, bloco 3,
Frazeres, Jaboatào dos Guararapes - FE, CNPJ sob •o no
24.380.578/0001-89, E SOAS FIflAIS; 3) WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAlS DO NORTE LTDA., corn sede na Rociovia Augusta
Montenegra,	 Km 12: colOnia Pinhejro, Belém - PA, CNPJ sob a
& 34.597.955/0001-90, K Sims FILIAIS; 4) WHITE MARTINS SOLUçOES
AbeIENTAIS LTDA., corn aede tie Av. das Americas, 343$, El. 7, 7°
andar - parte, Rena da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CNPJ sob 0
02.996.111/0001-25, 5 SUAS FinAls, todas neste ato representadas
par seas diretores: GUSTAVe AGUXAR DA COSTA, advogado, ident.
89.313/OAE/RJ, CPF 071.967.557-07, e LUtZ aLM4 SANTOS, contador,
ident. 0549558/CRC/RJ, CPF 845,972.757-20, ambos brasileiros,
casados, residentes e dorniciliados nesta cidade, corn endereço
comercial in 2W. das Am(2ricas, 3434, Si. 7, 6 9 andar - parte e 70
andar, Barra da Tij ace; identificados coma as prôprios par aiim, do
que dou ft. E, pelas 0UTORG pJTE5, inn toi dito que par este püblico
instrumento nomeiant e Constituem seas bastante procuradores: 1)
LUCThNO CASALI ROSA, casado, advogado, ident. 131279/OAB/RJ, CPF
005.611.227-09, corn endereço coatercial nesta cidade, na Av.Pastar
Martin Luther King Jr., 125, sales 301-s, bl.O1,3, Del Csti1ho;
2) RODRXGO BE CASTUHO BASCELOS, solteiro, ma jor, advogado, ident.
162.320/OAR/RI, CPF 08 3.319.857-09, corn endereço cornercial nesta
cidade, na Rue Cachanibi, n o 717, Cachamubi; 3) 305á EDtJARDO BORGES
SOUZA, solteiro, ma

j
or, advogado, ident. 58.471/OAB/Rs, CPF

000.219.680-80, corn ende.reço comerojal Raciovja BR 116, no 865,
Sapucala do 5u1/R5; 4) ROMEU D3WL1-O VAZDO, SQlteirO, major,
advogado, ident. 273.195(oJ/sp, CPft325.024.62800, corn endereço
comercial na Av. dos Autonciajsta, no 4332, Jardirn Granada,
Osasco/S?; 5) ARIAN T0RIES FERRiIRA, , .casado, advogado, ident.
17.751/OAE/?3, CPF 784:457954-49,corn endereço comercial na
Rodovia ER-101 - Sul, Ian 17, n° 3333, Frazeres, 3aboatao dos
Guararapes/PE, todos brasileiros, aos quals cant erem poderes pare
o foro em geral e as especials pan acordar, discordar, desistir,
confessar, receber quaisquer importãncias através de cheques

Av. Rio Branco 120 . sobreloja 20' Centro' 20040 .001 'Rio do Janaira . RJ Tel. 212505-4350 - Fax 21 25054353' ww4y.Iofidacom,br
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nominativos As outogantes, dar as competentes quitacoes, requerer
falências, hahul jtar crédjtos em procedjmentos de recuperaQao
judicial e extrajudicial, tern coma representar as outorgantes
perante es OrgAos da adininistraçao direta e indireta, sues
autarquias, empresas pUblicas e de economia mista, Fundacoes,
Concessionárias de Services Püblicos, enfirn, perante qualguer
entidade estatal ou paraestatal, seja no âmbito Federal, Estadual
ou Municipal, inclusive perante a Secretarja da Receita Federal,
Ministéric da Fazenda, Juntas Comercia js e èntidades privadas de
qualquer Estado da Federaçao, podendo praticar todos as atos
necessAries ao born a fiel cumprimexxto do presente mandate e,
ainda, substabéjecer cam reservas. Os poderes ora outorgados
deveria ser exercidos e executados pelcs outogados corn fiel , e
integral cumprimento da 1eis1açic brasileira eta vigor, da Lei. die
Práticas de CorrupçAo no Exterior (FCPA) e dos padrôes die Mica a
integridade empesarjaj da Praxair, que sâo die Plano conhecimento
don outorgaclos, sendo a descumprinento su5ejto as sançes civis e
penais cabiveis, ba como a demissão por jnsta causa. Este standato
perderá igualmente sum validade na hipótese cia rescisao de vinculo
eapregatjcjo trabamjsts dos outorgados con as outorgantes.
Certifico qua: 1) Foram recomjdas a esta serveritia as custas no
valor tie P4122,93; Tab. 7, 2, letra "a" IR$12,02), somadas a
quantia de (R$4,55) Tab. 1 no 08, (R$3,41) Tab. i n o 10, (R$3,41)
Tab. i, no 09, (R$11,37) arqulvamento, (R.$8,) comunicac.o,
(R$21,70) Tab. 7 Obs, 12k, tel. 3217/99 (R$13,02), •da Lei 4654/05
(R$3,25), da Lei 111/06 (R$3,25), des Leis 489/81 a 590/82(Rfl0;25), distribuiçaes (P428,05), e Certicjoes; 2) Deixo tie
arq-uivar cOpias dos docuntentos des outorqantes por serem minhas
conhecidas. S par estareju assim justas e contratadas a a pedidodes OUTORGANTES, lavrej em minnas notas este instrumento, qua lhessendo lido em voz alta a clara, acharam conforme, aceitaram e
assinam, dlspensadaa presence de testemunhas corn base no Artigo
391 da Conso1idaço de Nornas cia Egrégia Corregedorja Geral de
Justiça deste Estado. E eu, RJk.} PAULO SERGIQ GIANINNI MADRUGA
Substitute do Tabeljao, MTPS 93083, série 243, lavxei, ii a encerro
o presente Ato, coihendo as asinaturas.- (A.A.) GUSTAVO AGUIAR DACOSTA. - WXZ ALLAN SANTOS. - pJoutes . - 	 DE BRZTTO FREIRE flLao- Thbelião.- CEIflCA cm 

06 NOV 2012	 pot mim , - E at, 4 asubsorevo a assjno.-	 -
(K-
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Substabeleço, corn reserva de iguais, os poderes a mim conferidos, aos Drs.
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, brasileiro, casado, inscrito na
OAB!RJ sob o no 11 1.030 eLUIZ.GUSTAVO FERNANDES DA COSTA, brasileiro,
casado, inscrito no OAB/RJ sob o no 156.721, todos corn escritôrio na Av. Rio
Branco, 39— 100 e 21° andares, Centro, neèta cidade. 	 -.

Rio de Janeiro, 04 deJdTQflnkxe do 2014.

Lr afr2Z4c ,1Lcd7
/O
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VIGESI MA SEXTA ALTERAçAO DE CONTRA TO SOCIAL•

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS LTtJA.
• -	 CNPJIMF: 35.820,44810001-36

HERE 3320886279-0

Palo presente instrumento particular, PRAXAIR HOLDING LATINQAMERICA S.á.r.I., corn sede p 16,
Avenue Pasteur, L 2310 Luxemburgo (antes Calls Orense n° 11, Madrid, Espanha), inscrlta no
CNPJ/MF sob a no -05.463.22510001-06, neste sb reprasentada par dois de setis procuradores,
GUSTAVO AGUIAR CA COSTA, brasileiro, advovadol casdo, portador cia carteira de identidade no
89.313-0AB-RJ a do CPF n° 071.987.557-07 a LUIZ ALLAN SANTOS, brasneiro, casado, contador,
portactor cia carteira cia idenlidade CRC-Rd n o 0549558 a do CPF 845.972.757-20, resldentes na cidade
do Rio de Janeiro, domiciltados áAvenida das Americas 3.434, Sloco 7, 7 0 andar, Rio de Janeiro, RJ;
CEP. 22640-102 conforme procuraçao registrada na Junta Comercial do Estado do Rio cia Janeiro —
JUCERJA em 04 de janeiro cia 20131 sob on° 0000242717 a WHITE MARTINS & WHITE MARTINS
COMERCIO E $ERVIçOSS.a;r.I, corn sede a 16, Avenue Pasteur, L -2310 Luxernburgo, inscrita no
CNPJ/MF sob a n° 05.718,058I0001-50, néste ato representada par dais de seus procuradores,
GUSTAVO AGL.JIAR DA COSTA, bi-as(Ieiro.advogado, casado, portador da carteira de identidade no
89.313-OAS-RJ e do CPF no : 071M67.557-07 a DOMINGOS FIENRIQUE GUIMARAE$ BULUS,
brasileiro, casado, engenhelro mecãniao, portador cia cartelra de identidade n o 04864620-4 IFP!RJ a do

• CPF no 729244547-00, residentS na cidade do Rio cia Janeiro, domicihados a Avenida das Arneiicas
3,434, Bloco 7,70 andar; Rio Janeiro, RJ, CEP 22640-102, conforms procuracão registrada no Junta
Comercial do Estado do Rio de Janèiro — JIJCERJA em 24 de rnaio cia 2012, sob o no 00002331314;
sOdas quotistas represenlando a totalidade do capital social da WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAlS LTDA., empress brasileira, corn sede a Av. des America n° 3434, bioco 7, 60 andar
parte a 79 andar - Barra da Tiuca, Rio de JaneimfRj, CEP 22640-102, macrita no CNPJ/MF sob a
35.820.448/0001-36eNCRE n o 3320668279-0, con a Vigésirna Quinta Alteraçao do contrato social cia
12 cia maio de 2011regIatrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro-JUCERJA cm 21 de
junho de 2011 sob o n* 00002199536, tern entre si justo a acordado a qua se segue:
a) Em ateridimento A aidgOncia cia VigiIncia Sanhtária Municipal de Campo Grande, no Estado do

Mato Grosso do Sul, incluir no objeto social a atividade cia envase cia gases industrials a
medicbiais", dando nova redaço a Tetra a) cia ClAusula Segundo do contrato social vigente a qual
passe a wlgorar corn a seguinte redaçao:

"CLAUSULA SEGUNPA - oaro SOCIAL

C objeto cia Sociedade é:

a) fabricaçáo, envase, comércia, expailaçao e impertaçao, cit gases hidustrisis e medidnais, em todas
as suas (ormas, a cia pmdutos criogenicos;

C...)

b) Consolidar a Contrato Social, a qua) passara vigorar coma seguinte red aQáo:

CONTRATO SOCIAL
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS LTDA.

CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINAçAO, SEDE E EURO

A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlS LilA. é urns soctedade Iiniitada qua se rege pelas termos
cia Lei n° 10.406 de 10 dejaneiro cia 2002, e tern sede a faro a Av. tIns Americas, n° 3434, bloco 7,6°
andar - parte e 70 andar, Centro Empresarini Mario Henrique Simonsen, Barra cia T!juca, Rio de
Janero,RJ, podendo, pr deiiberaçao cia Diretoria, abrir, fechar fdiais, agéncias a sucursais em qualquer
lugar do territOrio riacional a no exterior. 	 -

It
'unt	

62a' do ES'8'0do RIOValedao. M. Serra 	AUIenUCag :BS34QaaFIflsc4r332zB1o1pg4c72a5ocE25175Ae2Eo76ecAec295SODS5OQ4



r r
....'

/I

H



WRITE MARTINS
	 002747

a*rwrIfc

PARAGRAFO UNICO

py

São ISIs do socledade aquelas listadas no Anexo I, qua k parte integrante do presente Contrato SociaL

CLAUSIJLA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

0 objeto da Sociedade ê:

a) Iabrlcaçaa, envése, comercio expor(açAo e irnpoJtaco de gases industrials a medicineis, tin todas
as sues (amiss, a do prQdutos aiogènicos;

b) tabricaçao, com6rcio, exporteção 7 impaaaç do rnáquinas, equipamentos, apareihos, materials e
acessOrios industrials. n'edicinaIs a odontalágf toe para aplicaào de gases Industrials a rnedicinais;

C) exportaçao S impertacão do cilindros de site e b&xa pressâo e respectivos acessórios, matérias-
primas Para fabricaçao do cindros do alla e baixa preasao, bern come de sets companentes a
vélvulas redutoras de pressac a cornponentes acessórios pare linha tie gases medialnais, industrials e
veicular,

d) industrializaçao e comercializaçao de méquinas e equjparnentas deshnados a produçao tie
ciliridros;

a) ccmerclallzaçao do produtos fabricados pci terceiros relallvos a fabricaço e comércio do cflindros
pare gases e sos produtos utilizados no cambate a charnas (extintores de incéndlo);

deposito fechsdo pare armazenagern tie produtos de fabrftaçao própria;

g} desenvoMrnento ft/cu comerdaiizaço do processes de aplicaçao do gases pare diversos fins:

h) fabricaçao e cornércia de cifiridros pare gases, hem coma pars pmdutos utllLzados no combate a
charnas (extintores lie incendlo);

i) iabricsçao a corrercfo de máquinas e equiparnentos tie solda e carte a correlates, equlparnentos
pare gases em geral, mâquinas a equipamentos pars a indUstria metalUrgica e mecânica;

fl explaraçao do ulorestas práprias &ou do lerceiros, barn come industaialIzaçao e comeitializaço do
madsiras a denials produtos agricalas, agro-pastocis e atividades conexas;

k) fabricaçao a conércjo do produtos qulmlcbs orgftniccs;

I) Iabricação, comércjo tie carbureto tie calcic' a produtos qu(rnicos;

iii) oficinas mecnicas pare execuçào tie obras em ferro, ace, metals e outros materials;

n) prestação tie services tie assisténcia a tersipias domlcfllares;

a) prestaçao tie services tie tratamento térrnico, do ensalos do Iaboratóflo qulmico, rnecanico a
metalografico, tie usinagem, limpeza, pintura e testes em cilindros;

p} prestação tie srvIçcs de Iccaçao, repara, montageni, conservaçao 0 rnaautençâo tie ciIindros
máquinas a equipamenlos, bern wino análise tie produtos qulmicos;

q) distribuiçâo de produtos para a saUde e distribuiçao do allmentos;

r) comercle varejista e atacatilsia de produlos para a sands, correlates, acessorios a equipamentos
fatricados per tercairos;

VaI*rb G. M. Serra

Junta C}çercj6I do Estado da Ro dejane&t,
EmpresA f'(fiflZ MAR11NS GASEVPNOuffTRIAIS
Nire: 33Z0t86279-o	 /Protocato3: 4-201 3)135572-6 - 0385)13-
CER19FJCO14) DEFERrMENTQ EM 17/06/2013, EQAuteriticaçao : 6B34O3BFDD5C4F33nft1ot1Fg4l MIRE E
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s) preslaçâo de serviçcs de assistencia ténica do produtos pare a saUde, cofrelatos, acessOrioreequlpamentos fabricados per tetceiros;

I) locaçao de produtos pare a saüde, correlates, acessthrios e equipamenjos febricadca par twc&ros;

u) dlstribuiçAo, importação e exportaçao do produtos pare a saQde, correlates , acessOrfos aequipamentos fabricados par temeiros;

vJ distrlbuiçao e comercializaco do gas natural comprimide - GNIC e do prestaçao de services tie
instalaçao de gas e tie engenha yja mlacionados so GNC;

w) particlpaç.ao em outras sociedades.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO CE DURAcA0

0 prazo tie duraçao do Sociedade G lndètem,lriacjo.

CL.AUSUI.A QUARTA - CAPITAL SOCIAL

o capital social, totalmente subecrito e intagralizado en, moeda corronte e em bens, é do R$1 132.743&867 r44 (hum biIhEo, canto a trinta e dais niithôes, setecentos a quarenta e trés mu, oltocentos
e sessenta 0 sate reaise quarenta a quatro centavos) dMdldo em 13.195.991 (froze mllhoes,cento anoventa a chico mu, flov000ntas 0 naventa e uma)quDtas corn valor nominal tie R$ 85,84 (oltenta 0 cincoreals e oltenta 0 quatro centavos) cads uma, assim distriburdo:

PRAXAIR HOLDING LATlNOAMERt Sari. - 13.194.671 (treze rnilhOes, cento a favorite a quatrc
niH, seiscentas a setanta e urna) quotas corn nominal do R$ 85,84 (oitenta e clnco reals e oitenta e
qualm centavos) cada time, totallzando a valor do R$ 1.132.630.558,64 (hum bilhäo, canto a Irinta a
dais mithoes, sefscentos 0 trfnia mil, quinhentos a cinquenta e alto rears a sessenta e qualm centavos)representatives do 99,99 1/0 do capital social;

WHITE MARTINS E WHITE MARTINS COMERCIO g $ERVIcOS 5àr,l. - 1.320 (hum mil, trezentas a
vinte) quotas corn valor nominal tie R$ 88,84 (oitenta e cinco (eals e oftenta e quatro centavos) Cadauma, totalizando a valor do R$ I 1&308$o (cento a treze mu, trezentos a cite reals e oltenta centavos),representatives (Ia 0,01% do capital social.

PARAGRAFO ONICO

A responsabuidade do cads soda é restrita ao valor de sues quotas, mas todos respondom
salidariarnente peta integralizaçao do capital social.

CLAUSULA QUINTA - ADIIflINISTRAcAo DA SOCIEDADE
A Administracao tie Socledade incumbe a urns Diretoria composta tie 3 (trés) a 5 (cinca) Diretores, nâosodas, residentes no BrasH, send urn designado Diretor Presidente a as demais, ernpregados doSoniedade, corn mandato tie I (hum) ano, padendo ser reeleitos.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Os Diretores serão havicfos coma empossacias no data tie sua designaçao pales séclas e pemlaneceraonos seus cargos ate a posse do seus sucesors.

PARAGRAFO SEGUNDO

A substituicào tics Diretoms poderá so tier a qualquertempc medlante decisão dos sOdas quotistas quarepresentern a maiona do capital social,

rORD
a 	

Jun1Ccmej-qJar do Estado to Rio cjL ne ito 	L^^Em	 : liE MARTINS GASfJ$qysrRi.Is
NIr - 3 ses27g-Q	 Ti' lJitt	 p c	 •2013/136C372.5. 03)05/2013 -'$\ 4$'	 CE I	 0 DErERIMENm EM 1710612013 BO REGISTRO SOB 0 NIRE E DATA ABAJXQVareria 0.	 Mien	 853403BPbo5c4F332251011F242Ac70cE2517Eo7e
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PARAGRAFO TERCEIRO

1%

A Diretoria reunir-se-a sempre qua necessãrio, mediante convocaçâo de quatquer dos seus membros
Pars qua possa se instalar e valtdamenle deltberar, será riecessárls a presença de polo manes a
rnaioria dos Diretores Wailes.

PARAGRAFO QUARTO

As reuniOas de Diretoria serAo presididas pale Diretor PrSdeNe ou cia sus ausencia par outro Diretor,
e paderao set secretariadas per urn tercairo que não integre a quadra cia Diretoria.

PARAGRAFO QU;NTO

As deOberaçôes cia Diretoria serão tomadas par malaria de votes dos presentes. 0 Diretor Pre&deutc,
alérn do veto pessoal, tera ode desempate.

PARAGRAFO SEXTO

Quaisquer dois Diretares, agindo sempre conjuntamente, tm poderes pare validaniente representar a
Sociedad5, doSe qua isis atos se cornpceendani dentro do êrnbito normal dos negocios.

PARAGRAFO SETIMO

A Sociedade obrigar-se-é, tamberir

a) sempre par dais de seus Diretores, na outorga de procuraçOes em geral,

b) par urn Diretor a urn procurador, em corunto, cu par dais procuradores, também canjuntamente,
quando assim designados no respectfvo iristrumento cia mandate, e cia aordo corn a extensào dos.
podeces nele contidos;

C)	 par urn Diretor ou par urn procurador, isaladarnente, sate Ullimo qudo assirn for designado no
cespectivo instrumento cia mandate a de acordo corn a extensão dos poderes note confides, ressalvado,
por&n, qua a representaçao cia Sociedade par qualquet Diretor ou apenas urn procurador,
isoladanienle, esté limuada aos seguintes alas:

I. representaçâo cia Sociedade perante a Justiga e repartlçoes pUbticas en gem!, Inclusive autarquias,
saciedades de economia mists a empresas piThlicas, sejam federals, estaduais cu municipals;

II cobrartça eiou recebirnento do qu&squer valores devidos a Sociedade, excJuslvamente através cia
cheques norninativos ernitidos a favor da mesrria, dando a competente quitaçao;

Ill. endossé de cheques exclusivarnente para dep&sltos das respectivas impoHancias em contas bancarias
cia Sociedade;

IV.representaçao cia Socledade em caricorrencia póbhca e assuntos correlates Qu na prética cia aloe no
exterior,

V.representaçao cia Socledade em Julio.

PARAGRAFO OITAVO

A exceço das procuraaes outorgadas a advo9ados corn a clausula pare a fare em geral, todas as
denials procuraçes outorgadas pets Socledade deverao set par praao deterniinado, constante do
prôprio instruniento.

lie 
I!

,^,-Ww,
è!r' Vaferia 0. M. Serra

Jur1poryerdal do €s4adc, do Rio a Janeio	 sErnlo\eb: WHITE RTIF4S GA S INDUSTRIAl	 DANire 'G40555279M
ProtocI65Q0jl372.s. 05/2013
CER11PM) 0 DErERIMErIFO [MI 710612013, E  REGISTRO SOB 0 WIRE E
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A Sociedade mantera urn Iivro proprio, onde serâo registradas toSs as procuraçOes outorgadas em seuname a  
tear das mesmas, Incluindo aquelas cnncedidas par rneio eletrônjco.

PARAGRAFO DEC1IWo

Ousiquer procurador tndlcado na forma prevista no item"c o do Paragrafo Sétima desta cláusuia, terapoderes pars, isoladamente, nomear prepostos pars atuar em processos do interesse cia socledade.

CLA(JSULA SEXTA - REMuNERACAO DA OI1E1ORIA

Os sOdas detinirao enualmente, a macla de rernuneraçao dos membros cia Diretoria quando cia eleiçâodos adrninisfradoras.

CLAUS!JLA SETIMA -4105 SIJSMETIDOS A APROYAQAO DA DIRETORIA

Oependerá cia aprovaço cia Diretonia corn deIlberaço em eta, a prâtica dot seguintes atos palsSoc ledade:

S. a alienaçao 0 onOrSOO do bens imóveis a S tens do ativo flxo;

b. a abertura e en perramento do idols, SUCUr5iS, agendas Cu escrftorjos em todo territOrlo nacional;
a. q reinveetirnento do tucros elou distrfbulçao do dividendos.

d. a toncessao de. garantias pela Sociedade a obrigacoes do terceiros quo Mo sejam empresas
Praxair, entendo-se coma empresas Praxaij- aquelas empresas em qua a Sociedade deténi a malaria docapital social votante 6 c Pacer de eleger as adminlatraciores.

CLAUSULAQflAVA - CESSAO E TRANSFERENCIA CE QUOTAS

Os sOdas râo poderao ceder cu transferW parts ou a totalidade de was quotas e dos threitos ciSc
decorrentes a terceiras es&anhos so quadra social son autorização expressa dos remanescentes, a psquals uica assegurado a dlreito do preferência pars a sua aquisiçao, sendo nulas as alas qua infringirema disposto nests clausura.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Caso qualquer dos sOcios qucira se retirar cia Sociedade, este sOda devera notlilcar 
as denials,ofemcendo sues quotas do capital social. Os sOdas remanescentes terão a prato do 30 (trinta) cuss

S
Para gazer do direlto do preferénoja na aquisi!o des quotas, so preço corresponciente ao valor do
escrfta dessa quotas no Uttimo dia do met cah3ndàrjo rnais recentei y,efl (erminado antes do aludldoevento, cii par urn preço igual a 10 (dez) vezes a media dos lucros liquldos da Sociedade, atribufdos a
tais quotas durante os 03 (tree) Oltlmos exc;t[cios sociaj, cerifficedos par firma do auditoriaindependente, prevalecendo pare a tim aqui previsto, a manor doe dais preços. Cumpre so sOdaofertapte assThar as documents 0 toniar as wovid^ndas necessrias a transferencia do todos asdireflos relatives as quotas otertad as.

PARAGRAFOSEGUNDO

Floe vedado a qualquer sOcio caucionar voluntmjamenfe ou do qualquer forma gravar, cniando garantlas
de qualquer natureza, suat quotas na Soctedade, scm a préWo conserlfjmento esc yito dos demaissOcuos. Fica vedada tambem a penhora des quotas da Socledade,

Junta Comerejal do Estsdc, do Rio de

I '$'Nhe: 332%627g.4
Empresa WHITE MARTINS GAS ES9yI

S	

Ars

CERTIFICO 0 DSFERIMENTO EM 17/06/201300 REGISTRO $080 NHE E DATA ABAIXOValéria 	 Aufenticaço
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CLAUSULA NONA - EXERCICIO SOCrAL

o exemfcio social é de 1 0 de janeiro a 31 de diernbro decade ano. Anuatmente, em 31 tie dezembro,
processar-se-á a levantarnonto do Balanço Octal. Os lucros ou prejuizos epurados serão distribuldos
entre as sOdas, proporclonarrnente a sua pallicipação no capital social ou serâo macaides, total ciiparcialmente, coma lucios nâo distribuldos.

PARAGRAFO Uuico

Poderao ser levantados balances semestrais au em parfait menores, a distribuitics dividendos A canto
de lucros naPes apurados ha forma cia lei, methante praposta do Diretorla,

CL.AUSULA DECIMA. FALENCIA DE sOcto

A Socledade não se dissolvera pela faléncia cia qualquer sOda. Ocorrendo a fal4r,cia do qualquer dosstcios, as sOdas remanescentes tarão prefer&icja na aqu[siçao des quotas do faUdo, em porçães iguals
Para cada urn a so preço correspandente so valor tie escrita dessas quotas no UlUmo dia do nits
cafenddrlo mats recenternente terminado mites do aludido everito cu par urn preço igual a 10 (dez)
vezes.a métis dos Jucios liquidos cia Socledade, aftibuidos a tais quotas durante as 03 (trOs) Ultimosexerciclos social's; certiticados par firma cia auditoria independente, prevalecendo para a tim aquiprevisto, 0 manor dos dais preços.

PARAGRAFc CR4100

o pagamento des quotas adquirldas no loins do capul desta cláusula obedeceré so seguinte esquema:
dentro tie 15 (quinre) cuss contados tie decretaçao da falência, saM levantado urn balano geral, cujo
objetivoseca apurar a valor tie dacrita dessas quotas; a valor apurado do acordo coin 1sf batanço cu a
preço apiirado corn base no media dos Iucros, confomie a qua prevaleça, deverá act depositato a
disposiçâodo Julzo talinientar ou, medlante a devida autodzaçao judicial, pago acs sucessores ou a
quemn lea1rtme representá-los.

CLAUSULA DECIMA - PRIIVIEIRA - LIQWDAçAO DA SOCIEDADE

Par deiberagdo doi sOdas, serã decidida a liquidaçac do Socledade, prevendo-se, entáa, no mesyno
instrumento em qua for tomada tat dellberaçao a lemma coma sera procedida a liquidaçao da Saciedade
e quern saM a l$quidante.

CLAUSLJLA DECIMA - SEGtJNOA - DELIBERAcOES SOCTAIS

As deliberaçaes socais, salvo quando impliCiTrem eni alteraçâo do conhrato social, serão objeto de
ReunJào do Sodas Quotislas,

fommalklades de con 	
sendo vâlida a convocaçAo fails par escrita, afravés de correlo eletrOnlco,•	 corn a antecedencla do no minno 8 (oito) dias cia data da realizaçeo do reuniáo. Ficam dispensadas as

vocaçao , quando camparecer a totaPidade dot quotistas A reuniäo. As dellberaaes
dos sOdas seráo tornados corn a presence dos quotiatas qua representem a qüóuni minima exigido emlet

CLAUSULA OECIMA - TERCEIRA - DECLARAcAO DE DESIMPEDIMENTO
Cs sodas dec!aramn, sob as penas tie le iz We não sstào impedldos par let especial do exercer aadministraçao da Sociedada, nem candenados Cu sob efeitos de condenaçAo, a penã qua vede, ainda
que-teniporarjamnen, a acesso a eargos püblicos, ou per crime faflmentar, tie prevaricaçaa, pelts ou
suborno, concvsso, peculato qu contra a economla popular, contra a sistema tinanceiro naciorial.
contra as norrnas do defesa de concorMnein, contra as relaçOes cia consurno, a fé pi)blica cli Bprapniedade.

Coinercial do Eslado do Rio de Janep
WHITE MARTINS GASES iNOLi$9'fljAJS-Tfl

3320686279.0

Valerie a. M, Serra
CEMTIFICO 0 OEFERIMENTO EM 17106/2013 E 
Autenticaçao 0 NIRE F DATA ABAIXQ.



_II TTTT
S

24 ^65'ao



002252IIJIWIIITEI,cAQBNS
lit

CL4USULA DECIMA QUARTA FORO

Os sOdas elegem a low do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro pam dirirnir evenluals questoes
deconentes dc presente Contrato corn renUncia expressa de qusiquer oufro1 par meis prlvHegiado queSB'S.

CLAUSULA DECIMA - QIJDNTA - CMOS Oimssos

Os casos ornissos no Preserite conUato social serdQ resolvidos pelas disposicaes legais apflcãveis;
observando-se a analogia, s eqoidade e as deals pñncipiot de dEreo que regem a especle, cornapiicaçao supletiva da tel 6. 	

ni
404/75 atuaIizad paM Lei n 10.303/01.

E par estarern Justas e contraladas, assinarn a presenfe instrurnento en 03 (trés) vies de Jguai teor eforms na presenca das testemunhas abaixo indicadas obrigando-se par si e seus sucessofes acurnprirem fielmenie togas as cláusulas e condlcOes desfe Confrata
Rb de Janeiro, 11 de abrif de 2013

LAIPRAXAJR HOLD C INOARICA S.ME&rj.

7c14;/ Ldi$27
art.

Gurus

Identidade 78.289 OAB/RJ
CPF 946,683.907-87	 i

Fredy Luis Ananias
ldentidade 1146661
CPF 055.93i367-si

Esta é a Oftima pãgiria da Vfg4sima Sexta Alteraçao do Contrato Social da WHITE MARTINS GASESINDUSTRIAlS LTDA, real usda em 11 de abril de2013
I p 0106 :r	 - I ELIAL	 3E DE . Fi	 iTh - E21.	 RI - I

Ifti Ii
cüm 1u5? &tUN }li; 1I4

VaIéjis G.M. Serr

I JI III III ff1 1111111
Junta Coinercis do Estado do Rio do Janeiro
Empresa; 'MuTE MARTINS GASES INDuSTii5 [IDA332 0$B62790

1tILJb/013 ED RCGISTRO SOB ONIREEAutentrcaçan 85340313FDoeC4F3322sj01 lE942AC7Fnrp.s4,aA

a
C
ASAIXO.
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VIGESIMA SEXTA ALTERAçAO DE CONTRATO SOCIAL
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIMS LTDA.

GNVJJMF; 35.820.44810001-36
HIRE 3320686279.0

AUEXO I

it

DISTRITO FEDERAL

• Ala de Rew,Jao de Ofretoiia de 31.101989 autcrizou a mudança do endereço do un4ade
Iocalizada na SIAISUL Trecho 03, Lotes 111511125/1135, Brasilia, pars SNSUL Guadra 03, 1125,
Brasilia, nscrIta no CNPJ sob o no 35,820.44810013-84

ESPIRITO SANTO

•. Ala de Reuniao do Diretoria do 01.032004 autorizou a abertura do unidade localizada no
Carninho Barra do Riacho, s/n, Bairro Bane do Riacho, Aracruz, inscrita no CNPJ sob a n°
35.820.448/0180-00

• Ate do Reuniac de Direforia de 15.091959 autorlzou a abertura do unidade rocalizada no
Rodovia BR 282, sIn, Kin 2, Alto Lage, Cariacica, macrita no CNPJ sob on° 35.620.44810019.85

* Ala tie Reunlâo do Direloria do 01.03.2004 autorlzou a abertura da unidade Iocalfzada no Rue
Leopolthna, s/n, Bairro Vasco tie Game, CariaSa, mnscrita no CNPJ sob a no 35.820,4481018143

• Ate de Reuniao do Diretoria do 02.08.2004 autoritcu a abeitura cia un{dadelocalizada no Av.
Brigadeiro Eduardo Comes, 930, Jardim Limoe!ro, Serra, inscrita no CNPJ sob a no 35.820.448/0179-
69

• Ala do Reunjo tie Diretorla tie 26.01.2009 autorizou a abertura do unidade localizada na At
Acesso Rodoviarlo, s1n0, Od 02, Mod. 08, Tims, Serra, inscrita no CNPJ sob a no 35.820.44810194-06

GOJAS

• Ala do Reunio tie Diretoria de 15.091089 autarizou a abertura da unidade Pocalizada na
Av.Enganbeiro Fuad Ross!, 728, Vile Jaraguá, Goiãnia, macrita no CNPJ sob a n o 35.820.448(0023-
41

• Ate do Reunlao do Olreto yja tie 07,01.2002 autorizou a abertura tie unidade Iocalizada no Loc.
Lote 02 Imovel 01, s/n, Area B, Zone Exp. Industrial. Hidrolandia, macrite no CNPJ sob a no
35.820.44810162.10

MATO CR0550 DO SUL

• Ala do Reuno de Diretorla tie 15.09.19e9 autosizou a abertura do unidadelocalizada na Av.
Costa a SlIm. 775/801, Vile Progresso, Campo Grande, insafta no CNPJ sob o n o 36220.44810025-
03

* Ate do Reuniao de Dlretoria tie 20.10.10 - autorlzou a alteraçao do endereco para Rodovia MS-
395 s/n, kin 20, Horto da Maeda, Zone Rural, Trés Lagoas, macrile no CNN sob o no
35.820.4481019246

• Ate tie Reuniao do Diretoria tie 11.06.11 .- autorizou a reUflcaço do endereço para Rodovia BR
158, KM 231, Bairro ions Rural - Três Lagoas, inscrita no CNPJ sob a n° 35.820.44810198-21

lQJ).	 u	 orpercial do Estado do RCAio deanefro	
- (C31

(55-201I36b72.6.o3,o2o13

p a VVHITE MAJ'CLNS 
Sr
	 RLISLTOA

N e' 2.0686279.0

CEP0 0 DIMENTO EM I 7108Q013, E  REGI0 SOB 0 NIRE E DATA ABMXD.Valéria G. M. $ecm	 Auleriticaçao
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• Ate de Reuniâo do Diretoria do 15.09.1939 autorizou a aberftira cia unidade tocaiizada no Av.
GeIiflcVargas, s/n, Barâo do Cocais. inscilta no CNPJ sob on e 35.820.44810045..57

• Ate do Reuniac de Direloria de 15.09.1089 autorizou a abertura cia vnidade Iocajjzada no Rue
Olinto Orsirto, sin, Baneiro, Belo Horizonte, macrita no CNN sob on° 35.820,448)0041.23

• Ate de Reuniac cia Dfretorla de 24.07.1996 autorizou a abertura do unidade localizada no
Estrada cia Petrobrás, s/n, pane, Vila Eaperança, Both, Inscrila no CNPJ sob o no 35.820.44810154-00

• Ate de Reuniao do Olretonla do 23.11.2004 auto,izou a mudana do endernço do unidade pare
Rodovia Brasilndia.santa Fe, s/n, Km 50, perle, Zone Rural, BrasilAndia do Mines, inscrila no CNPJ
sob on° 35.820.448/0147.81

• Ma do Reurflao do Diretoria de 15.09.1969 autor jzou a abertura cia unidade locafizada no Rue
Cristlano Franca Teixeira Gulmaraes, 50, Cinco, Centro Industrial, Contageni, inscnita no CNN sob a
no 35.820.44810030.70

• Ate do Reunja do Diretorla do 15.09.1989 autorizou a abertura do unidade localizada no Rue
Beriedito Conceives, a/ri, fole 33 Q-K, zone 31, Cidade Industilal Cot J. Rabelo, DMnOpoIIs, (nscrttano CNP.J sob 0 no 35.820.44810043-95

• Ate do Reuniao do Diretoria de 16.09.1096 autorizou a mudariça do endereço cia unidade
localizada no Rue Itarnbe, 255, Ipiranga, DivinôpolIs, pare Rue Benedito ConceIves, 2320, Cidade
Industrial, OMnOpoHs, macrite no CNN sob a it 35.820.44810137-00

Ala do Reunlac de Diretoria do 16.1I.l?9s autarlzau a rnudança ae endereço cia Unidacte
Iota linda no Av. Antonio do Costa Rios 775,ão Geraldo pare BR 354, Km 451, sin Porte, Dstrito
Industrial, iguatarna, Insthta no CNN sob a no

• Ate do Reunt do Diretonia do 15.09,1989 autorizou a abertura do unidade loc gjjzada noRodovia BR 381, sIn, Horto, Ipatinga, macrite no CNPJ sob a no 35.020.44810036.66

• Ala do ReunlAo cia Diretorja do 11.07.1995 autorizou a abertura cia unidada IocaNzanja no
Rodovia BR 381, Kin 210, Ipatinga, macrita no CNN sob o it 35.820.44810155.91

• Ate do Reunio de Diretorla cia 13.07.2009 re-ratificou a mudança do endereco cia unidadelocajizada no Av, Otinto Meirates 65, Tote 7, Quadra 131, Barreiro cia Baixo, Belo Horizonte, pare RueIndustrial, s/ri, Distrito Industrial, .2eceaba, inscrita no CNPJ sob o if 35.820.44810195-39

• Ate do Reunt de Dfretoria de 20.03.1995 autonizou a mudança do endereço do unidade ParaAv. GetOffovargas, 200, Centro, Joao Monlevads, inscrfta no CNPJ sob an° 35.820.44$10I35A8

• Ate do Retinjac do Diretonla do 15-09.1989 autonizou a abertura tie unidade tocalizacla noRodovia BR 040, s/n0, km 767, JuIz do Fore, inscrita no CNPJ Bob a n o 35.820.448/0045-33
• Ate tie Reuniac tie Diretoyja de 12.12.1995 aetorizou a abertura cia uniclade locafjzada no Rod.-	 BR 040, s/n4, Km 94 (parte), Lagoa Grande, inscrha no CNPJ sob a n o 35.820.4481014449

•	 • Ate do Reunio do Dirgiorla do 06.05.2011 autarizou a mudança do endereço cia unidade
localizada no At,. Urn, 540, Distrito Industrial, l\ilontes Clams, pare pm-a Av. Comendador Antonio
Loureiro Ramos if 540, Distrito Industrial, Mantes Claros, macrite no CNPJ sob q35.820.44810126.57 	 j//	 I	 iucldrcoI 'Vt	 )&qita Qprnercial do Estada do Rio fe Janfro 	 (	 (\,, P

rVto
.'	

iwzTkrc^a: WHFTE MARTINS SAW 4N USTRpIs Ltp[%liU32.Q59627$M
56-2013/136572.5_ 3IO5/2O13

\CWWICO 0 DFERIMEPI-TO EM 17/06/2013, EQ RESISTRO SOB 0 N(RE E [)ATAA(OValeda C. M Senr 	 Mte,itacn r 25 MflRnnrr'A	 -- --
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• Na de Reunio tie Diretorla de 24.09.1992 autorizou a abertura do unitiade hcakzada na
Rodovia MG 443, km 5, Congonhas, intents no CNPJ sob o if 35.82044.8101 3346

• Ate de Reuniäo de Diretoria tie 16.09.1989 autorizou a abertura do unidade localizada no
Fazenda São Bento sin, Distrito Barns Fi3liz, Santa Barbara, hacnila no CNPJ sob o if
35.820.448/0044-76

• Ala tie Reunlâo tie Diretonia de 15.09.19139 autonizou a abertura da.unldade Iccalizads no Av.
.Jose Andraus Gassaril, 1898, Cidade Industrial, Ubenlandia, inscnita no CNPJ sob a if
35.820.44810039.09

PARANA

• Ate tie Reuniáo de Diretoria tie 07.01.2002 autorizou a abertura cia unidade localizada no Rue
dat TilapIas, 888, Tindiquera Araucaria, inscrita no CNPJ sob o if 35.82044810164-82

• Ala tie Reuniao tie Diretoria tie 15.09.1989 autonizou a abertura do unidade localizada no Rue
Oswaldo Aranha, 100, 8, Rlbeiro Cambu, Londnina, inscrita no CNPJ sob a if 35220.4481005448

RIO GRANDE DO SIlL

• Ate do ReuniAo tie Diretoija tie 09.03.2001 autodzou a abertura cia unidade localizada no Rua
AntonloFredenico Ozanan, stn', Sao Luis, Canoes, macrite no CNPJ sob o n° 35.820.44810111-68

• Ate tie Reuniáo de Diretoria tie 20.06.2001 authrzou a mudança tie endereço do unrdade
locaIIzda no Rue Feij JOnior, 1098, Centro, (Jaxias tie Sul, pars Rue Evaristo tie Anton!, 1960, São
Jose, Caxias do Sul, macrita no CNPJ sob o n° 35220.44810081-77

• Ate tie ReunjAo tie Diretoria de 29.01.2007 autorizou a abertura tie unidade Iocalizada no Av.
GetUlia Verges, if 320018, Centro, Charqueadas, macrite no CUPJ sob o n° 35.820.44810190-74

• Ate tie Reunlão tie Dketoila tie 15.09.19$ autonizou a abertura do unidade Iceailzada no Rue
Gal, OsOrlo, 1334, Cruz Alta, macrita no CNPJ sob on° 35.520.44810059-52

• Ate tie Reunio tie Diretoije tie 08.08.2004 autorizou a acerb do Bairro, tie unidade localizada no
Estrada Federal, SR 116, 865, Km 19, pam Bairro Colonial, Saptcaia do Sul, Inscnita no CMPJ sob o
Inc 35.820.44810063-39

• Ate do Reunião tie Diretoria do 15.09.1989 autorizou a abertura do unidade localizada no fl Polo
Petroqulmico, s/n, tote 26, Passo Raso, Tnitrnfo, inscrita no CNPJ sob o if 35.820.448/0064-10

• Ala do Reuniao tie Diretoria tie 02.05.202 autonizou a aberturs do unidade lcaHzada a Rue
José Gabriel n° 2775 - Bairro: Distrito Industrial - Ijul, CEP if 98.700-000, inscrfta no CNPJ sob a
35.820,44810200-80

RIO DEJANEIRO	 -.

• Ate tie Reuniao. tie Dirdtotia do 22.08.2006 autonizou a mudança do endereço tie unMade
locaflzada no Rua Mature, 01, Complemenlo Foilão A, Marl, pars Rua Carapeba 370, compternento
ZC5, Atari, kiscrita no CNPJ sob o  35,820.44810157-53

• Ate tie Reuniao tie Diretonlu tie 10.06.2003 autorizou a abertijm do urtidade localizada no
Rodovia Presidente Dutra, sin Km 283, Pornbal, Barra Manse, macrite no CNPJ sob a if
35.820.4481017101

I

c.*ê a1&ia G. M..Se

Jo

Junta Comercl do Es!kdo do RiZdapeiro

Mire: 332.0686279.0
Empresa: WHITE MARTINS GAJSTRIA1s T

RJISTRO
Protocolo; 65201/16172-5.0 	-	 t• fl'{C_O)
CERTIFICO 0 DEFERIMENTO EM 1710612013, E 0 	 SOB 0 MIRE E
Auterdicaçao : e634oaI?rrDsc4va322a1 Oil F942AQ72B60CE25175A92EO759CA6fJfl3QQ4
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• Ate de Reuniac de Dretora de 21.10.2004, altercu o endereço da unidade localizada na FtUa
Gulanag, 80, parte, Parque Campos Biseos. para Rua Wanes, 80, Campos Eisios, Duque de
Caxias, Insc.lta no CNPJ sob on° 35.820.44810153-20

•	 Ala cia Reuniac tie Diretoria tie 07.01.2002 autoxizou a abertura da unidade localizada na Av.
Fabor, 2971, Campos Eliseos, Duque de Caxias, iriscrita no CNP.J sob o n o 35.820.44810167-25

Ate de ReuniAo de Diretoria de 12.042002 autorlzou a mudana de endereço a unitiade
localizada na Av. RuI Barbasa, 2100, Centro, Macse, pare a A y, Rue $I, no 188, Balrro Granja dos
Cavaleiros, Macaé inscrfta no CNPJ sob a no 5.820,448g112.99

• Ala tie Reuniao tie Dfretcria de 14.04.2035 autorizou a abertura da unidade localizada no
Rodovia Amaral Peixoto, 11.000, Bairro Imboassica, Macee, macrita no CNPJ sob n no
35.820.44810184-26

• Ate de Reuniao de DiretorFa de 01.09.2003 autorizou a niudança tie endereço da unidade
localizada na Rua Aricarnbu, 65, Cordovll, pars a Rua Mcambu, 66,com entrada suplementar pets
Rua Schultz Work, 1301, Cordovil, macrita no CNPJ sob on 0 35.620.44810006-40

• Ala S Reuniac tie Diretoria tie 27.09.1989 autUrizou a mudança tie endereço da unidade
lccalizada na Rue Cacharnbi, 703, Cachambi, pars a Rua Cacliambi, 717, Cacharnbi, macma no
CNPJ sob a no 35.820.44813007.21,

• Ala tie Réuniao tie Diretoila tie 25.04.2011 autorizou a mudança do endereço S unidade
localizada no Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, sofas 301. B. btoco 01,319 8322, Del Castliho,
pare At. Pastor Martin Luther King Jr. no 126, Sale 301, B, Bloco 1, Del Castliho, CEP 20760-005,
inscrita no CNPJ sob on° 35.820.448/0189-30.

• Ate tie Reuniaotie Diretoria tie 31.10.2011 alterou a endereço cia unidade pare Av. Pastor Martin
Luther King Jr. if 126, Sala 301-B, perle, Bloco 1, Del Castilbo, macrita no CNPJ sob a no35.820,448/0185-07

• Ala tie Reunlao tie Direloria de 27.09.2007 aulorizou aabertura S unklade locaiizada no Av.
Joâc XXIII. sin' - pane, Santa Cruz, inscrfta no CNPJ sob on° 35.820.44310191-55

* Ala tie Reunião tie. Diretorla tie 15.09.1989 autorizou a abertura cia unidade localizeS na Av,
Lions Club, 1555, Sessenta, Volta Rations, Inscrita no CNPJ sob a no 35.820.44810002-17t	 • Ala tie Reuniâo cia Diretoria de 18.11.1994 sutorizou a aberfuja tie unidatie localizada na Rue
Olto no 638, Vila Santa Cecilia, Volta Redonda, macrita no CNPJ sob on° 35,820A4810140.05

SANTA CATARINA

• Ala tie Reuniâq tie Diretoda tie 23.09.2004 autorizou a aberftjra tie unidatie !ocaljzada tie BR101, KM 84-85, BSITIO São Cristovao, Barn Velha, macrite no CNPJ sob a if 35.820.44810183-45

• Ala tie Reunjac, tie Diretoija tie 28.01.1997 autorizou a abertura tieuma unFdade na Rua Arinindo
RairnuntiD Heberle, s!n,ViIa Remor, Joaçaba, incriIa no CNPJ sob a no 35.820,44810156-72

• Ate tie Reuniao S Diretoria tie 02.07.2001 relificou a endereco cia unidade originaimente abarta
na Av. GetüIio Vargas, 1268, Estaçao Rodo'iSda, pare Rua Albano Schmidt, 2850, Boa Vista.
Joirwitle, macrile no CNPJ sob a n°35.820.448/0107-94 	 -

Junta Comerthi do EStado do No dL4.,

Ernpresa : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAlSLTOA
Nire: 332.0685279.0 	

- "k_zi.:	 -66-2013/135672-6. 03(05/2013
CERTI900 0 DEFERIME14TO I 17105/2013. E  REGISTRO SOB 0 N1RE E DATA ABAIXO.e-	 Valeiia G. M. Serra	 AutenIIcaço
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• Ala do Reuniao cia Diretoria de 11.021999 autorizou a retiticaçao do endereço do unidade
locajizada no At'. Presidente Medici, 5in0, Salto Grande, Americana, pra At'. Nicolati Joao Abd&la,
2.220, Vita Bertini, Americana, Inscilta no CNPJ sob a no 35.820.44810159-15

• Ma do Reunlo do Dtretoria do 01.07.1996 autorizou a mudança de endereço do unidade
localizada no At'. W 5 165, Industrial, Bauru, pare Rua Joâo Costs Martin, 1-65, Distrito Industrial,
Bauru, macrita no CNPJ sob a if 35.820.44810095-16

• Ma de Reunio cia Diretoria cia 15.09.1989 autorizou a abertura cia unidade localizada no
Rodovia Pies. Dutra, km 136,30, Sta. Lucia, Cçapava, inscrfta no CNPJ sob on' 35.820.44810105-
22

• Ata cia Reuni&o do Diretoria do 18.04.1990 autorizou a mudança do endereço do unidade
localizada no Estrada Velha Campinas-Monternor, s/n, Vile B. Vista, Carnpinas, pars a Rim Lutz
Fernando Rodrigues, 1951, Boa Vista, Carnpirias, macills no CNPJ sob on° 35.820.44810085-44

j	
• Ata de Reunläo cia Diretot-la cia 19.12.1994 autorizou a abertura cia unidade localizada no
Estrada Engeitheiro Plinio do Ouelroz, sin, PFassaguera, Cubatào, mnscrita no CNPJ sob o no
35.820.44810141-95

•	 Ala cia Reuniao cia Diretoria de 07.01.2002 autorizou a abertura cia unidade tocat2ada no
Estrada Sr. Rena Fonseca, sin, Piaçaguera, Cubatea, inscrita no CNN sob a no 35.820.44810468-06

• Ate cia Reunlâo cia Diretoria do 14.081009 autcrizou a mudarça do ertdereço do unidade
localizada tie Estrada Piaçaguera, Km 6, Atiaria 1, Bairro industrial, pare Estrada Piaçaguere, Km 6,
Aciaria 1; At'. Plinio de Queiroz sljf (FOX), Rairro Industrial, CubatAo, macrita no CNPJ sob a n
35.820.448/0174-54

Ate do Reunlâo do Diretoria cia 16.05.1995 autorizou a mudança do endereço cia unidade
IocalEzada no At'. Case Grande, 135, Piraporinha, Diaderna, pare Av. Casa Grande, 2.422,
Pirapojirtha, Otadema, insccita no CNPJ sob 0 fl° 35420.44810081-I0

• Ala de Reuniâo de Diretoria do 07.08.2002 autorlzou a mudança do endereço do unidade
localizada no Estrada Veiha Jacaref São José dos Campos, s/if, kin 98, ii California, Jacaret, pars
Radovia Geraldo Scavone, 2.200, Bairro Jarirn CalifOrnia, Jacarei, macrite no CNPJ sob a no
35.820.44810100-18

• Ate de Reuniäo do Dhretoria do 1606.1992 autorizou a rnudança do endereço do unldade
localizada no Rodovia Ma]. Rondon, &n°, Trevo Jundlal-IIU, Jundlal, pare a Rod. Dorn Gabriel Paulino
Buena Could, 530, Jundial, macrita no CNPJ Bob o if 36.82D.44310103-60

Ala cia Reunlão do 09.07.2012, autorlzou a abertura cia unidade no Rodovia Brigadeiro Pane
Lima (SF326), s/n', SF' 326, KM 297,4, Sairro Toilba, Mata g , CEP no 15.992.100, corn regularlzação
em eurso perante a CNPJ.

Ala do Reunião de Diretoria do 07.01.2002 autorizou a abertura do unidade localizada no At'.
das Industrfas 412, paite, Jardfrn Sonia Maria, Mauá, macrita no CNPJ sob o n o 35.820,44810166-44

Ala do Reuniào do Diretoria do 15.09.1989 autorizou a abertura cia unldade Iocalizada no At'.
dos Autonomistas, 4192, .Jd. Granada, Osesco, iriscrita no CNPJ sob a if 35.820,448/0069-24

Ala cia Reuniao cia Diretoria cia 28.01.2W5 autcrizou a mudanca do endereço do unidade, na
Rua Antonio Fadim, 2000; Blow A, Bairro Bonlim, Pautinla pare Rtia Antonio Fadim, 2500, Bairro

Junta Cornercial do Eslado do 	 ,,
I	
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Bonhim, Paulinia, inscrita no CNPJ sob on° 35820.44810182-64

•	 Ata de Reuniao de Diretoria do 15.09.1969 autarlzou a abertijra da unidade localizada na Rim
Miguel Lutz cia Souza, 100, )Ala Resende, Frracicaba, insctita no CNPJ sob o n o 35.820.4481009940

•	 Ala tie Reuniäo de Diretorfa de 02.08.2006 autorizou a abertura cia unidacle na Avenida CAF-
Ck,ristlano A. Frederch e Cie 650, Distrito industrial, Rio Clam, Inscrita no CNPJ sob o n°
35.620.44810193-17

• Ate de Reuniâo cia Diretoria cia 15.09.1989 eutorizou a abertura do unidade localizada na Av.
Pros. Costa e Silva, 2629, Capuava, Santo André, macrita no CNPJ tob o n° 35,820.44810098-69

•	 Ata tie Revnlao tie Diretoria do 15.09.1989 autorizou a abertura cia unidade localizada na Rtd.
Armando S. tie Oliveira, s/n, km 5.5, Sk João, Sertaozinho, inscrita no CNPJ sob o n°
35.620.44810094-35

•	 Ala tie Reunlâo tie Diretoria do 11.08.2010 autorizou a abeziura de urna unidade Localizeda a
Estrada de Form Santos Juridjal, sin0, km 38, I3airro-ViIa Elelor, Santo André, macrita no CNPJ sob a
n° 35.820.44810196-60

•	 Ala tie Reuniao do Diretonia tie 17.11.10 autorizou a abedura cia uriidade Iccalizada na At. do
Ctistal no 540, bloco B, Jardim das Industrias, Jacarel, CEP 12311-900, macrita no CNPJ sob a
35.820.44810199.02.

Este .e a Ulflma pâgina do Anexo I cia Vigêsirna Sexta Alteraçao do Contrato Social cia White Martins
Gases Industrials Lida. reahzada em 11 tie abnil do 2013.

/-/ ^71 A-?
Luiz Allan SafitoS

Diretor Executivo tie 9nanças
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Valeria 0. M. Serra
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ALVIM COELHO

Sociedade de Advogados
	 UO?53

EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA EMPRESARIAL DA

COMARCA DA CAPITAL - RJ

Processo n.° O0937159.2015.8.19.0001

RecuperacAo Judicial de Galvao Engenharia S/A e Galvao Participaçoes S/A

ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA., corn sede

na Rua Joao Dias Ribeiro, 210, Jardim Sagrado Coraçao de Jesus, MunicIpio de Itapevi, SP,

inscrita no CNI'J/MF sob o no 01.644.560/0001-41, na condiçao de credora da ernpresa

Galvao Engenharia S/ A, vern, a presenca de Vossa Exceléncia, expor e requerer o que segue:

Ao consultar o andanento dos presentes autos, a credora ULMA

BRASH. verificou que foi publicado no dia 14.05.2015 o edital éxpedido nos presentes autos,

por meio do .qual os credores foram notificados do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar

ao adixthilstrador judicial as habilitacoes de credito ou divergencias quanto aos creditos

relacionados.

Ocorre que a credora ULMA Bit&sn. vern ernpreendendo diligencias

ao cartOrio corn vistas a obter cOpia da relaçao de credores e valores relacionados, corn vistas

a averiguar a necessidade de habilitar o seu crédito ou apresentar divergencia, na forma

determinada, sém, contudo, obter exit, ern razào de os autos encontrarern-se conc1usos

conforme demonstra o andamento extraido do site do E. Tribunal de Justiça:

Ay . Cidacle Jardirn, 400. 8° andar - Ed. Dueon --- Jd. l'aulistano - SEW Paulo - SP - CEP 01454-901.
Tel. 55 113030-3333 - Fax. 55 11 30303330
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ALVIM COELHO

Sociedade de Advogados
	 002263

Processo No 0093715-69.2015.8.190001

Ti/Pi - 28105/2015 11;21z13 - Primeixa instinda - Distribuldo em 2510312015

70 Vera Errrp.narial
cart6rlo as 70 Vara Entprflsviat

Av Erazmo Brape 115 i.e Central 706
Cant,,
No de Janairo

20 Oticin do Reyidrt do Ottiibuiçea
Rauperaço Judicial

Paaipeno Judicial

- Pubca%2o do Site! eni 14/0512015 - ME fla. 719

GALVAO ENGENKARIA S A - CNPJ: 0134093710001-79
ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO flASK LTD&
GALvAO PARTIctPAçOES S A - CNPJ: 11.284.210/0001-75
iJ.t- Sltna	 / axdus6e t aerronenere,

CCiTthrtt do capithl

Endereçfl:
Dairra;
adade;

or,da de RaOi*trb:
Astjnto:

C1a;

Avis* an advogado;

Authr
Adnilnisbador Judidal

• Authr

AdvogadO(s);	 P3142554 - GABRIEL ROOIA BARRETt)
R3094605 - rLAvTo ANTOMIC !STEV!S GAIDIILO
5P098709 - PAULO GWI.HERIIE Of MENOONCA LOPES
SP208972 - ThIAGO TAGLIAFERRO LOPS
R3108990 - PATRICA DUA!ETE DAlI ATO PERSaJ

26/05/2015

Datt DetbAn;	 2610512015
Diçia	 .21a. 82511.133 (Enibergos Dodaratârias Pentagon- SA): Os &nbargoe do Dadaro so

eonsubztand.tn en .nedalidade raninal a4a objetivo & rarnediar a obsairidade, contradiao cu

atninaa atlanta no pro nundarnenta judic..

Vr nt,ora dot al D..dä,

Oath do concluSlo:	 2610512015
iuin	 FERNANDO CESAR FERREIRAVIANA

Pmta.so(s) no Tribunal de 3usiifli 0023373-35-201SS19.0000
00 25 398-49.20 tSSlO .0 D DO
oon2qo-ndL2ols.a. 10.0000
0025957-75.2D15.8.19.0000

Pretocolo(s) noTribunaldeiustiçt101SOO24S9S4 - Data: 13(0512015
201500246615 - Data: 1310512015
201500246740 - Data: 13/05/2013
201500271806 - Data: 25/0512015

Exiattill .Pati^t/01IdOS S Sertfl juatadOs 50 p,tttsS.t.
2710512015 - Protowlo 201503071130 - Proper Cornarca do Capital
27105/2015 - Protocolo 201503068632 - Proper Cornarca da Capital
27/0512015 - Protcolo 201503067334 - Proper Comarca da Capital

1 27/05(2015 - Protocolo 201503043520 - Proper Cornarca da Capital
126/05/20 15 - Protocob, 201503029018 - Proper Cornarta do Capital
26(0512015 - Protocoto 201503026237 - Proper Carnarca do Capital
26(05/2015 - Pmt.	 201503025764 - Proper Cornarca do Captal
2510512015 - Protocolo 201503000239 - Proper Cornarca do Capital
25/05/2015 - Protocolo 201502967164 - Proper Comarca do Capital

Loealizacib its servants;	 Autos Cooclusos en. Gabir,ata en 25/0512015



Sao Paulo, 28 de maio de 2015.

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO
OAf/SF 156.347

'Ii

ALvIM COELHO
002261

Sociedade de Advogados

Diante da indisponibilidade dos autos, a credora ULMA BRASIL vern a

presenca de Vossa Excelêrtcia requerer a devoluçao de prazo para apresentacAo de eventual

habilitaçao ou divergência de crédito, assegurando-se, corn isso, o pleno exercIcio do direito

constitucional de ampla defesa e do contraditOrio.

Termos ern que, requerendo que todas as intimaçOes e publicacbes

sejain enderecadas, exclusivanient, ao Dr. Marcelo Miguel Alvim Coelho, OAB/SP

156.347.

Pede deferirnento.

3
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ULMA Biast FOIUVL&s E Esc0RAMENTOS LIDA.

CNn/ME: 01.644.560/0001-41

NIRE: 35.214.204.994

28' AUrERACAO E CONSOLIDACAO DR CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, as abaixo assinados:

ULIn4 C y E, SOCIEDA]) C0OPERATIVA, sociedade constitulda e existente de

acordo corn as leis do Reino da Espanha, corn sede em Obispo de Otaduy, n° 3, na

Cidade de Ofiati, Espanha, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do

Ministério da Fazenda - CNPJ/IvlF sob ó it0 05.706.123/0001-66, neste ato, representada

por seu bastante procurador, Sr. R0DOLF0 CARLOS MUISIz, argentino, casado, contador

pftblicd nacional, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE n°. V-

479..009-Q, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF

sob a no. 232.440.248-31, residente e domiciliado no municfpio do Barueri, Estado de

São Paulo, na Alameda Setübai, no 303, Mphaville Conde 02, bairro Aiphaville, CEP:

06473-084, nos termos da procuração datada de 14 de marco de 2008, arquivada na

Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob on°. 161.393/08-1 em sessão de

13.06.2008; e

ULMA ANDAMIOS Y ENCOFRADOS ARGENTINA S.A., sociedade constituida e

existente de acordo corn as leis da Argentina, corn sede social localizada na cidade de

Buenos Aires, Marcelo T. deAlvear n° 624, 1 0 andar, Argentina, inscrita sob a n°7772,

do livro 121, volume "A" de S/A, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do

Ministério da Fazénda - CNPJ/MF sob o 0 07.201.990/0001 -75, neste ato, represeittada

par seu bastante procurador, Sr. RODOLF0 CA1LOs MuRiz, supra qualificado, flog

termos da procuraçáo datada de 14 de abril de 2008, arquivada na Junta Comercial do

Estado do SAo Paulo - JUCESP sob on°. 161.394/08-5 em sessAo de 13.06.2008.
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SOcias quotistas representando a totalidade do capital social de ULMA BRASIL

FORMAS E EScORAMENTOS LTDA., sociedade empresária limitada corn sede no

Municipio de Itapevi, Estado do São Paulo, na Rua João Dias Ribeiro, 210, Jardim

Sagrado CoraçKo de Jesus, CEP: 06693-810, corn Contrato Social registrado na Junta

Cornercial do Estado do São Paulo - JUCESP sob oNIRE n° 35.214.204.994, em sessfto

de 27.12.1996, instrumento da 27' (vigésima sétima) alteraçAo e consolidacfto de

Contrato Social arquivada na Junta Comercial do Estado do So Paulo — JUCESP sob o

no. 458.621/09-2 em sessAo de 08.12.2009 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas do Ministério da Fazenda — CNPJ/MF sob o if 01.644.56010001-41, doravante

denominada sirnplesmente "Sociedade", resolvem, do comum acordo e na methor forrna

do direito, alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade, do acordo corn as

disposicöes a seguir transcritas:

1.	 DA ALTERACAO Do ENDERECO DO ESTABELECIMENTO FILIAL DA SOCIEDADt

1.1 Resolvem os sOcios alterar o endereço do estabeleciinento filial da Socieda4e,

localizado na cidade do Rio do Janeiro, no Estado do Rio do Janeiro, na Rua

Sargento Silva Nunes, if 137, bairro Ramos, CEP: 21040-231 e também corn

entrada pela Avenida dos Carnpeöes, if 345, CEP 21040-016 (complemento),

parao endereço localizado na cidade do Rio do Janeiro, Estado do Rio do Janeiro,

in Estrada do Jacarepiguá, no 6.750, bairro Anil, CEP: 22.755-145 e;

1.2 Ainda, tesolvem alterar o endereço do estabelecimento filial da Sociedade,

localizado na cidade Brasilia, Distrito Federal, QI 03, Lote 680/700, GalpAo 01,

Setor Leste Industrial, bairro Gama, CEP: 72450-030 para o endereço localizado

na cidade de Guará, Distrito Federal, SCIA, Quadra 10, Conjunto 01, Lotes 02,

03 e 04, bairro Zona Industrial, CEP 71.250-610.

1.3 Tendo em vista o disposto nos itens "1.1." e "1.2" acima, resolvem os sOcios

alterar a redação da Cláusula 2' do Contrato Social da Sociedade, a qual passará

a vigorar corn a redação quo the 6 dada a seguir:

llawl
OA
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"CLAUSULA r - A Sociedade tern sede social tm cidade de Itapevi, Estado de

São Paulo, na Rita João Dias Ribeiro, 210, bairro Jardim Sagrado Coração de

Jesus, CEP: 06693-810, podendo manter ffliais, escritórios e representacôes em

qualquer localidade do pals on do exterior, por deliberaçao do quotista on

quotistas representando a maloria do capital social.

PARAGRAFO UNICO - A Sociedade possui fihiais abertas nos seguiñtes

endereços:

Filial 01 - Estado de São Paulo: Rua Aparlcio Corrêa de Gadoy, it0. 150, bairro

Jarditn Sagrado Coraçào de Jesus, na cidade de Jandira, Estado de São Paulo,

CE?: 066 10-000, CNPJ/MF it° 01.644.560/0002-22;

Filial 02 - Distrito Federal: SCIA, Quadra 10, Conjunto 01, Lotes 02, 03 e 04,

bairro Zona Industrial, na cidade de Guará, Distrito Federal, CEP 71.250-610,

CNPJ/MF no 01.644.56010003-03 e InscriçAo Estadual CF/DF n°

0745062500281;

Filial 03 - Estado do Rio Grande do Sul: Rua Dr. João macjo, if 195/199, bairro

,	 Navegantes, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP:

90230-180, CNPJ/MF if 01.644.560/0004-94 e lnscrição Estadual if

096/3019430;

Filial 04 - Estado do Rio de Janeiro: Estrada de Jacarepaguá, if 6.750, bairro

Anil, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22755-145,

CNPJ/MF no 01.644.560/0005-75 e InscriçAO Estadual it°. 78.368.934;

Filial 05 - Estado da Bahia: ACS C, 00315, Cia Sul, na cidade de SiniOes Filho,

Estado da Bahia, CE?: 43700-000, CNPJIMF n° 01.644.560/0006-56."

2.	 liLt CONSOLIDACAO no CONTRATO SOCIAL:

3
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2.1. Permanecem ratificadas, inalteradas e convalidadas as dernais Clausulas do

Contrato Social, pelo que as sócias quotistas resolvem CONSOLIDAR 0

Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar, na Integra, corn a seguinte

redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

DA

ULM% BRASIL FORMAS E ESc0RAMItNTOS LTDA.

CNPJ/M1 01.644.560/0001-41

Nrn: 35.214.204.994

CAPITULJO It

DEN0MINAcA0 SOCIAL, SEDE E FIUAIS

CLAUSULA r A Sociedade gira sob a denominaçAo social de ULMA BRASIL

FOWirIAS E ESCORAMENTOS LTDA.

CLAUSULA 2 - A Sociedade tern sede social na cidade de Itapevi, Estado de São

0 Paulo, na Rua JoAo Dias Ribeiro, 210, bairro Jardim Sagrado Coraçfto de Jesus, CEP:.

06693-810, podendo manter fihiais, escritórios e representaçöes em qualquer localidade

do pals ou do exterior, pot deliberaçAo do quotista ou quotistas representando a znaioria

do capital social.

PARAGRAFO UNICO - A Sociedade possui filiais abertas nos seguintes endereços:

Filial 01 - Estado de São Paulo: Rua Aparlcio Corrêa de Godoy, 110. 150, bairroJarditn

Sagrado Coraço de Jesus, na cidade de Jandira, Estado de São Paulo, CEP: 06610-000,

CNPJIMF no 01.644.560/0002-22;

6
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Filial 02 - Distrito Federal: SCIA, Quadra 10, Conjunto 01, Lotes 02, 03 e 04, bairro

Zona Industrial, na cidade de GuarA, Distrito Federal, CEP 71.250-610, CNPJ/MF no

01.644.560/0003-03 elnscriçao Estadual CFIDF no 0745062500281;

Filial 03 - Estado do Rio Grande do Sot: Rua Dr. Joo Inâcio, n° 1951199, bairro

Navegantes, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90230-180,

CNPJ/MF if 01.644.560/0004-94 e Inscrico Estadual if 096/3019430;

Filial 04 - Estado do Rio de Janeiro: Estrada de JacarepaguA, n o 6.750, bairro Anil, na

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22755-145, CNPJ/MF n°

01.644.560/0005-75 e InscriçAo Estadual 0, 78.368.934;

Filial 05- Estado d  Bahia: ACS C, 00315, Cia So!, na cidade de Simoes Filho, Estado

da Bahia, CEP: 43700-000, CNPJIMF & 01 .644.560/0006-56.

CAFITIJLO II

OBJETO SOCIAL E Pa&zo DE Dua&cAo

CLAUSULA 3'- 0  objeto social compreende:

a) a exploraçfto das atividades de venda, locaçAo, importaço e exportaco,

na Area de andaimes, forums e eseoramentos, incluindo quando for o caso a

montagem das mesmas;

b) a representaflo de outras sociedades, nacionais on estrangeiras, por conta

propria ôu de terceiros;

c) a participacäo em outras sociedades, empresArias ou simples, constituldas

sob qualquer tipo societário admitido pela legislaçao brasileira, como socia,

acionista ou quotista;
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d) a execuçAo de serviços por administracAo, empreitada ou sub-empreitada

C

e) industrializacäo pot conta de terceiros.

CLAUSULA 4' - 0 prazo de duraçAo da Sociedade e por tempo indeterminado.

CAPfTIJLO Ill

CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLAUSULA 52 - 0 capital social é de KS 26.590.660.00 (vinte e seis milliôes,

quinhentos e noventa mu, seiscentos e sessenta reals), dividido em 26.590.660 (vinte e

seis rnilhôes, quinhentas e noventa mu, seiscentas e sessenta) quotas sociais totaimente

integralizadas em moeda corrente nacional, no valor unitário de R$ 1,00 (urn real). 0

capital social está distribuf do entre os sócios quotistas, cia seguinte forma, a saber:

ULMA C y K. SOCIEDAD COOPERATIVA, possui 26.590.659 (vinte e seis

milhöes, quinhentas e noventa mu, seiscentas e cinquenta e nove) quotas, no

valor unitário de ES 1,00 (urn real), totalizando KS 26.590.659,00 (vinte e seis

milhoes, quinhentos e noventa mil, seiscentos e cinqUenta e nove reals),

tepresentando 99,99% (noventa e nove virgula noventa e nove por cento) do

capital social; e

ULMA MiDAMIOS Y ENCOFRADOS ARGENTINA $1.4, possui jj (tuna)

quota, no valor unitário de PS 1,00 (urn real), totalizando RN 1.00 (urn real),

representando 0,01% (zero virgula zero urn por cento) do capital social.

PARAGRAFO (JNI!CO - A responsabilidade dos sócios 6 restrita ao valor das suas

quotas, mas todos responderão solidariarnente pela integralizaçAo do capital social.
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CAPITULO IV

ADMINISTRAcAO DA SOCIEDADE

CLAUSULA 6& - A Sociedade poderá ser administrada pot Administradores sôcios on

Adnñnistradores nâo-sócios, nomeados no Contrato Social ou em Ata de Reunio de

Sócios.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A administraçAo da Sociedade 6 exercida pot 03 (trés)

Administradores, quais sejam, os Srs. ALESSANDRO RAMOS, brasileiro, casado,

engenheiro civil, portador da Cedula de Identidade RU n° 25.472.217-9 SSPISP, e

inscrito no Cadastro tie Pessoas Ffsjcas do Ministério da Fazenda — CPFIMF sob o

254.269.348-00, residente e domiciliado no Municipio de Santana de Parnaiba; Estado

de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, n° 3.800, apto. 114-0,

Condominio Resort Tamboré, Tambor6, CEP: 06543-001; FERNANDO RODRJGIJES DOS

SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador cia Cédula de Identidade RU n°

26.194.849-0 SSP/SP, e inscrito no Cadastro de Pessoas PIsicas do Ministério da

Fazenda — CPFIMF sob o n° 159.644.208-50, residente e domiciliado no Municlpio de

São Paulo, Estado de Silo Paulo, na Rua Desembargador do Vale, n o 64, apto. 12,

Perdizes, CEP: 05010-040; e RODOLFO CARLOS Mu&rz, argentino, casado, contador

páblico nacional, portador da Cédula de Identidade pam Estrangeiros - RNE n° V-

479.009-Q, inscrito no Cadastro de Pessoas Ffsicas do Ministério da Fazenda sob o no.

232A40.248-3 1, residente e dorniciliado no municfpio do Barueri, Estado tie São Paulo,

na Alameda Setübal, n° 303, Alphaville Conde 02, bairro Alphaville, CEP: 06473-084,

na condiçAo de Administradores nflo-sócios da Sociedade, as quais deverAo exercer suas

fhngOes corn observãneia dos poderes e limitaçäes a seguir descritas:

a) Os Administradores Srs. ALSESSANDRO RAMOS E FERNANDO

RODRIGUES DOS SANTOS possuem poderes suficientes para assinar,

isoladamente, quaisquer documentos que obriguem a Sociedade

envolvendo valores de ate u 100.000,00 (cern mil reals), seja em uma

Unica operacffo on por meio de tuna sdrie de operaç6es correlatas;
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l) Os Administradores Sit ALESSANDRO R&MOS E FERNANDO

RODRIGUES DOS SANTOS possuem poderes suficientes pan assinar, em

coñjuñto, quaisquer documentos que obrigueni a Sociedade envolvendo

valores de ate 115 300.000,00 (trezentos mil reals), seja em uma (mica

operacao ou por rneio de uma sériç de operaøes correlatas; e

, e) 0 Administrador, Sr. RODOLFO CARLOS Muf4iz, possui poderes

suficientes para assinar, isoladamente, quaisquer docurnentos que obriguem

a Sociedade envolvendo valores de ate 115 300.000,00 (trezentos mll reals),

seja em uma (mica operaçäo on por rneio de tuna série de operaçöès

correlatas.

PAItAGRAFO SEGUNDO - A representaçAo da Sociedade para Os atos que envolvam

valores acima do limite previsto nas alineas "(b)" e "(c)" do Paragrafo Primeiro acirna,

corn exceçAo do quanto disposto na Cláusula V do Contrato Social, será exercida

isoladarnente pelo Adininistrador Sr. RoDoJvo C*aos MuRiz, mediante prévia

autorizaçAo pot escrito da soda ULMA C Y E, SOCIEDAD COOPERATIVA, através de

seu(s) procurador(es) constituldo(s) no Brash.

, PA.RAGRAFO TERCEIRO - Os Administradores declaram que näo estAo impedidos

de exercerem a administraçäo da Sociedade, pot lei especial, ou em virtude de

condenaçAo criminal, on pot se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cargos püblicos; ou par crime falimentar, de

prevaricaçào, peita on subomo, concussäo, peculato, Cu contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as

relaçôes de consumo, fé pUblica, on a propriedade, flog termos do § 1° do Artigo 1.011

dá Lei Federal n° 10.406/2002.

PARAGRAFO QUARTO - Os Administradores serAo havidos como empossados na

data de sua nomeaçäo e permanecerAo em seus cargos ate a posse de seus sucessores.
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PARAGRAFO QUINTO - A destituição dos Administradores podcrá so dar a qualquer

tempo, mediante deliberaçao da soda ULMA C v E, SOCIEDAD COOI'ERATIVA,

representada atravós de seu(s) procurador(es) constituido(s) no Brash.

CLAUSIJLA 7 Caberá aos Administradores da Sociedade a prátiea dos atos

necessários on convenientes a administração e representaço da Sociedade, observado o

quanto disposto na Clausula 6, no Parágrafo Unico da Clausula 74 e na Cláusula 8 do

Contrato Social.

PARAGRAFO •UNICO - As procuraçöes outorgadas pela Sociedade, deverao set

assinadas pelos Administradores em conformidade cam as regras previstas nas alineas

"(a)" "(b)" e "(c)" do Parágrafo Primeiro da Cláusula 6 do Contrato Social e, além do

mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverAo, corn exceçAo daquelas

para fins judiciais, conter urn perfodo do validade limitado.

CLAUSULA 8 - Pan a pratica do atos que envolvam a compra, a venda elou a
alienação, I qualquer tftulo, do bens imóveis da Sociedade, born como a criaçAo do onus

e/ou gravarnes sobre bens imóveis da Sociedade, a Sociedade deverá set representada

par seus Administradores em conformidade corn as regras previstas nas alineas "(a)"

a "(b)" e "(c)" do Parágrafo Primeiro da Cláusula 6 do Contrato Social, todavia, em

qualquer dos casos previstos nesta Cláusula 8', ós Administradores dependerão de

prévia autorizaçao especifica e par escrito da sócia ULMA C v E, S0cIEDAD

COOPERATIVA, representada através de seu(s) procurador(es) constituido(s) no Brasil.

CLAUSULA 9 - São cxpressaxnente vedados, sendo nulos e inoperantes corn relação a

Sociedade, as atos de qualquer dos quotistas, administradores (socios ou nao),

procuradores on fijncionários quo a envolverem em obrigaçöes relativas a negócios ou

operacôes estraithos S objeto social, tais coma fiança, avais, endossos ou quaisquer

outras garantias em favor de terceiros.
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PARAGRAFO (JNICO - Exciul-se cia proibiçAo estabelecida neste item, a prestaçAo de

fianças em contratos de locaçao residencial, desde que aprovados em reuniAo de

quotistas.

CAPITULO V

CESSAO DE QUOTAS

CLAUSULA ir - Nenhum dos sécios quotistas poderá ceder ou transferir qualquer de

suas quotas aos denials quotistas ou terceiros sem oferecé-las primeiramente, por escrito

e corn prazo minimo de 30 (trinta) dias para a resposta, aos dernais quotistas.

CAPITULO VI

EXERCICIO SOCIAL E LucRos

CLAUSULA 11' - 0 exercIcio social terá inlcio cm l 0 de janeiro e terminará em 31 de

dezembro. Ao thu de cada exerelcia e correspondente ao niesmo, seth levantado o

balanço e preparadas as denials demonstraçöes financeiras.

CLAUSULA 12' - Os lucros liquidos anualmente obtidos tero a aplicacfto que lEes for

,	 determinada pelos quotistas representando a znaioria do capital social, garantida a todos

Os quotistas sua participacào proporcional.

CLAUSULA 13' - Os Administradores poderAo levantar Balanços Patrimonlais

semestrais ou relativos a perfodos menores, para o tim de declarar dividendos a conta do

lucro apurado nesses balanços, observados Os requisitos legais.

PARAGHAFO tNICO - Os Adininistradores poderftc, ainda, declarar dividendos

jntermedjários a conta de Lucros Acumulados ou de Reserva de Lucros Existentes no

ültimo Balanço Patrimonial, anual, semestral ou levantado em periodos menores.

CAPITULO VU

DIssoLucAo ou LIQUIDAcAO DA SOCIEDADE

ON

10
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CLAUSULA 14' - Em caso de dissoluc& ou liquidaco da Sociedade, serã liquidante a

sócia quotista ULMA C v E, SOCWDAD COOI'ERATIVA ou queni esta ijidicar. Nessa

hipOtese, os haveres da Sociedade serAo empregados na- liquidacao das obrigacOes e o

remanescente, so houver, rateado entre os quotistas em proporçäo ao nümero de quotas

quo cada urn possuir.

CLAUSULA 15' - A retirada, extinço, exclusAo (inclusive por justa causa), faléncia

concordata de qualquer dos sócios nfto dissolverá a Sociedade, quo prosseguirá corn os

remanescentes, a menos quo estes, desde que observado os quoruns especIficos

previstos na Lei if 10.406, do lode janeiro de 2002, resolvam liquida-Ia. Os haveres do

sócio retirante, extinto, excinido (inclusive por justa causa), falido ou concordatário

seräo calculados corn base no tltimo balanço geral levantado pela Sociedade, e sero

pagos a quern couber de direito, no prazo do 06 (seis) moses contados da data do evento.

PARAGRAFO pifiMEmo - Seri lfcitá a excluso por justa causa do sOcio quo, por

praticar atos do inegãvel gravidade, estiver pondo em risco a continuidade da Sociedade,

desde que a exclusAo seja consentida pelos sOcios quo representem a maioria do capital

social.

It PARAGRAFO SEGUNDO - A exclusAo do sock por justa causa será deliberada em

reunio do sócios convocada especialmente pan tat tim, cientificando-se a sOcio sujeito

A exclusAo, corn 08 (oito) dias do antecedéncia pam quo este cornpareca na reuniAo e

exerça seu direito de defesa. Os haveres do sOcio exciuldo serAo apurados e pagos pa

forma prevista no capu: da Clausula 158 do contrato social,

CAPITULO Vifi

QUORUM NEcESSAIU0 A Ai,nit&cAo DO CONTRATO SOCIAL

E REUNIAO DE SOcios

CLAUSULA 16' - 0 presente Contrato Social poderá ser livremente altera

qualquer tempo, pot deliberaçäo dos sOcios quotistas que representem, no minirno,

It
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(setenta e cinco por cento) do Capital Social, salvo as hipóteses legais e/ou previstas no

contrato social pie estabelecem quorum diferente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As deliberaçöes dos sécios sero tomadas através do

reuniao de sócios quo seräo realizadas na sede da Sociedade e a convocaçAo dos sOcios

seth feita polo eorreio on por qualquer outro meio existente, inclusive eletronico, desde

quo seja possivel a comprovaçAo cia ciëncia por patio dos sOcios.

PARAGRAFO SEGUNDO As formalidades do convocaçAo seräo dispensadas

quando todos os sócios comparecerem a reuniäo ou se declararem, per escrito, cientes

do local, data eordem do dia.

PARAGRAFO TERCEIRO - A reunifto de sécios poderá ser dispensada quando todos

os sOcios decidirem, por escrito, sobre a matéria quo seria tratada, analisada ou

deliberada em reuniAo.

PARAGRAFO QUARTO - As deliberaçOes tomadas em reuniAo de sócios serao

registradas em ata ou no próprio instrumento de alteraçfto contratual a que se referirem,

a critério do sócio que presidi-la, ficando dispensado o Livro do Registro dc Reuniöes

do Sóoios, de-vendo a ata ou o instrumento do alteraçäo contratual ser levado a

arquivamento no prazo legal.

CAPITULO Ix

FoRo DE ELucAo

CLAUSULA 17' - Para dirimir todas as controvérsias oriundas deste contrato, fica

desde já eleito o Foro da Cidade de Säo Paulo, corn exclusAo do qualquer outro per mais

privilegiado que seja.

CAPITuLOX

CASOS OMlssos E LEGKSLAçAO AI'LICAVEL
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CLAUSULA 18' - Os casos onilssos no presente instrumento e não previstos

artigos 1.052 a 1.087 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, serAo regulados,

supletivamente, pela Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

E, por estarem assim justos e contratados, assinarn o presente instrurnento em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, para que produzain urn so efeito, na presenca de 02 (duaE)

testemunhas a tudo presentes que também assinarn.

Itapevi, 16 de novembro de 2010.

lu

Moos:

TESTEMUNHAS:

1.Azzacn.". f^
Nome:AJJt'0t'4 EtOU (9	 504t?5

RG:42.	 3

S.A.

2.#AJ4t(A4 6jw
Nomeégz,(L )C,ViIZ DA S,LVI\

RG:37 939: I&-O	 sspiY1

ME

404. 74/10	 IA

13



L'J ULMA
	 002276

Construccián

PROCURACAO

Outorgante: ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA., corn sede no Municipio de Itapevi, Estado
de São Paulo, na Ruä João Dias Ribeiro n 9 210, inscrita no CNPJ/MF sob n 2 01.644.560/0001-41, neste ato
representada nos termos de seu contrato social, nomeia e constitui seus advogados e bastante
procuradores:

Outorgados: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n 2 156.347 e no CPF/MF
sob o n2 195.301.128-40; FABI0 GOME5 DE MArros GARCIA DE OLIVEIRA, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n2
200.026 e no CPF n 2 274.166.838-82; FERNANDA MIGUEL ALVIM COELHO. advogada, inscrita na OAB/SP sob o
n2 212.157 e no CPF/MF sob on2 290.474.518-13; e ROSANAMAFFEIAB. advogada, inscrita na OAB/SP sob o
n9 186.436 e no CPF/MF sob o n 2 270.262.688-21; todos representantes do escritório ALVIM COELHO
SOCIEDADE DEADVOGADOS. situado na Av. c/dade Jardirn, 400, 42 andar, Jd. Paulistano, CEP 01454-901,
São Paulo - SP.

Poderes Gerais: Para patrocinar as interesses cia outorgante, independentemente da ordem em que são
norneados, aos quais conferem amplos poderes Para sua representaçâo no foro em geral, em qualquer
Juizo, Instância ou Tribunal podendo requerer e assinar o que necessário for.

Poderes Especiais: Para transigir, firmar compromissos, renunciar, desistir, receber e dar quitação, usar
todos as poderes permitidos em Direito, compreendidos na cláusula ad judicia et extra, e, também, na
cláusula ad negotia podendo, ainda, substabelecer, Corn OU sem reserva de iguals poderes.

Poderes Especificos: para proceder ao apontarnento de thu/os a protesto, not/f/car, contranotificar e/ou

ingressar corn ação judicial visando a recuperaçâo de hens e/ou creditos or/un dos de Con tratos de Locaçdo

de Bens Mdve/s, ass/rn coma defender as interesses do Outorgante em açães prornovidas contra si
relativarnente a ta/s con tratos.

A presente procuração terá validade par tempo indeterrninado.

'fl São Paulo, 3 de outubrode 2013.

ULdA	

/
70	 S	 C4

BRASIL FÔRMAS E ESCORAMENT
-	 Alessandro Ramos

ULMA Brasil Férmas e Escoramentos Ltda.
Rua JoAo Dias Ribeiro, 210 • Polo Industrial • CEP: 06693-810- Itapevi-SP (Brash) Tel. +5511 36831300- www.ulma-c.com.br
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Sociedade de Advogados

SUB STAB ELECIMENTO

Substabeleço, COM reservas de iguais a mim, na pessoa de Marcelo

Tadeu Angelo, advogado, inscrito na OAB/RJ sob a n o 116.982; Christianna Galveas

Brisbane, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o no 99.386; Roberta De Azeredo

Ferreira Pagetti, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o no 99.430; Denise Lima Duarte

Alves, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o no 117.424, todos corn escritOrio

profissional sito a Avenida NiZo Peçanha, fl. 0 50, q. 3210 - Centro - Rio de Janeiro, CEP:

20020-906, os poderes a mim outorgados por ULMA BRASIL FORMAS E

ESCORAMENTOS LTDA., para defesa de seus interesses nos autos daRecuperacâo

Judicial das empresas Calvao Engenharia S/A e Galvao Participacoes S/A.

Sào Paulo, 28 de maio de 2015.

Am:
L4/74

JR
AB/SP 186.436

Ay . Cidade Jardim. 400, 40 andar - Ed. Dacon - Jd. Paulistano —Sac Paulo - SP - CEP 01454901.
Tel. 55 113030-3333 - Fax. 55 113030-3330
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Rissato, Quintela e Associados
Advocaeia e Consultoria juridica

EXCELENTISSIMO SENHOR DOIJIOR JUIZ DE DIREITO DA 79

EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO- Ri

PROCESSO n° 0093715-69.2015.8.19.0001

VARA-J.
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ALPHA MARKTEC MATERIAlS ELETRICOS LTDA pessoa juridica

de direito privado, CNPJ no 59.274.316/0001-14, corn sede no Rua

Catarina Braida, n° 276, Bairro Mooca, São Paulo - SP, CEP 03169-030,

por seus advogados infra-assinados, nos autos do recuperação judicial

promovida por GALVAO ENGENHARIA S/A, vem requerer a juntada de

procuração e substabelecimento, a fim do quo produzam os devidos

efeitos legais, devendo as publicaçöes serem realizada norne do

advogada RENATA QUINTELA TAVARES RISSATO, para efeito do disposto

no artigo 236 e 237 do Código de Processo Civil.

Termos ern que,

Pede deferimento.

	

São Bernardo do Campo, 26 de	 15

	

RENATA WIN ELA TAVARES
	

TO

OAB/SP 1

A. Senador \"ergiieiro, SI	 Jardirn do Mar - Sâo Bernardo do Campo - SP
Cep: 09750-000 - lone: 55 11 4121.6948 - rperjssatoguintejacom.br
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CEA ra OlePJTAaç

ALTERAçA0 CONTRATIJAL E CONSOLIDAcAO no

ALPHA MARKTEC MATERIALS ELtTRICOS LTDA
CNPJ; 59.274316/0091-14
NIRE: 35208305983

1 .Alteraçâo do endenco ik filial n°. 2;
2-Abertura de tilial it. 3;
2-ConsolidaçAo do Contrato SOCiaL

Os abaixo assinados, EDSON MARTINS REBELLO, brasileiro, casado,
cornerelo, portador de Códisla de identidade WI 8.421.423 SSP SP e do CPF 031.714,748-I
residente c domiciliado a Alameda Jupiter Y. 410, Condominia Nova Horizonte, CEP 074744
rnunicipio de Aruji. estaxlo de SAO Paulo e JOSE ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERREI8
brasileiro, casado, do comërcio, ponador da Câdula deIdentidade RG 7.153.534-2 55? SF edo C
809.828168-04, residente e domiciliado a Rua Labib Matter if. 91, Jardirn Santa Cruz, CE? 0411
040, municpio do Sao Paulo2 estado de São Paulo, ünieos sAcios cotnponentes da Socieda
Empresaria Limitada que gira nesla praça sob a denorninaço social de "ALPHA MARKII
MATERIAlS flSTRICOS LTDA" sediada a Rua Catarina Braida zt 276, Mooca, CEP 0311
030, municlpia de São Paulo, es*ado de São Paulo; filial n°. I a Rua Rodrigues Caldas if 726,5
707, bairn> Santa Agostinho, CEP 30190-120, niunicipio do Belo Horitcute.. estado tie Mines Get
a 1ThM if. 2 a Avenida Mareebal Cãrnarn if. 160. ! sala 1001. Centro, CL? 20020-907, nurniclpie
Rio do Sandra, estado do Rio de Janeiro corn Contrato Social devidarnente arquivado e registrado
Junta Cornercial do Estado do São Paulo sob t°, 35208305083 cm sess.o de 25110/1988 e ulti
alteraçao contratual sob n, 310.877/08-8 em sessão de 19109/2008, resolvem de cornum acoi
altetar os referidos docwnentos na tbnna quc segue:

A filial if. 2 muda scu doinicilio cornercial pam a Av. Presidente Vargas if
507, Centro, CEP 20071-002, municIpio do Rio de Janeiro, estado do Rio do Janeiro.

Par este instrurnento de Aiteraçuo
ri°, 3 estabejecida a Rua "0" if. 8, bairn São
do Espirito Santo,	 /

a sockdade promove a abet-tin da
'29163-269, municiplo do Serra,s

X

Rua Dr. Euciidn aactrnha47- c3a.4 es '.iBrIs-cEP. 	 - fore/Fax 6618.3779 - 66184505 -
EmaTh genesi,
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0 CaftaL Sociale, de R% -1,000,300,00  (urn .miIho de reais) ictaime&e integraliza
em mocda coitente nacional, dividido cm 1.000000 (urn milhao) de quotas no valor de RSI,00 t
real) coda urna e assim distribuido entre os sdcios, a saber:

EDSON MARTANS IUBELLO	 50&O quotas	 itS setoaua
3OSE ALBERTO DE ALBUQUERQUE FEUREtRA	 590.09 qoths	 RS 59.0tD0

TOTAL

	

	 1.000.000 q'iciths	 KS 1.OGQ.000,00

Parágao primeiro

•3	 Social fka asthm distribSo ante CE estatdecimenwg da emirz.a:

Paragrfr segnudo

Nos ternios do ay . 1M52 do Código Civil (Lei rf. iC.::C i 20u2), a tspoasaoJidade
cada sO.eio t resiritz ao valor do suas quotas, etas to---Vs repc.Sem sod jamema p
ntegndizaçAo do Capital Social.

CONSOLWA CIA O DO CO NT, 	 SOCiAL

Os abjxo assjaados EDSQN MARFINS REBELIO, brasileiro, casado,
cométtie, portador de Cédula de Identidade kG 8421.423 8SF SP e do. CPU 031314.748

doruha4o a Aa-re La Jie" v' 410 Condom ro Novo Horizonte, CEP 0774
r:unicioia de Art4a, estado t So Paulo e JOSE .ALBERTO DE ALBIJQUflQUE FERREA
brasileiro. caadc, do coui&cic-. oortador da Cddulz do !dea6d.ade RCi 7.151534-2 SSP SF e do I

StS 2? 'S-c- -cer o a cr	 a R.a Lawb icis zr , .zr41m San C. CEP a4
Q4Ø mtmici.pir do Sk Paulo, estado do S	 Pze., ur.Icor $OOOS c.omponentes da Sock
Emprosiiria Lunitada quo gira .nesla pric:a sob,a denominaç'.o social. de "ALPHA MM
I Ujk1 Ais LEL1COS L1IDA" sod	 IIL4 '..41ar Uc La f 17C '' n

flL CDIC 4-- S.10 Pa,. o, escc d	 $So .Jc.lj;ai	 a	 do. çajLh co

R Dc. Et.clitks th Ccu'Ji, 7- Ci g,	 5- 13r	 CE?;: O-o16.O3Oi SEO FAUR, - or4bx: 649641z-45&5 66934Ot6
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Castelo. CEP 30840-300. rnunic(pio de Belo Horizonte, estado de Minas Oerai; filial n". 2 a Av.I
Presidente Vargas it 962. Sam 507, Centro, CEP 20071-002. inuniciplo co Rio de Janeiro, csrndo
do Rio de Janeiro a filial a°, 3 -, Rua  "0" n. 8, bairro Salo Diego 1. CEP 29163-269, niunicipic de-
Sea-ca, estado do Espirito Sanio corn Contrath Social devidamente arquivada o registrado no Junta
Coniercial do Estado de Sf10 Paulo sob n°. 35208305083 cm srssf10 de 25/[0flQBS ultinaa a1tcraçc
contratual sob if. 3)0.877108-8 em sessao de 19/139..`2008, resplvem de comum&cordo consolidar os
referid's docurnentos na fornia cue .segue:

A sociciadc girar ncsua praça sob a der.crnimtçã social ck "ALPHA MARKTEC
MN.flR}AIS ELETRICOS LTDA" mantendo $ua sede a Rua Catarina Braida if 276. Mecca
CE? 03169-030, municipio de Sao Paulo, estado de SA-, Pau l o, filial r?, I a Av. dos Engenheiros if
1152, Castelo, CEP 30840-300, tntmicipio de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais; filial if. 2
Av, Presidente Vargas Y. 562, Sala 507, Centro, CEP 20071-002, mufliCipO äo Rio de Janeiro
estaclo do Rio de Janeiro e filial 00. 3 a Rua no. S. hairro So Diogu I. CEP 29163-269
inuniciplo de Se rra, esmdo do Espiriro Samo,

Parágrafo Unk

Obsenadas as dispociçOes da legis1aAo apiicveI, a sociedado pctlerá abrir fiuiais
suzumais, gêneias c cscri15tio en qadcuer paite do ter-ritó, ; c na:ioral, a crittric' dos sOcios,

Is]

A sociedade tm ocr objero a exploraçto do uamo de C0MERCIC
IMFOR'ncAo V EXPORTAçA() DE MATERIAlS ELEnuCOS EM CERAI
MOYFACENS, INSTALAcAO E \:INUTFNcA() ELETWCA e UEPREsmTAcAC
C'OMERCIAL" executados pela macsit e acenas "COMERCIO 1W MATEThA1S ELETRICO
EM GERA.t"executadcs pelas fihlais ri's. 1,2 e3-

Ill

0 Capital Social 5 de R$ 1-000.000,00 (urn mi)hào do reais) totalmente iniegnILzac
cm mccc]: CCcTorlte nahna. dividido cm .000000 (urn rni1'iloj do ouctas no.alor de RSI,00 (u
real) cada i.tma.e assitn distribtildo enre OS sáctos, a saber:

FOSON MARTINS REBELLO	 500.0011 quotas

iost ALBERTO DE AU4UQU ERQUE EERRVIL4	 500.000 quotas

I OTAL	 1000.000 quotas

7

Ru I)r, Euc1de cLi Cu,ThA. V- Cs. 4 e 5—	 - c:i p. UaO 
Frtv$i:

115 500.000,00
14$ 500.GOO,00

R%9flflQfflL00

2
//
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Th rgttfo prhv eü'o

0 Capital Social flea assim distribuido entre os

Pnragralo segundo
Fl

6954O4

•sca

00 20 3'11
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Nos ternos do art. 1.052 do COdigo Civil (Lei if. 10.406/2002), a responsabilidade
cada sócio é restrita ao valor de sms quotas mas todos re&pondem solidariattento p
mtsgrahzacw do Capttai Sccizi.

A sociedado terd ,prazo indeerminado dQ duraçao.

Is

A sociedad• seth adminisirada pc 'r ambos os sOcios individuainente e a des caberá
responsabilidade ou represenwç-Ao ativa e passiva cia sociedade, judicial e extrajudicialment
podendopraticar todos us atos compreendidos no obieto sociat, sempre no interesse da sociedad.
ficimda ndado. emretajto, C use cia d:aoniimç& social errs 	 ôcic.s estrarthos acs fins socids.

VT

Em suas delibemc8es, os adrniristradores adotaro oreferencialmente a
ebeieck1a Lo pardgraio terceiro do artigo 1,072 do Cãdigo Civil (Lei ttiO,406/2002).

Vu

Pelo exerofojo do Mini ii os administradores reräo direito a usna
neasa3.a tiu.!C' dr 'Fed Labor;", :ujc y&or en% içencne convencic-riaco dnfta e!cs, ac
acordo.

Pica esta sire ido quo aoeirdade-

Rita Dr. EuctLk dn C&wha, 47- Cj. 4 c	 -
	

I'aulu -
EmaiL guneL
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0 exercicio social tcrrninarã em 31 de dci.crnbro de cada ano, quando scrAo
levantados o balanço patrimonial e o batanço de resultado econôrnico, e seth efetuada a apuraflo dos
resultaos corn ohservncia das disposiçOes legais aplicâveis.

Parágrafo Priniciro

A Socedade poderá, no curso do exe;cicio, distribuir lucros, por conta do mesrnc
perodo mcdiante balanços intcrmediários levantados p€ira este tim.

Parágrafo Segundo

Os lucros cu prejuizos apurados seo distriouldos ou suport26os pelos sócios n
proporflo Ut wa participacao no capital social.

No caso de faiecimento de sócio, havendo acordo eitc os remanescentes e o
herdeiros do faIecdo, estes pTdero cirnar pan a Soccdade inediante wit novo contrato. Caso
cenvenha zos herdeiros e sos remanescentes -a Sociedade rjo Sc disscivcrá e os haveres a que
falecido tenha dircito, ihes serito pagos mediajite levanwmento de balanço geral especifico para ess

Patignto Unico

0 valor devido acs herdeiros do sOcio Falecido sera pago da seguinte forma 40
(quarer±ta par c:nto) no prazo d: drns rnses; 30% (trima por cemo) no prazo de seis ineses; e 3O

(trinta por cento) no prazo de doze meats.

XI

Scrào regidas pelas dispa&çOes do Cédigo Civil (Lei n° 10.40612002), apiicáveis
matória, tanto a retiracla de sOcic quanto a dissolução e a iiquidacao da sociedade.

	

XI'	 S

	Os cases omissos neste inslrumento	 resoividos corn observância dos preceit

	

do COdioe Civil (Lei n°. 10.406- 120e2) e de outros d
	 'ios legais apIicãveis._-------

(C C
Ruk Or. EITCJLdCS d.i Cu-&a, -17-- Cj. 4 e 5 -	 - CE?.:	 Patti> - Tonc/lt: 6618-3779 —:661s4505 6695-4t4

EmaTh 4cnt$L,
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Pica eleito a foro desta Conarca pans qualquer acào fimdada 	 contrato,
exclusAo expressa de qualquer autro, par mais privilegiado que seja.

xlv

Os sÔcios EDSON MARTINS REBELLO e JosÉ ALBERTO DE
ALBUQUERQUE FERREIRA, anteriormente quaiifkaclos, declaram, sob as penas da lei, pie nc
estAo irapedidos de exercer a administraçao de socieclade, nern por decorrôncia de lei especial, flCff
em virtude de condenaçAo nas hipóteses do art. 1.011, parágrafo 1° do Cédigo Civil (Lei it0

10.406/2002).

E, par estarem assiin justos e contratados, lavram este instrumento cm ties vias
igual tear que serào assin4das pelos sOcios na presença dc duas testemunhas que tambm
subserevew, tudo na forma e para as fins da Lei.	 -

SAo Paulo,	 de 20 10.

4;	 (

Edson Martins Reb
	

José
	

Ferreira
Soda administr

Testcrnunka'

Edson I

R04
CPF

S
O6SSP SP..
51398-04

- 177-229/10-0 atwIaj IjERAL

Rua 0'. Eudides da Cunha, 47- Cie, 4 e 3- Bras - CF.: 03016 - 4u S
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PROcURAçA0 "AD JUDICIA"

• ALPHA MARKTEC MATERIAlS ELETRICOS LTDA,
pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 59.274316/0001-14,
corn sede e foro juridico na cidade e Estado de São Paulo, na Catarina Braida,
276, Bairro Mooca, neste ato representada pot EDSON MARTINS REBELLO,
brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n° 8.421.423-5-SSP-SP e do
CPF/MF n° 031.714.748-08, residente e domiciliado na Alameda JUpiter, n°
410, Condominio Horizonte, Municipio de Arujá - SP, CEP 07400-00, pelo

4 presente instrumento de procuração, nomeia e constitui seus procuradores, os
advogados: RICARDO RISSATO, brasileiro, casado, RENATA QUINTELA
TAVARES RISSATO, brasileira, casada, ambos inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil, respectivamente sob os n°'s 130.730 e 150.185 e corn
escritário na Avenida Senador Vergueiro, n° 81, Jardim do Mar, São Bernardo
do Campo - SP, CEP 09750-000, telefone (11) 4121-6948, (11) 4121-5730,
(11) 4124-7680, (11) 4330-4759, a quern confere amplos poderes para o foro
em geral, corn Cláusula "ad judicia", em qualquer Juizo, lnstancia ou
Tribunal, podendo propor contra quem de direito as açOes competentes e
defendé-lo nas contrárias, seguindo umas das outras, ate final decisao, usando
os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-Ihes, ainda, poderes

a especiais para corifessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitaçao, agindo em conjunto cu separadamente, podendo ainda
substabelecer esta em outrem, corn ou sem reservas de iguais poderes, dando
tudo pot firme e valioso.

1jma15.

EDSON MAR$E1E11-1-0 
LTIJAALPHA MARKIEC MA
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SUBSTABELECIMENTO

Subsfabeleco, corn reservas de iguais, aos advogados

., ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA, OAB/RJ 174.385,

MONIQUE MARQUES DA SILVA, OAB/RJ 167.911, MARIA

FERNANDA CERSOCIMO PASSOS ANTONELLI - OAB/RJ

114.577, todos corn endereco profissional v. Rio Branco, 85,

61 andar - CEP: 20040-004, Rio de Janeiro, RJ - Tel.: (5521)

3171-4300, as poderes que me foram outorgados por ALPHA

MARKTEC MATERIAlS ELETRICOS LTDA, nos autos do processo

0093715-69.2015.8.19.0001, recuperacão judicial de GALVAO

ENGENHARIA S/A, em trârnite perante a 71 Vara Ernpresarial

da comarca do Rio de Janeiro -RJ.

S

-	 São Bernardo do Campo, 25 de m qio de 2015.

Lc)
RENATA QUINTELA TAV4RES RISSATO

OAB/SP -soj85
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EXMO. SR. DR. JUIZ DA T' VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO
RIO DE JANEIRO-RJ
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Processo O 0093715-69.2015.8.19.0001

PAN SEGUROS S.A. ("Seguradora"), corn endereço na Avenida Paulista, no
1.374, 16° andar, CEP 01310-100, São Paulo-SP, inscrita no CNIPJ sob no
33.245.762/0001-07, vern, respeitosamente, requerer a juntada do anexo
instrumento de procuração (doc. 1), bern como requerer que todas as intimaçOes
nos autos desta Recuperação Judicial sejam feitas exciusivamente em nome dos
advogados Antonio Celso Fonseca Pugliese (OAB/SP no 155.105) e Erik
Martins Sernik (OAB/SP no 305.254), sob pena de nulidade processual nos
termos do art. 39 do CPC.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 29 de rnaio de 2015.

J 'Aniso f'pfteca	 Iiese
%AB/SP fio 155.105

Erik,1Irtinsfi&nik
OAS/SP n o jiJ5.245

Rua São Tome, 8670 andar São Paulo, SP 04551-080 Brasil
T+55(11)2117-3400  F +55(11)2117-3401 	 w.vpbg,com.brSP -3021 184vI
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PROCURAçA0

Por esta procuração, PAN SEGUROS S.A., inscrita no CNPJ sob o no
33.245.762/0001-07, corn sede na Avenida Paulista, no 1.374, 16° Andar, CEP
013010-100, São Paulo, Estado de São Paulo, constitui corno seus procuradores o
escritôrio VIELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI, inscrito no CNPJ sob no
07.368.550/0001-07, corn sede em São Paulo - SP, na Rua São Tome, no 86, 70 andar,
CEP 04551-080, e os advogados ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE
(OAB/SP 155.105), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (OAB/SP 146.997),
MARCOS RENATO GELSI DOS SANTOS (OAB/SP 151.714), PRISCILA
BROLIO G0NcALvE5 (OAB/SP 154.3 18), LIGIA FAVERO GOMES E SILVA
(OAB/SP 235.033), NAHIMA MULLER (OAB/SP 235.630), ROBERTO CESAR
SCACCHETTI DE CASTRO (OAB/SP 238.294), CAROLINA MANSUR DA

S CUNHA PEDRO (OAB/SP 248.444), MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI
(OAB/SP 249.799), ANA PAULA GENAJ4O (OABISP 258.421), CARLA
MARIANNA DE SENNA TAGUCHI (OAB/SP 258.935), RAFAEL D'ERRICO
MARTINS (OAB/SP 297.401), MARJANA ARAVECHIA PALMITESTA
(OAB/SP 299.951), ERIK MARTINS SERNIK (OAB/SP 305.254) NATALIE
FANG HAMAOUI (OAB/SP 306.095), DANILO MUNIIAES (OAB/SP 316.112),
MARINA MACIll DE BAJtROS (OABISP 328.985), ANDRÉ ERICSSON DE
CARVALHO (OAB/SP 33 1.722), GABRiEL ALVES DA COSTA
FALAGUASTA. (OAB/SP 343.124) e ANDERSON DE SOUZA AMARO
(OAB/SP 343 .489) e as estagiárias CAMILA CORDEIRO GONcALVES MANSO
(OABISP 200.057-E) e NATALIA PEREIRA RODRIGUES (OAB/SP 206.392-E),
todos corn escritório em São Paulo - SP, na Rua São Tome, no 86, 7° andar, CEP
04551-080, outorgando-lhes os poderes para representá-lo nos autos da recuperaçao
judicial ajuizada pot GALVAO ENGENHARIA S.A. e GALVAO
PARTICIPAçOES S.A., registrada sob o no 0093715-69.2015.8.19.0001 e em curso

S perante a 7' Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, mais Os necessários
para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar a
direito, dat quitação, firmar compromisso e votar, em norne da outorgante, em (i)
assembleias que tenham por objeto a discussao e aprovação de quaisquer temas
sujeitos a assembleias previstas na Lei n o 11.101105, incluindo a fonnação de Comitê
de Credores e discussão, aprovação, rejeição e rnodificação de piano de recuperação
judicial e (ii) Comite de Credores na recuperação judibial, bern como em todos os
recursos e incidentes a ela vincülàdos ..1

Sk
IãoPn$a de2015.4 j

PAN

Rua São Tome, 8670 andar São Paulo, SF' 04551-080 Brasil
T+55(11)2117-3400 F+55(11)2117-3401  wvpbgcombrsp - 2957l70v1
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6 porte Intogronle desta eta.
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0.860.286/14.9

PAN SEGUROS S.A.
CNPJ/MF if 33.245.762/0001-07

NIRE n° 35.300.041.541

AM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REAL1ZADA EM
04 DE SETEMBRO DE 2014

1^--

PtA. HORA F LocAl: AQS 04 do setembro do 2014, ôs 10:00 horns, no sede social do Coniponhila. no
Avenida Paulisto. no 1.374, 160 onciar, Bela Vista, São Paulo/SP, CE? 01310a li)O-

Oudgums Aclonisto represenlondo a malaria do capitol social do Componhia, contorme.osslnotutos
no Livro do Pzesença do Acionistos.

CouvOcACAo A convococôo cos ocionlstos fol publicoda nos adlçôes dos dos 26, 27 e 26 do
agosto do 2014. do jornol Valor EconOmlco, rias paginas E4. EU e E2, tespectivamente; 9 lies
edicoes dos alas 26. 27 e 28 cia agosto do 2014 do Dládo Ouicläl do stddo do São Paulo, nos
pOglnos 7. 34 e 37, respectEvamenle.

MsA Presidente: José Corlos Macedo dos Santos Seaelódo: Carlos Alberta Barges do Noscimenlo.

ORPEM DO CIA: rotificor em lodos as lermos a olterocoo a consottdocäo do Estalulo Social ocorrida
em 31 do maro do 2014, em Instocôo do Assemblela Gwol E.xlroordlnória, no quo so rafero Co
ojuste do objoto social (art. 39, a designoçào, afribulcao e a forma do substltulçao dot Dkotoros
(arts. 17, 19. 20, 22.23 e 24) a representocâo do Companhia (oils. 25. if 1 0. r; e 39 e 26): e a
exclusOo dos artlgos 20 e24. tendo Os denials sdo renumerodos.

DEUURACOU: Cojocodo em discussOo 0 ossunto do Ordern do Dia, as oclonistas, salvo as legolnien-
Ia impedidos, sam dissidénclas, protestos e declwoçCes do votos vencidos, roliflcoram as delibe-
rocôes ocorridas no Assemblelo Coral traordinória do 31 do marco ie 2014. 16 homologadas
polo SuerintendOncla SUSEP, conforme pubiicoQOo do Diana Offclal do lIniâo, no pOgina 49 em
08 do ju9io do 2014, quo cllerou o Estoluto Social do Componhia. no que so refere co auste do
objeto social (art. 39). ci deslgnoçao, atribuicao e a forma do substftuicøo dos Oüetotes(arts. '7,19.
20, 22. 23 e 24) e repcesentoçâo do Cornpanhlo (arts. 25, § 1 0. 20, e26): e a exclusôo dos
OIIIgQS 20 a 24. tendo as denials sido renumerodos.
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ENCERRAMENTO: Nada mois havendo a Irotor. a Senhor Presidente encerrou as trabaihes desto
Reunlôo, Iavrondo-se no rivro prOpdo a presenle ato quo. fldc e achodo conforme, lot aprovodo 6
assinodo par lodos as presentes. Assinoturos: Presidenle; José Corlos Macedo dos Santos. Secretd-
rio: Caries Alberto Barges co Nascirnento. Present" Banco Pan S.A Manoel Pereira Neto e Rubens
Ce!sb Alves Misorefli Fliho - Procuradores. So Paulo. 04 do setenibro do 20t4.

7y UU
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PAN
PAN SECLJROSWA

curj,i n° 33.245.762/0001-07
fIRE n° 35.300.047.541,

ANEXOL

ESTATtJTO SOCIAL CONSOLIDADO A PARTIR PA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E
EXTRAORDINAIUA 31 DE MARcO DE 2014

4

41f

CAP[TULO PRIMEIRO (10)

DENOMINACAO.SEJJE. OB1ETO E DURACAO

PENOMINACAO

ARTIGO PRIMEIRO (IY) - A PAN SEGUROS S/A 6 urns socledade anônima quo so regal pot
estes Estatutos e disposicoes legals quo lho forezn aplicávcis.

SEPE

ARTIGO SEGUNDO (2') - 0km juridico dii soctedade do da cidade do So Paulo, Estado do São
Paulo, onde se acha instalada sua sede social, nit Avenida Paulista, 1374,160 andar. Bela Vista, SAO
Paulo — SP, CUP 01310-100. Podera a sociedade, par deIlberaco de sua Diretorla, instajar ffliais,
sucursais, agendas o escritOrios em qualguer parte do TorritOrlo National cu no Exterior,
observadas as disposiçocs legais em vigor.

0111 ETO

ARTIGO TERCEIRO (30) - A Soclodade tern per objeto as operac6es do seguros do danos e do
pessoas..

PIJRACAO

ARflGO QUARTO (4 0) - A socledade vigorard par tempo Indeterniinado.

CAPITUInSEGUNDO (201
CAPITAL SOCIAL E ACOES

CAPITAL SOCIAL.

ARTIGO QUINTO (5°) - 0 capitaL social, totalmente subscdto e integrallzado, em 2nocda corrente
nacional, é de R$71.255.771,79 (scienta e urn xnilhOes, duzentos e cinqaft e cinco intl. setecentos 0
setenta C urn teals e setenta e nove centavos).

ACOES

ARTIGO SEXTO (6 0) - 0 capital social 0 ctividido e represent
trinta e nove milboes, trezentas e trezc mil, cento ervep e
(trezentos e Uinta e nove miIhôes duzentas e sete mile

Uezentos c!

JW
tib207.035

direito

0D'r4 co
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a vote e IO6.164knIo oseis5in4i, cdto o scsientzCequatro) aqOes preferenclals, scm direito a veto,
no valor nominal tie 1450,21 (vinte a hum centavos tie real) ada uma, Indivisiveis em rc1aço a
socledade podendo set aurnentado par deliberaçao do Assemhleia Ceral.

PARAGRAFO UNICO - Par força do preceito legal, as açôes se revesti go sexnpre do forma
nominativa,sendo vedada a sua conversAo ao porlador.

ARTIGO SETIMO (7) - As açOes serao represenladas par titulos simples ou . multiplos e pot
caistelas quo provisorlamente a substftuem, satls(eltos as requisites legais.

PARACRAFO PRIMEIRO (1 0) - As açäes prekrenciais torAc prioridado no distrlbtstço do
dividendo ate o limite tie 50/6 (chico pot cento) sabre o valor nominal, competindo a Assemblela
Coral, per proposta da Diretorii, (ixar a respectiva porcentagem, concorrendo elM cm igualdade
do condiçOes, no inesina proporcAo em quo couber As açOcs ordinârlas.

PARACItAFO SEGUNDO (2 0) - As acOes pitferencials näo gozarAc do dureito tie voto,
.Ô respeitando, contudo, o disposto no pathgrafo primeiro do artigo In cia Lea if 6.404176.

estabelecido 0 prazo do ties exeiciclos consccutivos, coma o m8xhno permitido Nt& 0 MAO

pagamento dos divldendos fixos a quo therein direito as seus titulares, no forma do pardgra(o
anterior.

['ARACRAFO TERCEIRO (3 0) - A Assembicla Coral poderá criar (undo destinado so resgate das
acäes prderencials. Podor4 também deliberar a cortversAc no todo ott cm parte, das açöes
preIerenciais em ordindrias.

PARACRAFO QUARTO 4
0
) - 0 resgate ou cenversAo das açes, nas cortdiç5es previstas

parAgrafos anterlores, Independem de aprovac3o dos tituloros <las açôes prekrencials.

AUMENTOS PB CAPITAL

ART1GO OITAVO (8°) - Nos aumentos do capital par subscric&o, a Assembicla queos deliberar
(lxará as condiçnes para a reatlzaco das prestacOes quo (cram assumldas, as quats flgurarAo,
necebsarlamente, nos boletins respecdvos, observado o prazo (ixado pelo artigo 49 do Decreto rtC
60.459/67.

INThCRAL!ZACOE$

ARTICO NONO (9°) - 0 aclonlsta qua Mo (her o pagamento nos condlcoes cstabelecldas C

reproduzidas no boletim, uicara do pleno direlto constitufdo em moM. sujeltando-so no pogamento
do juros tie 12% (doze per cento), ao aim, corn a atuallzaçtso monctária do acordo corn a variaçAo
do induce de Pieces ao Consumidor (PIPE) e mizita dc 10% (dez per cento), observadas as demais
presCcices legais.	 -

PARACRAFO UNICO - No eventuolldade do morn do acionista, (kará a companhia corn odurelto
do, alternativamente (a) declarar caducas as açoes Mo intezralizadas, no todo ou em pane,
(azendo suas as entradas porventura realizadas e integraJizan4t.resp0Ct iY3S açôes corn seus
proprios lucros Cu reservas, exceto a reserva legal; (b) efetu.i4 	 Ac das açOes caldas cut
comisso, dando pre(erência do compra nos demais 	 das açôes do utesnia
classe par eles possuldus (c) acionar o subscritor em morn, rnéZHJQ4e execuçAo e (d)
deilberar sabre a teduço do capita) social, em linportAncia corres	 5	 subscritas e
io Integralizadas. 	 c',



ARTIGO DECLMO-OITAVO (18°) -0 ma
reeleiçao.

PARACRAFO rzuMmao (1 0) - Os Direton
quo totem clef Los pam a inandato seguinte.

0

V... • • ", -S..

	

• . . .	 S	 •	 • •

	

• . V V	 S••	 S.

	

• • • . .	 •	 V•5	 5.	 •	 •• .SV	 •
002292

4

• •*V;	
.2 :• •	 .	 • ••

• V	 • • ••.	 S
ARTIGO 0C1Mt) (100) a t½r' p16porcao4o AUmero e classes do açOes quo possuf rein. os
aclonistas tero preferéncia para subscrlçao do awnento do capital; o direlto deverA set excrcklo
dentro do 30 (trtnta) Was, contados da publicaçâo cia aLa da Assernbleia Ceral que o liver
dcl Iberado, cu cia publicaçao do aviso pie resurna as deliberaçocs tomadas.

DIRBITO 0€ VOTO

ARTIGO DtCJMO-PIUMELRO (11 0) - Cada açAo ordinArla daM direito a urn voto nas
deIiberaçes das Assen'iblelas Gerais.

LIMITACOES A cIRCULACAO DAS &( ;OE

ARTIGO DtCLMO-SEGUNDO (120) - 0 aclonlsta quo pretender vender suas açacs deveradar
pre(erôncia aos demais, através do Carta a Diretorla, na qual tndfcará preco e condlçoes. A Diretoria
cornuntcará a pretensAo acs detnais acionistas, dentro do prazo do 30 (trinta) dias, devendo, aS,
em iguat prazo, exercer o direito tie preIerencla na proporçAo das açOes quo pessufroin.

ARTIGO DtClMO-TERCEIRO (13°) -As acOes nSo poderac set dadas em garantia do obrlgacOes
contraidas pelos seus respectivos Utttlares.

CAFITULO TERCEIItO (3°)

A$SEMBLEIA GERAL DOS ACJON[Sfl

4

ARTICO DtCIMO-QUARTO (14) - A Asseanbteia Coral toM todos os poderes quo the sto
conferidos par lei pan decidir os negdcio relafivo5 no objeto da sociedade e tomar resoluçôes quo
julgar convenicntà a sun defesa e desenvolvhnento.

ARTIGO 13C1MQ-QtJ1NTO (15°) - A Assem41e1a Genii Ordin6rla realizar-se-á at6 odia 31 do
nlnrço do tack aria e a Extraordinária senipre que para tanto for convocada.

ARTIGO DEOMO.SEXTO (16°) - As Asseznbleias Gerais s&ao c iwocadas instaladas: e
presididas pelo Diretor Superintendente e secretariadas par qualquer dos presentes, indicado pelos
Acionistas.

I'ARACRAFO Owico - Na ausencia do Diretor Superintendent; a convocação, instaiaçao e a
presidêncln das AssembleMs Corals caberA a qualquer outro Diretor.

CAPJTULO QUARTO (4°

ADMINISTRACAO

ARTIGO DEC1MO-SETIMO (170) - A Adm[nistraç4io da Companhia, coiñpedrã a tuna Diretorla
composta de, no mlnimo, 2 (dols) c no mAxinto 8 (olto) mejubros, residentes no Pals, acion!stas ott
No, sendo 1 (urn) diignado corno Diretor Superintendentee as demais, Dlretores, sem deslgnaco
especial, a sereni deltas pS Assembt4ia Coral - quo flxar4 sets honorários - destitulveis a
qua!quer tempo
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PARAGRAIO SUGNDO (p9)t. GsDfreLo e1itos, após tereni seus names hontologados pela
SUSEP, serto investidos em seus respectivos cargos mediante termo lavrado no ltvro de Abs de
Ltcuniao do Diretorla, uicando dispensados de prosiar tiança h sociedade Cu quaiquer antic tipo tie
garaittia.

ARTIGO DECIMO NONO (19) - No caso de ausôncla, atastamcnto on vacAncla do Diretor
Superintente cu cia Diretor, sam designaçAo especial. a Diretor Superintendente cu a Dlretoria
indicarum substituto, dentre as diretàres já deltas, que completara o mandato do substitufdo.

ARTICO VICESIMO (200) - Os D3retores retmir-se-loc sempre qua nccessArio, rnediante
convocaçào do urn ou mais membrus, podendo delibexar corn a presënça de, no minIma, 02 (dots)
Diretores.

PARACRAFO t'RIMEIRO (1°) - Os Diretores deliberaro seanpre pox malaria tie votes a, em caso
do empate, a Diretor Superintentiente, alern do vote pessoal, usará do veto de qualidade.

I'ARAGRAFO SEGUNDO (20)- As deliberaçOes constarho de abs Iavradas em Ilvro prOprio.

ARTICO V10E$IMO-I'RIMEIRO (21°) - Ao Diretor Superintendente cornpetlrk (I) fixar a
orlentaço geral dos negóclos da Companhia; (II) Lndicar a substltulcaodos demals Dirciores da
Cornpanhta em case do auséncia, afastamento oa vacancla cia cargo; (Ill) convocar, a qualquer
tempo, a Assernbléia Gera; (IV) presidir as AssemblIas Corals a as Reunies tie Diretoria; a (V)
atribuir funçOes sos Diretores da Companhia, observadas as disposicoes deste Estatuto Social.

ARTIGO VIGESThIO-SEGUNDO (22°)- Ms thretores, scm designacAo especial, competira
exercer as reponsabhidades quo ihes sejam atribuldas pelo thretor $üperintèàdcnteou pela
Assemblela Geral.ARTIGOVIGESIMO- TERCEIRO(23 9) -Os Diretonis, observadoo dipostono--
Parágrafo V. abaixo, tern amplos poderes do adminlstracto a gesto dos negócios soclais, podendo
praticar quaisquor aLas a deliberar sabre qualsquer materlas relaclonadas corn a objeto social, bern
corno adquirir, aHenar a onerar bans rnoveis a hnovels, conhrair obrlgacôes, celebrar contratos,
transigir e renunclar a direltos, ressalvados as atos quo dependent tie nutorizaçio cia Msemblela
Coral.

PAItAGRAFO PRIMEIRO (1 0) - Em todos as atos ou lnstrurnëntós qua criem, niodluiquern cu
extingam obrigacOes da Companhia. ou Impliquem em assunçAo tie responsabilidade ou renthicla
a dlreftths, esta seth representada (3) par qunlsquor dols Diretores, agindo em conjunto, (II) pot urn
Diretor em conjunto corn urn procurador coin poderes c.speciais. cu  (III) pot dais procuradorcs

	

cant poderes especlals.	 -. -

PARAGRAFO SEGUNDO (20) - A Companhia seth, ainda, representada pot urn Attica Diretor ou
procurador corn poderos espoclals. (a) perante ôrg)ios, repartiçôes a entldades pbIicas, federals,
estaduais ou municipals; (1') perante ontidacics cia classe, sindicatos a justlça do Trabaiho, Para
adrnlsstlo, suspcnsao ou dernfssao do empregados e Para acordos trabaihfstas, bern como Para
atuaço come prepostos ou Para a nomeaçao destes; (c) Para rcpresentacão daCompanhia em
processes judiclals, administrativos e arbtrals, ou parer a prestacao de depoimento pessoal,
preposto on testernunha; (d) cm endossos tie cheques ou titulos do cthdlto unicarnenta Para fins do
deposito nas contas daConipanhia a na ernls&lo de duplicatas on cobranças; 0(e) para assinattira
do corrcspondâncias cia rotina, quO n.io impliquem responsabJZj&i .ift pant a Corn anhi4. - -

PAItACRAFO TERCEIRO (30) - As procuracöes em norm
(dots) diretores em conjunto, c (I) especificaro as podercs
do, no máxiino, 01 (urn) ano; e (LU) vedarâo o substabeleci

outorgadas par 
nzo do duraçaa

procuracöes Para

rJ
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representacâo dacipanhiktt n&essas4&4ictis, administrativos cu arbitrais, que poderao set
outorgados scm as restriç6e5 contidas rice itens (11) e (Ill) deste artigo.

ARTIGO VIGESLMO-QUARTO (24 0) - It vedado a qualquer dos membros da Diretorla a prAticA
tie atos do liberalidade As custus da Companhia e a prática de atos estranhos so objeto social da
Conipanhia, pennitida it concessAo tie avals, lianças e uutras garantias, em nome do Companhia,
destie quo pertinentes ao objeto social a observadas as disposiçöes deste Estatuto Social.

CAPITULO OUINTO (50)

CONSELFIO FISCAL

ARTIGO VIGESIMO-QUINTO (25°) . A soctedade tera urn Conseiho Fiscal nAopernlancnte,
composto do 03 (trés) meinbros, e Iguat nümero de suplentes, qua funcionard nos exercicios sodais
unique for inslalado pela Asseinbleia Genii, rice exatus terrnos da leL

ARTIGO VIGESIMOSl3XTO (261 ) - 0 inandato do Conseiho fiscal durara do Assentblela Genii
que o instalar ate a primeira Assemblela Geral Ordinária seguinte quo so reallzar.

ARTIGO VIGESIMO.SETIMO (27 0) - 0 Consellio Fiscal tert as atribuiçOes eos poderes, qua Ihes
sib conleridos por tel.

ARTIGO VIGESIMO OITAVO (28°) • A remuneraçao do Conselho Fiscal sera fixada Pala
Assembkia Coral quo o instalar, observadas as prescricöes legais.

	

I	 CAPITULO SEXTpifl

EXERCI CO SOCIAL E ttJCItOS

EXERCICIO SOCIAL

ARTIGO VICESIMONONO (29 0) - 0 exerciclo.soclal compreende urn perlodo delZ (doze) moses
e encerrar-se-d em 31 do dezembro do cada ano, sendo levantado nesta 41tiina data 0 balanco Geral
ties negOclo soclais.

LUCROS

ARTICO TRICESIMO (30 0) - Do lucro llquido apurado anualinente, após a deduço do prefuizo
acumulado, so houver, a da provisAc para a imposto do renda, scrAo destacatios: (a) uma quantla
equivulente a 5% (cinco par canto) do lucro para a fotrnaçAo da reserva legal, ate quo atiruja 20%
(vitna pot cerito) do capital social; (b) divhlendos ace acionislas na base mlnimade 5% (cinco par
cento), conforme preccitua o artigo 202 da Let n°. 6.404/76; e quantlacqulvalente a90'Ya do
Lucro para a formac%o do Ráscrva Especial tic Lucro, alto limite tie 800/u do Capital Social.

FARAGRAFO ONICO -0 saldo da Reserva Especial tie Lucros Iicath A dLsposiqao cia Assemblela
Coral, quo Me tiara a destinaçfto qua Ike corwier respeitadas as non*zais aplicve1s.

ARTICO TRIGt$tMOt'RIMEIRO (31°) - A socledade d os e ou dlvldendos,
per canto de resultado tie perlodo-base nao encerrado, yalciR4j($Jj3Qfiptos de balancos
jntcnncdtârios, levantados no curse do e,cerciclo social, cabendo fltf5$Cjva1 Qrdlnária
ntiulcarou ndo a sua dishThulçao.	 ?_

%Pcn J4?
---I
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DASALTER ACOES ESTATUTARIAS
EDkPISSOLUCAO DA SOCIEDADE

AItTICO TMGt$IMO-SEGUNDO (32 0) - As alieraçacs cshatutArias o a dissotuçào da sociedde

sornente podaäo ser decldidas cm Assembleha Gent ExtraordinAria, convocada especlalmcnte

pan esses (ins e quo $o reunitA corn a mpresentacAo minima do dois tercos(2/3) das goes a, em

segunda canvocaçAo, corn a metade mais uma.

ARTIGO TR1G1S1MO TEItCEIRO (339). A convocaçAo. dii Assemblela Carat paw fins cit
dissoluçAo da sociedcide, somente poderá ser realizada a pedido do actonistas quo representem, no
rnhürno, dots tcrços (213) das açOes.

. ARTICO TR1CIISIMO-QUARTO (340) - A dissotuçAo dii sociedade somentc se considerarA
aprovada se a apofarent par si ocx per procuradores corn poderes expresses, aclordstas quo
detenharn dots terços (2/3), no rnmnkno, das açOes.

• ARTIGO TR[GtSlMO-QUIWTO (350) - A Assembida quo decldir pola dLsso1uco dii spciedado
norneará o Iiquidantc oit Iiqutdantes, rndo-thes os poderes, a nmunenaçâo e 0 prazo do
Iiquidaçao.

ARTLGO TRICESIMO-SEXFO (36 0 ) - Liquidada qua seja a sociedade e saldados todos Os

encirgos do passlvo, a excedente, so houver, raverter4 aos acionistas, na proporco das respectivas
açOes.

ARTIGO TRICtSIMO-StTIMO (370) - Os casos ornissos serAc regidos peta Let if 6.404 do
15,12.76 a per outnas nonnas legals aptic.Sveis espécie.

Sao Paulo, 31 de marco de 2014.

4
.0 AI.ULRTO nOitGi5

T	 Qiretor

PAN SEGUROS S.A.	 . .

Laj

/	 Iw/Nt)RO BArIsnr4I -
Diretot
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PAN Seguros

S

Pan Seguros S/A
CNPJ/MF ,i° 33.245.76210001-07

MIRE no 35.300.047.541

AlA DkASSEMBIflA GERAS. ORI3INARLA E EXRAORDINAR?A
REALIZADA EM 01 OP APRIL DE 201S

USA. HORA E LOCAL; Em 01 de abrU Ce 2015, as 10:00 horas. no sede social Ca Compa-
nhia. no Avenida Poujista. if 1,374,160 andar. Solo Vista, São Poulo/SP. CE? 01310-100.

PRESENCA: Aclonistos represenlando a malaria do capitol social do Componhio, confor-
me assinoluras conslantes no Livic do Ptesenco de AcloflIslos. P(esenles, aindo. parc as
tins do disposle nos otUgos 134. § 1, do (.1 6.40076 rIel dos S.A."]. as Si's. José Carlos
Macedo dos Sonlas e Evandro Boptisilni, Dli-elores Ca Componhia: é o Sr. Edison Msa.

reptesentante do PricewalerhouseCoopers Auditores Independentes.

CON VOCACA: A convocação 005 ocionistas tol publicada nos jornais DiAdo Oticlol do
Estodo do Sao Paulo, cm edicôo dos dlas 24,25 e 26.03.2015; e no Valor EconomicO. em
ediçøa dos dies, 24. 25 e 26.03.2015. cujo Jeer tel 0 seguinte: "PAN SEGUROS L.A.,

CWP/MF 33.245.762/000107 - t'JIRE N O 35.300.047.541 - EDIFAL DE CONVOCAcAO: Con-
vocomos as Si!. oclonlslos do Cornpanhla a so reunlrem em Assemblela Coral OVdInÔTIa 0

Extroordin&o a serem redll2ados em, 01.04.2015, ôs lohsoomln. no sede social do Corn-

panhio. no Avenida Paulisto, n' 1,374 - 164 andar - Bela Vista, São Pculo/SP, CC? 01310-
IOU. a flrn de (ol tomar as contas dos adminlstrcdores, exominar, discutir e valor as Do-
monstracães Finoncetras, relotivas co e,ercicio social encerrado cm 31.12.2014: (b) deIi•
berar sabre a deslinaçOo do resullodo do exercIcto social encecrodo em 31.12.2014: (c)
0e9er as mernbros parc Inlegrar a Diretoria do Companhio; (C) dSgr.ct as dlrotores
responsavels peronle a SUSEP. nos leimos do Carla Circular n° 9/2014/SUSE!-CGRAT:(0)
deliberar sobre a rernuneraçôo global onuol dos odminlslradotes do companhto; ( ti to-

format a Estoluto Social parc a alterar o endereco do soda social atIigo 2 01 e o obJeto

social do Conipoflhia (orfigo 30 . born coma a consequento consolidacao do Estatulo

Soctoi e 191 apreclar guiros assuntos de intetesse do Cornp. São fouto, 24 Cie mar-
go Ce 2015. JOS'QARLOSMACEDO DOS SANTOS -

MESA:k)stolao0 dos Assernbleias e Presidénclo dos Trabolpos. 	 46'6	 a dos
4e	 A

Santos. Dkelor SvperinlbndenIe Secrelorlo. poçpd'.ccOo ?csd 	 Evon-

Cr0 Boplishni. Diretor.
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PAN Seguros

ORDEM DO DIA: (a) lamar OS cantos dos odmirüstrodores. exontar, discullr e volof as

demonstrocoes Iinancei{oS. relotlyas 00 eercicIo social encerrado em 31.12.2014 (bi

debberor sabre a deslinacöo do resultado do exercicia social encerr000 em 31.12.2014

(C) eleger as rnembros parc inlegrora Dkeloria do Componfllo: Jdj designates direlores

responsaveis pecanle a Superintendência do Seguros PñvodOS ("SUSEP"), nos lerfllQS do

Carla circular no 9/2014/SUSEP .CGRAT (e) debbera sabre 0 remunerocôo global onuot

dos odmintstradores do Comptrthlo (I) ret armor a Eslalulo Social Para clerar 0 endow-

I- do sede social (odlgo 20) e a objeto socfot do Companhia (odigo 30). bern como

consequenle consofldacOo do Estatuio Social: e (g) opreclor outros ossuntos do interes-
	 U

se do Companhia.

gQCUMENTO' Os documentes relaclonados as conics dos adrnlnis!radcres. Inclusive as

demontrocóes tinortceirat, encerradas em 31.12.2014 torom publicados nos jornais DIá-

rio Oliclal do Eslado do 500 Paulo e Valor EconóMco, ombos no ediçOo do dia

28.02.2015.

QgtcsERAcOE. Os acionistas deliberarom. par unanimidode e sem rescivas:

Em AssemblelQ Geral Ordinárlo:

(a) Aprovat sem reservas, 0 relotório onuci do odmlnisirocbo, as dernonsiracbes ftflQfl.

cekos e a porecer dos ouCilores independenles relcUvos co exerc(clo sotlol en-

cerrodo em 31.12.2014.

(0) Aprovor a destinacoo dos tucros do eerCicio social encerrado em 31.12.2014, no

mantonte Ce R$ 58.711.244.08 (cinquento e otto mtfltes, set ecentos e onze rnil,

du2entos 0 quarenla e quotro reols e do centavos). conforme a seguir fi) PS
2.228,284,94 (dots milhôes, duzenlos e vinte e alto Mi, duzenlos e oltenla 0 CluOtro
reals e novenlo e quotro centavos) parc a (eservo legal; (Ii) R$ 50.330.860.79 (dn-

guenlo mdbOes, trezenlos e trinla mU, aitocenlos e sessenla re, s 8 selen!a a nave

centavos) pore a reserve eslolulôrlu especial tie luaOs
	 207.90 (seiscen-

lose irinta e oijo1LduzenJos e sole IOOLS e novenla Ce
	 do

prejuizo §aroulado Incorporado: e (lv) R 5.513290,4

.e tçezp rniCoiioceotos e, novenia reals e guorenla ecifli

ros' sabre capital própiio a serem tmpulodos

nimo, cant acme aprovados em Reunão tie DiretCJ

Li

C.
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28.11.2014. pogos 005 odortlas em 18.12.2014 e ora rotificados. Adicionaimeflie,

rotWcara distdbuçOo do R$ 10.960.109,55 (deLMIheS, novecentas esessenlo mil,

conto e nave reals 0 ciriquento cinco ceillovos) ref erenle oopogomento do dlvi-

dendos inleimediôdos. lombem ciprovados em ReuniOo de Diretoro do Compo'

rthia reaiizoda em 28.11.2014 e pogos oos acionisios em 18.12.2014.

U

C

(c) Beget, pora um mondato quo se estenderO ate a posse dos Diretores eleitos em

Assernbleio Coral Ocdnóña a ser reolizado em 2016, a Direloria do Socledade.

quo seth composta pelos seguinles membros: DelorSuoerintendeflte - (I) JOS

CARLOS MACEDO DOS SANTOS, brasieko, cosodo, admirtlrador do ernpresos.

portodor do RG it 9.268.622-9 SSRJSP e insciilo no CPFIMF sob a no 036.390.998-26;

o as denials designczdos como Qketores sem desionocàO esoeclol - (1i) CARLOS

ALBERTO BORGES DO NASCIMENTO, brasileiro, cosado, adminlslrodOr. portador do

RG no 13.877.025 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no 049,924.938.07: 0 (Iii) EVAN.

DRO LAPTJSTINI. bcositeirc, cosodo, advoodo, pododor do RG it I8.632.347

SSP./SP o iriscilto no CPFIMF sob on° 36.S00,668-90. todos corn enderecocorner'

dcl no Av. Paubslc. 1.374,90 ondar, Porte, Bela Vista, São Paulo/SR, CEP 01310-100.

Os diretores oro eteitos lomaräo posse em seus cargos após a homologac*O do

suci eteicOo pefa 5USD', medlonte ossinatura dos respect!vos lennos do posse Ia-

vrodos em Itvro pr6p4o. ocasiao em quo dectararöo, nos lermos do tel do Let it

6,404176. nea estorem lncurscs em quoluer dos crimes previslos em lei quo as im-

peco do exercer catividade mercanlil.

FI (d) Nos termos do Carlo Circular n° 9/201415U5EP-CGRAT e demols regutomeflta(;6e$

perlinenles. dostgnor as Direlores responsóvels pora as seguinles funçOes especifi-

cos:

CARLOS ALBEETO BORGES DO NASCIMENTO.jó qualtflcado

O,retor responsovel pelo acompanhomenlo.supervlsOo e cumpnmenlo dos ncrrnas 0

procedmentos otuoricis e do conlabilidode, nos terms dos ResoluçôOS Ct'ISP It°'

311/2014 o 312/2014 -
do Circular SUSEP no

DlreiQçrésPQflsO vol pelos controles irtleri

Diretgcresponsóvel petaL controes IN

froudes. nos tonics do CIrCulorSUSEP no



0	 e dos cosseguros

oceltos polo Componhia. nos ierrnos do Resoiucão CNSP no 143/2005L.fl OVA
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EVANDRO BAPT1SIINI, Jo quolilicado

Diretpr responsovel pelos reloçOes corn a SIJS&, nos lermos do Circular S

234/2003

do bens, direilos e volores, em cumpflmenlo co disposto no Lei n°9.613/98, nos lermos

acs Circulares SUSEP n% 234/2003 e 44512012

Polo contrataçoo de coirespondentes do microsseguro e pelos serviços par eies presj

lodos. nos lermos do CkculorSUSEP n° 44212012

Em Assemblela Geral Extreordindria:

(a) Aprovor a reformo cia atalulo Social do Componbia parc (I) otteror a endereço do

sede social dci Comporthia (art. 21 pora Ay. Paulista. n° I 374.9° andor. narte. Bela

Vista, SOO Paulo - SP. CEP- 01310400: e (ii) cluster a objeto social do Cornpanhlo
(art. 39) pare incluir p oarllcioocâo come cclônlstooujóeip em out ms saciedad
Cu emareefldmertps. exceto em correfo ro de 	 Dessa rom. as reteridS or-
ligos possom a ter as seuintes redqçOes

"ARTIGO SEGUNDO (2 0) . 0 (Oro juridico do sociedode é a do cidadé de Sac Paula.

Estocto do São Paulo, onde so echo instalado suc sede social, no Averdcia Pau9.sto.

Uw 1374, r andor, porte, Bela Vislo, São Paulo - SP. CEP; 01310-100. Podera a sociedo-
do, par debeccçao do sue Direlorla. Inslolor lilith, sucursais. ognc1os e esadlorios

em quoiquerporle do Terrtlórlo Maclanai au no Exterior, observodos as dispbsi(;Oes
legais em vigor."

"ARTIGO TERCEIRO (3°)- A Sadedode Urn pot objelo social: (a) as operaçOes de se-

guros do donos a do possocs; a (b) a porllcipacoo comaacioL4 a cii sócio em cii-
Iras sociedades ou empreend&nenjqs, excelo em corretorci cJj%C'

4% AN?A C'.

Em vlrlude'do(ofleracoes reolizacicis, consofldo-s

padejnle'grantedesla ale.

A1
(K9
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(b) Aprovor a flxaçøo cia rèmunerocöa global e cnual dos admVüslradoies do Corn-
panhio1 parc o exercicia social de 2015, no valor cie ate 10,00000,00 (dez mffhes

cie iecis).

ENCERMMENTO: Woda mois havendo a lrator, o Sr. Presidenle enOerrou as frobaihas
desta Assembl&a Geral Crdin&la e Exlraordinôda, javrancio-ie em livro própdo a presen-
le aid que, lido e ochoda conforme, tel opravada e ossinada par lodos as presentes,

ASSINATURAS: p residente: José Carlos Macedo dos Santos. $ecrotârio: Evandro Boptistini.
Acionisia Pgesenle: BIG PACTUAL HOLDING CE SGUROS LTDA.. nesie otorepiesentada 1
pot seus procurodotes Carolina Ctjry Maio Costa e Kristian Cameiro Qtherg, Represen-
tanle do audiloria Independenie: Edison Arisa.

A presenlo uta 6 cópia flel do livro.
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Pan Seguros S/A
CtIPJ/MF n9 33.245.7621000101

NIRE n° 35.300.047.541

ANEXO

ESIATUIO SOCIAL CONSOLIDADO A PARTht DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E
EXTRAORDINARIA REAUZADA EM 01 DE ABRIL DE 2015

CAPITIJIO PJIMEIROJI'i
DENOMINACAO. SEDE. OBJEIO E DURACA

DENOM!NACAO
	 C)

AMIGO PR!MEIRO (1 0) A PAN SEGUROS $/A 6 uma sociedode anonimo que se regerá

por estes Esla'utos e dspos1cOes Legais que the I orem aplicávels.

SEDE

ARTIGO SEGUNDO (20) 0 Iota luridico do sociedode 6  do cidode de São Paulo, Estodo

de São Paulo, onde se actta instoloda suo sede social, no Avenida Paurista. 1374, ran-.
0cc, porte. Bela Vistq. São Paulo - SP. CEP: 01310-100. Podeth a saciedode, par derubera-

cOo de sua pheloria, Inslalor tuiols. sucursais, agendas e escrItOrios em quaiquerporte do
TerrItôrlO t4oclonat cii no Exterior, observados as disposlçoes legots em vigor.

r

	
PEI
	

'Si

ARIIGO TERCEIRO (3°) . A Sodedade len, par oblelo social: (a) as operoçOes de seguros
de donos e de pessbos e (b) a porticipacOo coma ocionisla Cu soda em oulroS socte-

dadesou ernpreend&ttenIos, eAcelo em corretoro de seguros.
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CAPfrULO SE1JNDO (21
CAPITAL SOCIAL E ACOES

CAPITAL SOCIAL

ARTIGO QUINTO (50) . 0 caplIa) social, Iolahente subscdlo e Jntegrallzada. em moeda
corrente naclonal, é de R$71.255.771.79 (setenta e urn rnilhOes, duzentos e clnquenlä e
cinca mu. setecentos e selenta e urn teals e setento e nova centavos).

ACOES

ARUGO SEXTO (61 -0 copllal social e diViClidO e reptesenlodo par 339.313.199 (trezentos
o tunIc e nave miUtOes, trezentas e lieze nih, coMa e novenla e novel açOes. sendo
339.207.035 (irezentos a l4ntq e nave milboes, duzenlos e sole mil e trint a a cinco) aQOes
ordinórlos, corn dfreito a voto e 106.164 (conIc e sels mU, cento a sessenta a qvativ) 0-

4;6es preferencicis, sem direito a vo jo, no valor nominal de R$0,21 (v!nte a hum centavos
do real) coda urna, indMsiveis em reloção a socledode, podendo set coment ado par
dobberaçoo do Assemblela Carat

PARAGRAFO ti NICO For locca do preceilo legal, as acôes so revestiräo sempce do (anna
nominafivo, sendo vedada a suo conversâo co portodor.,

ARTIGO 3&IMO (70) - As acôes serOo sepresentodos par tibias simpbes cu mCdhlpbos epor
cautelas qua provisciriomenle a subsiltuem, satisfeitos as requisites legois.

PARAGRAFO PRIMEIRO (1 9) As açOes pre(emnciois lerào prioridade no dislribuiçôa do
divldendo ate 0 limite do 5% (clnco par centa sabre a valor nominaL competinda a As-
sembleia Carol, par proposto do Dlretorlcj. I bccw a rospectiva porcenbageni, conçor-
rendo alas em igualdode do condlcôes, no mesma proporçOc . em qua couber as oces
ordinarlas

PARAGRAFO SEGUNDO (2 1) As ccöes prnfeienciois nao QCZ9.
peitando. contucio, 0 disposlo no pargraro pdmeiro
estobetecido b proza do trés exercicios consactilivos, cpm'4
nøo po9omeni6 dos clMdendos lixos a quo rwerem dkeltos so&
parágrola aoiertor.

-

dirello do veto, res-
40 tel no 6.404176
tiuicio pora 0

MG do

1 

0 S.
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FARAGRAFO TERCEIRO (3') . A Msembleia Coral podeth oiler tundo desllnodo CC) resgote
dos ocOes preferenclals. FøØeó Iombém dehbeccr a convetsOo, no lododu em pane.
dos ocOes prefeienciois em odináñas.

rARAGRAFO QUARTO (40) - 0 resgote ou COflVOflO dos ocOes, tics condiçoes prevIoi
not paitg:afos onteilores. Indepandern do aprovoçôo dos tilulares dos ocôes preferen.
dais.

AUMENIOS DE CAPITAL

ARILGO OITAVO (80) - Nos aumenlos de coptot por subscrição. a Assernblelo quo as deli-
berct Jixará as Condices poro a reolizoçôo dos presloçôes clue lorem wsumldos, as	 -
qucis figurarac, necessoriamente, tics boletins respectivos, observado o prazo Ibccdo	 Li
polo ortlgo 49 do Decreto it 60.459/67,

INTEGRAUZACÔES	 1

ARTIGO NOtlo (90) . 0 oclonlsta quo no titer a pagomenlo nos condicOes eslobelecf
dos a repoduzdos no boletim. flcora do piano direito coastliddo em more, sujeitando-se
00 pagamenio do bros do 12% (doze par cenlo), Co ano, corn a o!uolizaço nionetano
de acorda corn a voilo(;ao do Indice do Preços Co Censumloor (FIFE) e mufla de 10%
(dez pot conic). observodas as demois prescflcâes legois,

PARAGRAFO tINICO - Na evenluafidacts do tiara do odonista, ficorA a companhia corn
o direlto do. ollernattvomente: (a) declarer coducas CS ocôes nôo integro!zodos, no
locia Cu em porte, lozencto suas as entrados porventura reolizadas e integratizando as
respectivas açôes corn sew propdos tucros cu reservas. exceto o reserva legal; (b) efelu.
013 colocaçao dos oçOes celdas em comisso. dondo preleréncia do compra cos do-
mats oclonistas. no proporçao dos cçôes do mesma closse par des possuldos: (c) otto.
nor e subscittor em marc, medionfe processo do execucao: e (d) deilbercir sore C redu-
cOo do capitol social. em ImporlOncia corraspondente ts ocOes subsoritas a n*o integra-
lizocos,

ARTIGO DECIMO (1O9)Napr1Qperc6o (Jo nC,mero e classes de cçO 	 t,i,ssufrem, as-
ocionistos Ieröo preterenclo pore subscrlçao do oumento do coPilcilat(

v4n

exercido deniro de 30 (tUnic) dios, conlocfos do pubricaceio doeta
quo atnecdebberodo, QU do publicocao do oviso qua resuma as de1sroc

DIaEITO OE VOTO o1&J.'A't"r' I "wv If\ -
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AMIGO DCIMO.PRIMEIRO (11 0) - Coda açOo ocdin&ia darô dirello a untvoio nos delibe-
raçoes dos Assemblelas Gaols.

UMffACOES A CIRCUIACAGDASACOEI

I.
ARTIGO DCIMO-$EGUNDO (ID) 0 odonlsta quo pretender vender was c(;6es deveró

dar pseferencla aos dencis. droves de cotta a Direjoilo. no quol Indicaró preco a con-

diçOes. A Oheloria comun!carâ a pretensoo cos demois ocionistas, dentro do prozo de 30

(trino) dos, devendo. esles. em gud prow. exercer a direilo de prelerénciana propor-

cOo dos açOes qua possuirem.

AMIGO DECIMO4ERCEIRO (130) - As oçôes não poderOo ser dodos em gorontia de obri-

gaçóes controidos Palos seus raspectIvos titulores.

CAPITULO TERCEIRO (3J

ASSEMO LEIA GERAL DOS KCIONISTAS

002304

ARUGO DECIMO-QUARTO (14°) - A A$semb1eiO Coral bra lodos Os poderes qua Ihe so

conferidos porte! parc decidir os negôco relollvos co objeto do sociedade e.lamor resQ

luçes qua julgar convenlenles a suc defeso a desenvoMmeflto.

AMIGO DtCIMO.QUINTO (156) - A Assemblela Carol Ordinódo reoizcr-se-á ale o dia 31

do marco do coda ono ca bctroordinOfla serupre qua polio !onto for corwocoda.

ARTIGO DECJMO-SEXTO (16°) - As Assemblelos Gerois seroc convocodos Instoladas a pro-

sididas palo Direlorsupennlendei1Ie a secretorlodas par quciquer dos presentes, indico-

do pales Acionito$,

PARAGRAFO (iNICO - Na ausôflCiO cia Direlo( Superintendenie, a
	 instato-

çôo a a prestdnçFa dos Xssembelos Gerols caberó a quolquer out

• t	 S
	 CAPITULO QIJARIO

	
45k,a

ADMINISTRACAQ
	 %04 2
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ARIIGO DECIMO-SthMO (17°) - A AdminisIroco do Compor*ilo. compelira a urno Dire-

toilo composta de no minimo, 2 (dci;) e no m&imo $ (alto) membros, resicsentes no pos,

oc3onlstas Cu nao. sendo I (um) designodo coma Direlor Superintendentee os demois.

Direlores, sem deslgnoçôo especial, a serem elelios pela Assemblélo Gerol - qua Ilxoró

sews flonorOrios - destttuiveis a qualquerternpo.	 -

ARTIGO DCIMC-QlTAVO (18°) - 0 mandalo do Dietoria seth do I (urn) ono, perMildo a

reeleicào.

PARAGRAFO PRIMEIRO (P) - Os Diretores pejmanecerOo em sew cargos ale a posse do-

qtzeles quo forem eleilos parc a rnondoo segu!nte.

PARAGRAFO SEGUNDQ (2 4) Os Dkeores etellos, opos totem zeus nomes homologados

pelo LOSE?, serOo invesildos em zeus respectivos cargos mediante lermo la yrodo no livro

do Atos do Reurildo do Dketorio, ficondo dispensados do preilorflança ô soctedode cii

quciquer outro tipo do goronlia.

ARTIGODECIMO NONO (19 0) - No cosade cusencta,atostomento ouvocOncia do Dlretor

Superirtlente ow de Direlor, sem deslgnocao especial, o Dketor Superinlendenle ow a

Diretodoindrcoráum substitulo, dentre as diretores Là eleitos, quo completará o mondolo
do substilu!do.

C'

ARtIGO VICESIMO (200) Os Dk&ores reunlr-se-do. sempre quo necessOrlo, n,édiante

convococôo do urn ow mci; membros, podendo debercr corn a pfesenco do, no mini-
mc, 02 (doist Ciretores.

PARAGRAFO PRIMEIRO (1 0) -Os Diretores delibworOo sempre par maioda do votos e. em

coso do empate, a Diretor Supeilniendente, olém do volo pessool, uscrA do vole do

quoLidade.

PARAGRAFO SEGUNDO (2°)- AS deliberaçbes constcrao do alas lavradas em ilyro prápulo,

ARTIGO VIGS1MO-PR1MElR0 (21 0) - AO DiretorSuperintende

toçOo etof'doc riegóclos do Camporhia; (II) Incicar a

do, Con3anPgo em èoib do ousêncio, closlomento QU'VC

dory a, dpdquetenipo. a Assembléia Gercl: (IV) presidir as
nies do Direlorlo; e (V.1 Otribuir lungdej cos

pasicOes deste Eslaluto Social.

(fl tixor a anon-

convo- ft'-.

ps
	 (it

as dis-
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ARTIGO VIGESIMO-SEGUNDO (22 0) - Acs Dfrelores, scm deslgnoçôo especial, competirä
exercer as reponsQb'didcdes que Ihes sejam olrlbuidcs palo birelor Superintendenleou
polo Assenlbi&a Gerol.

ARTIGO VIG$1MO. TEECEIRO (23 0) .Os Direlores, observado a disposto no ParOgrafo 10
abeixo. lea' omplos poderes de odMnlstracoo e geslôo dos regàctos soclois, podendo
pralicai qucisquer alas a deliberar sabre quaisquer matérCos relaclonthdas corn a cbjeto.
sociaL bern coma odquirir. cUenw e onerar bons rnovels a imóveis, contrair obrfgocôes
celebror contrelos. !ronsigir e renunclor a dkeilos, ressolvados as alas quo dependem do
aulodzocOo do Assemblela Gerni.

PARAGRAFO PRIMEIRO (0) - Em lodos as alas ov lnslrumentos quo cHerm modifequem cu
extingom obrlgoçoes do Componhia. 0'., impflguem em assuncOo do responsabilidade
cv renOrcia a dfreilos. asia serô representoda (I) por quaisquer dots Direibres, oglndo em
conjunlo. (li) par urn Diretorem conjunto corn urn procurador corn poderes especlais. ou
(tI: par dais procuradores corn poderes especlais.

t

PARAGRAFO SEGUNDO (2°). A Componhia serô, cindm representado par urn Onico Dire-
for cv prncurodar corn poderes especlois, tai peranle ôrgos, repor'çôes e enlidodes
pCtlicos. federois, estaduots ou municipais; (b) peronie enticsades de clässe, sindicatos e
Justice do Irobotho, pore a odmisso, suspensOo ou demlssâo do empregados e porn
ocordos lrabolhislas bern coma pera oluocOo coma prepostos oti paa a norneacao
destes: (c) parc represenloçeo do Cornpcnhlo em processos judiclois, cdmbistraJivos a
arblircts, ou para a prestocOo do depoimento pessaci, preposto oti lesiemunha; (d) em
endossos do cheques ou litulos do crédito unicomenle pare fins do depósito nos cantos
do Compantua a no emissao do duplicotas w cobranços: e (e) pore ossinaturn do car-
;espondencios do retina, quo nOo lmpflquem respansebilidade paro a Componhia.

PARAGRAFO TERCURO (3°) - As procurocôes em name do Companhic serOc oulorgados
par 2 (dois) diretores em canjunto, e I) especiticarUo Os poderes cutorgodos: (II) leroo
prow de dvra(;Oo de, no móxlmo. W um) ano; a LlIj vedorOo o subslabeleclmento. res-
so!vados o prQcuracOes parc representoçao do Ccrnponhla em processas ludiclois,
odmThfstattvos at, arbitrois, quo poderôo ser outorgados $eftcjesfrtcoes conlidas nos

4.
Ilo (LI) e (lllJ4este artigo.	 ,4'^. <7

lb
-	 -

MTIGD VIGéSIMO;QU.4R10 (24 0) vedodo a quolguer doynern 	 a prO-
Ilk

11cc do alas do 6rallcloete ós cuslos do CornpeJ'hIcp a Pra4d8pos 00

objelo social do Companhia, peunhl Ida a coricessP4e?Ls. 11oni4 e'6sãC'oroHas.
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em name do Companhic. desde qua perlinentes co objeto social a obseivadas as dispo-
stçes deste EstotuIo Social,

CAPITULO OUI1UQ (5:!1

Ik

Fl

ARTIGO V1G61MO-QUlNTO (25) A socledade teró urn Conselbo Fiscal nao pernianente,
composlo cIa 03 ('res) rnembros, S igual nOmero de supientes. qua Funclonarô nos exerci-
dos socials en que for instolado polo Asserrblelo G&oL not exotos 'ermos do lei.

AMIGO VIGESIMO-ux1O (260) - 0 mandoto do Conselho fiscal durorá do MsembleLa
Carol qua a instalar ale a gilmaira Assemblela Ce-cl Ordflórla seguinte clue so reo*zar. C)

ARTIGO V!GéSIMO.ftllMO (27 0) 0 Conselho Fiscal terá as olribuicôes a as poderes, qua
lhes são ccnfejjdos pot leL

AgTlGG VIdESIMO OITAVO (280) - A rernunei'açOo do Conseiho Fiscal ierÔ fixaclo polo
Assemblelo Carol qua a lr,stctcr, observadas as prescric*es legais,

.CAPIIUID s gX p (601
EXERC(C!flOCIAL. F UCROS

EXERCICIO SOCIAL

ARtIGO VIGE3IM0I40N0 (29°) -0 exercida social compreende urn perfodo cle 12 (dole)
mesas a encen-crse- em 31 do dezernbro de coda ono, sendo levantodo nesta GIlIrnes
data o boionço Getal dos negocio socIds.

Li

ART1GO IRIGESIMO (aC O) - Do lucro Uquldo opurado onualmenle, opos
prejulzo ocumuloclo. se houver, a do provisão pora 0 Imposto de renda.:
dos; (a) uma quonhia qquiyalente a 57* (dinco par canto) do lucia p4
resarvo Iegolot&que.dIinjo 207a (vinle pa: canto) do capital social: (1$
ocionislas flcjbe mnimq de 5% (clnco par canto), canforme preceltup
1.el n°. 6,40417ke(c) quanlia equivalents a 90% do Luao p %, c8rmd
Especial & tGccci, ate a limits do 80% do Copilot Social. 	 a, 0.

deCuçbo do

do

S
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PARAGRAFO UNICO - 0 sot do do Reservo Especial do Lucros ficoro a dlsposlçao do As-
serribleta Coral. quo Ihe dora a desflnocôo quo Rio convierrespeilados as nonnas legais
cpllcávois.

ARTIGO TRIG E$IMO.FRIMEIRO (311 . A soc!edade poderâ distribuir lucros e/ou dMdendos.
par canto do restjltodo do periodo-base nào encerrado, volendo.se. paro tanta, de bca-
Ianços InermediOrios, levontados no torso do exercicio social, cabenclo a e.ssernbIeIa
Geral Ordxrófla raiiticar Cu nOc a sua dlstnbução.

CAPITUtO STtMO (7°)

N

Hlo-

DAS ALTEMACOES ESTATUTARIAS
F DA DISSCLUCAO DA SOCJEDADE

ARTIGO 1&IGtSLMO.SEGUNDO (32 9) - As alleraçôes estalulóajos e a dtssoluçoo do socle-
dade somenie poderâo set decididas em Assemblela Coral Extroorcflnóft convocoda
especloirnente parc asses tins e quo so reunWa corn a representaçôo minima do dais let-
cos (213) dos oçOes e, em segundo convocacCia. corn a melade mais uma.

ARIIGO TRIGESIMO ThRCEIRO (33) - A convocacOo cia Assembleia GotI, Para fins do
dissoluçôo do socledade. somenle paderO set reoilzada a pedido do acionistos quo re-
presenlem no minima. dais Ier(;os (2/3) dos açOes.

AR'nGO TRIGESIMO-QUARTO (34 0) - A disso!uçOo do sociedade somenle so consideraró
aprovada so a apoicrem par sI ou par procurodores corn podetes expressos, aclonistas
quo d&enhom dais tercos 1213). no minimo. dos acoes.

ART1GO TRIGESIMOQUINTO (35°) -A Assemblelo quo decidirpelo dtssolucOo do socleda-
do nomeará a flquldonla ou liquidonles, tlxando-Ihes Os poderes. a remuneracøo e a
prow do I1qudacâo.

ART100 IRIGÜIMO-SEXTO (36 0) - Liquldoda quo solo a
encargos do pcisslvo, a eccedente, so hoover. reverleró
respectivascc.Oes,

ARTIGO TRIGtIMO-SETIMO (31 0) - Os cosos onissos serUo400;
15. 12.76 e pbr ooiros norrnos !egats apllcáveis 6

0 5QIdOdOS todos as
s,nc proporço dos

c&.
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PAN SEGUROS S.A.

H
$acedtdosan( - Evandro aaptlstlni

Dirolor4IDliretorrintendente

U
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Pan Seguros S/A
CNPJ/MF a° 33.245.762/0001-07

NIKE n° 35.300.047.541

MA DA ASSEMBLER GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINALRIA
REALIZADA EMOLOEASRI!.DE2OIS

!i

f

WA. IIORA E 10CM: Em 01 cio abtil do 2015. as 1000 loras, no sede social do Compa-
nhia. no Aven!cio Paulisia. n° 1.374.16 0 andat. Bela Vista, So Paulo/SR. CE? 01310400.

PRESENCA: Aclonislas represenfando a maicda do capital social do Componhia, coda-
me assinoturas consionles no Uvro do Presença de Acionistos. Presentes, aindo. parc as
fins do dlsposlo nos o(loos 134. § 1 9. cia 146,404/76 ("to! dos S.A.'). osSrs, José Cabs
Macedo dos Santos e Evondro Saplislini, DWetores do Componhia; e o Sr. Edison Msa.
representonte do PilcewaterhouseCoopers Audilores Independentes.

Ej

CCNYQCACAO: A convocoçOo oos ocionistos tot publiccda nos jan04 OiOsio Oficiol do
stodo do São Paulo, em edlçOo dos dos 24. 25 e 26.03.2015: e no Valor EconômfCo. em

ediçôo dos dos, 24. 25 e 26.03.2015, cujo fear lot o seguinte: SPAN SEGUROS LA..

Ct4jP/MF: 33.245.762/0001-07 . NLRE N O 35300.047.541 - EDITAL DE cosvOcAcAo: "Con-
vocomos as Sts. actonistas cia Companhia a se reunirem em Assemblela Geral Ordinóiia e
ExlroordinOtla a serem reo!zodas em 01.042015. as 'Chs00mln, no secie social do Con?
pcinhio, no Avenida Pcjuflsta, if 1.314 - 160 andat - Bela Vista, São Paulo/SR. CEP 01310-
IOU. a tim do (a) !omor as contos dos adrninistradores, examinar, discutir a votar as De-
monstcoces F.nonceiras, relalivos cc exercicio social enceurodo em 31.12.2014; (b) deli-
beret sobre a destinaçoo do resultado do exerciclo social encerracfo em 31J22014; (c)

elegef as membros poro inlegrar a Diretorla do Companhia; (d) designor as diretores
responsóveis peranle a SUSEP, ros lermos do Carta circular n° 912014/SUSER-CGRAT; (e)
deliberar sabre a remvneroc0o global onual dos admlnistrødores do Componhio; (I) re-
lormoro Estotuto Social pore a alt eras g ertdereco do sede social (011190?) e 0 obeto
social do Componhicr (orllgo 30), bern coma a consequente consoIido
Social; e (g) apredor out ros assuntos do inleresse do Compgnhla. s604
ço do 201 S. 4S'GRLOS MACEDO DOS SAP 4TOS - Direlor Superintendente'

MESAr ljlsIalQboo dos,Assemb4eios e Presidéncia dos Trabolhos
Lantos, Diretor $upednlendrsIe Secrelórlo, par indlcocao do
dro BoplislinI, Oketor.	 11,	 - -

-
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OftOEM DO PIA: (a) tomar as cantos dos administradores, examiner. dlscuflr e volor as
demonskoqoes finoncefros. reldlivos 00 exerdcIo social encerradoem31J2.2014; (b)
detiberar sobre a dsstinaçOo do resuttado do exercico social encesrodo em 31.12.2014;.
tci eleger as membros Para integror a Direloila do Componhic; (d) designer as dketores
responsàvcis peronle a Superirilendència de Seguros Privodos ("SUSEPi, nos termos do
Carta Circular n° 9/201415U5ZP.CGRAT: (e) deVberor sabre a remunerocOo global anuS
dos odminislradore do CompanHa; (I) reformer a Estaluto Social pare olterar o endere-
cc do sede social (orilgo 7 e a objeto social do Companhia orligo 3 0). bern coma
carisequente consotdaçao do atotuto Social: e (g) Oprecicr outrci ossunlos de interes-
so do Componhla.

DOCUMENTOS - Os docurnentos retaclonodos as contos dos odmirttrodores, inclusive o
demonstrocôes finoncelras. encerradas em 31.12.2014 foram pubUcados nos lomois Duo-
rio Oficiol do Estodo de So Paula e Valor Econômlco, ambos no edlçOo do 6a
28.022015.

DJIIBERACCES. Os oclonistos deluberoram, par unonirnidade e sernreservas:

Em Assembleta Gerat 0;dindrla;

(a) Aprovar. scm reservas. a relatOdo anual do odmlnlslraçOo, as demonstraçOes linan.
ceiros e a parecer dos oudliofes independentes, relatives ao exercicio social en-
cerrado em 31.12.2014.

(b) Aprovoradeslinacôo dos lucros do exercicia social enceirado em 31.12.2014, no
montonle de R$ 58.711.244.03 [cinquenla e alto mlThôes. setecentos e onze mU,
dutenios e quarenla e quatro reois e alto centovos), cant orme a seguin (I) R$
2.228.284,94 (dais miihOes, duzenlos e vinle e otto mu, duzenlos e oltenla e quatro
reaise novent a e qualro cenlovos) parc a reserve legal(ü) R$ 50.330.860,79 (cm-

quntO mi!hôe. trezentos e trinto ma, oltocentos e sessenla r44 setenia e nove

g 
cenlgvos) parc a reserve SSIOIUIO;IO especial do Tuaos: (I44t474O (selscen

.. 16) p tunic e alto mil, duzenlos e sete reals e novenla centav6	 ra do
Z1130 acumulodo lncotpocodo; 0 0") R* 5.513.890.45 Icinp
e haze MI, oltocenlo; e noventa reels a quorentq., claco cS&os) -

its sabre capitol própiio a serem Impulados no vol&Qf%dend9a94mJ-
nina, conforme oprovodos em ReuniOo do Dketor%Qjphith44rza^beyn
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28.1 .2014, pOgos cos oclonislos en) 18.12.2014 0 ore ratilicodos. Adlclonclmente.
reJOicer a distrlbuiçôo do R$ 10.960.109,55 (dez miihes, novocentos e sessonlo mU.
cento o nove reals e cinquenta CInCO ceniovos) rol'erenté co poOornento do dlvi-
dendos inlermediOrtos, lombêrn apro yados em Reunlão de O&elcdo do Compa-
nJja reguzodca em 28.11.2014 0 pagos aos ocionisias cm 18.12.20 1 4. -

(C) Eeger, pore urn mondolo quo se estendero ate a posse dos Direlores eleff Os em
Assemblelo Carol Ordlnárla a sor redflzcdo em 2016. a DIreIorla -do Sododade..
qua $eró composta poles seguinles rnemb,os: Direfor SuoeqinlendeSe - (1) iost

CARLOS MACEDO DOS ZANIOS, brasileiro, cosado, administrodor de empresos.
porlador do kG n° 9.268,622-9 5SF/SF e insciiIo no CPF/MF sob o n° 036.30.998-26:
e as denials deslgnodos coma, DkelixeLsermdesiancçoo esoecigj - (0) CARLOS
ALBERTO BORGES DO NASCIME1ifO, brosuelro. cosado, odmlnistrodan pododor do
RG nA 13,877.026 SSPISP 0 inscriI no CPF/MP sob on° 049,924.938.07; e (fill EVAN.
DRO BAFTJSTINI, brosileiro, cosado, advo9ado, porlodor do Ito 13432.347
SSP/SF e kiscrito no CPF/Mf sob o n 136.500468-90, todos corn endereço corner-
cal no M'. PoulIslo. 1.374, r ondac parts. Bela Vislci, 540 Pciulo/SP, CEP 01310-100.
Os cliretores ora ebbs Iomarôo posse em seus cargos apes a homoloQoçôo do
si.,a eleiço polo 5(15EV, mecilante osilnolura dos aespectivos lermo$ de posse lo
vrodos em livro propS, acasio em quo declorarOo. nos lermos do lei cia Lei no
6,404176, nôo estorem incursos em quaiquer dos crimes previstos em Joi quo as im-
peca do exercera otMdade metcontil.

(ci) Nos termos cia Cotta Circular n° 9/20! 4fSUSgP-CGRAT e denials regulamenlaôes
pedinentas, designer as Dfre!oros responsAveis parc as seguintes funçOes especlti-
cm:

CARLO$ AL8ERTO BORGES DO NASCIMENTO.Já qualilicado
iior responsóvel. pelo ac6ncponh6Vento, supervisøo a cuniprlmento dos .normói e

procedlmentos cluorlais e do contobilidode. nos termos dos Resobcoes CNSP giN

311/2014 e312/2014
DfretcrresponsáveI.tci'Jco nos tés do CirculCirSUSEP I? 234/2003

FicrresponsAvetodcnlnlstronve-ncnccIro, nos termos do Circular SUSEP
(5ketorrespopave1 pcilos conirdiThternos, nóiThimos do Circular SUSEP'n°

Direjor repbns4vel peSos centrobes Infernos especificor paraa psevenco c
- froucier nos termos.dd Circular SUSEP n o 34412007

El

Fl

D
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nnor C)
U U /,.) - U

-	 EVANDRO BAPTIS1INI. já quaflhlcodo	 -
polo; relacOeS corn a SUSEP. no; termos do Circular 5 	 If

23412003
Oirelorresponsôvel polo prevencUo e ccmboiedi crimesde idvagein".ocuItoco
do benz, direUos e volotes, em cumpimenlo Go dispos%o no Let re 9.613/98. no; termas
dos Circulates SUSEP no' 23412003 e 445/2012
Palo coniratacOc do cairespondentes do miaossegurorpeios servi& par eles pies-
todos, nos termos do Circular SUS EP & 44212012
Palo obdgotoriedade do regisko de opólices e endosso emitIdos e dos cosseguros
oc&los polo Companhia, no; termos do ResoluçOo CN$1' n0 143/2001

UIi
Em Assembiela Gorol Extroordindrta:

(a) Ap(QVOr a ref orma do Estolulo Social do Companbia porn (i) cli eror a endereco do
sede social do Companhia (art. 201 pera Av. Peiuflsto. n° 1374. 9 ondarorte. Bela
Visto.iao Paula - SF. CEP: 01310-100 a (ii) ojustar a objelo social do Compónhlo
(art. 30) parc lnclulr aocrlicloacôo coma aclonlsta ou soda em outros sodedade
0'.J embreefldime[1iO5. exceto erneonetoro de se puros. Dessa forma, as refeddos or-
!tgospQssam alec as segulnies redaçOes:

ARTIGO SEGUNDO (20) - 0 bra Jurdlco do socledode 6 o cia cidode do São Paulo,
Eslado do São Paulo, onde so acho Instolada soc sede social, no Avenido Poulista,
1374,9° andor, porte, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP: 01310-100. Pcaerô a socieda-
do, par delibercção do sue Dircioda, Instolor liiais, sucursois, agendas e escdlOrios
em quciquer pode do TerrilOrlo Maclanai cu no Exienor, observodas as dLsposicoes
tegols em vigor."

"ARTIGO TERCEIRO (34) - A Socledode tern par obeto socIct: (a) as opexoçOes as so-
gyros do donos e de pessoos; e (b) a parlicipoçôo coma 2q3pnisic ou sOco• em tu-
irqs sociedodes ou empreendutentos. excelo em coneIquros;"
4

Em virtude dos alteracOes rearaodas, consofida-se o Esialulo Soci 	 ). 6
porleintegrante desta ala.
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(b) Aprovar a lixoçao do remuneracOo global e oruol dos adniinislrodores do Cam-
ponhia, pora a exercicic social do 2015. no vajor de ale 10.000.000.09 (dez milhOes
do recis).

ENCERRAMENTO: Nodo rnois hovend q a tratar, o Sr. Presidente eflCeflDU as Iraboihos
deslo Assçmblela Gerol OrdinOrla a Extroordinário, Iavrondo-Se em rivropôprio a presen
to oto gut lido e achado confomie, tol cprovcda e assinoda pot lQdos as presentes.

ASSINATURAS: Pwsldente: José Carlos Macedo dos SontoL SeccetdtJo: Evcindro BaptistInl.
Aclonlsto flesenle; BTO PACTUAL HOLDING DE SEGUROS LTDA.. nefle ala represenlada
par seus pracurodores Carona Cow Maio Costa e Kristian Corneiro Crberg. Represon-

Ionic do cudilodo IndependentE Edison Msa.

A present e ala é côplo US do Ilvro.

São Paulo, DI do abni do 2015.



'C*^-^'-B-TG P a c L u a	
Pan Seguros S/A

	 PhNseguros

CNn/MY no 33.245,76210001-07
NIRE no 35.300.047.541

ANEXO

ESTATUTO SOCIAL CONSOUDADO A PAR1IR DA ASSEMBLEJA GERM. ORDINARIA E
EXTRAOROINARIARFALIZADAEMOI DEABRILDE2OI$;

CAPITUIG PRIMEIRO (19

DENOMINACAO. SEDE. OBIETO E DURACAO

	

DENOMINACAO
	 U

F

ARUGO PRIMEUtO (1°) A PAN SEGUROS S/A e Urno sociedoae anOnimo que so regerà

par estes EsIolutos e disposlcôes legols qua he totem oplicov&s.

ART1GO SEGUNDO (20) -0 foro juridico do sociedode é 0 do cidade de 2io Potho. Estodo

do São Paulo, once so ocha InsIaada wa soda social, no Avenido Paulista, 1374,90 on
dat, porte. Bela Vista, São Paulo - SP. CE?: 01310-100. Poderó a sociedcide, par deflbevo-
ceo de sua Diretorb, inslalar liflais. sucuiiois, agendas e escritorios em quciquer ports do
Terdtôrlo National ou no Ederior, observodas as disposiçes legois em vigor.

OBJETO

ARILGO TERCEIRO (30) - A Socledode tern pot objeto social: to) as operoôes de seguros
do dorios e de pessoas: a (b) a partldpaco coma oclonisto ou soda em outros socle-
dades ci, empreendirnentos, exceto en colTelora de segtiros.

U

• ARIIGO QUARTO (40) - A sodiedade vigorará pot lenir
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CAPITIJLO SEGUNDO 129

CAPITAL SOCIAL E ACO1

ARTIGO QUINTO (50) - 0 capitol social. totalmente subsciflo e inlegralizado, em macdo

corrente nocionol. é de R$71.25$.771.79 (selenta e urn milhôes, duzeritos e cinquerita e

cinco mU. setocenlos e sefenta C urn reals e setenla e nave centavos).

N ARTIGO $EXTQ (6 0) . 0 capitol social è divldido a representodo par 339,313.1?? (trezentos

o trinto a nave milhôes, trezenlas e froze mL canto e novenla a nave) ac ôes, sendo

339.207.035 (Irezenlos e junta a nova milbôeS. duzento$e sole trill e tunic e cinco) oçOes

ordhtlos. corn direito a voto e 106.164 (cento e sets mit cenlo e sessenta e quatro) a-

cOos preterencias. sem direlto a voiD, no valor nominal do R$0.21 (vizile e hum centavos

do real) coda time. incflvisivei$ em relaçOo ô socieclode, podendo set aurrentado par

delibevocOO do Assemblola Gerol.

PARAGRAFO U NICO - Par force de preceito legal. as acOes serevesfrOa Sempre do forma

nominativc, sendo veodo a suc conversOc co portador.

ARTIGO SETIMO (71 - As açoes serOo reprosentadas par tduJOS slrflples Ou muttlplos a pal

coutelas quo provisorlamenle a substituem, sotisteltos as reguisitos legais.

PARAGRAFO PRIMEIRO (1 0) - As açOes p,eletenciois teiôO prioAdode no dlstrlbulcOo do

dividendo ale a Emits do 5?. (cinca par cento) sabre a valor nominal, competindo ô As-

sembela Geol. por proposto do Diretoria, Nor a respectivo porcentagem. Concor.

rondo elos em igualdade do condiçeS, no mesmo proporcôo em que couber as açoes

odináriak

rARAGRAFO SeGUNDO (a') - As oçOes preterenctols nba gozorOo do

peltando, contudo. a dlsposto no poragraro pflmeiro do afligo I

esfabeleado o prazo do $ros eercrcuos consocu!lvos. coma 0 m6t

nOo poganipJO cjb5 dividendos fuxos a qua liverem direlto as saCs lRul

parágipto anlscjor, a N---

ito do voto, res-

0
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PARAGRAFO TERCEIRO (3 0) A Assemblela Gerol poderá cdor (undo desttnado 00 resgate
dos acOes preterenciols. Poderó tombém deliberor a conversøo, no todo ou em paste,
dot ocôes peferenclois em ordnárics,

PARAGRAFO QUARTO (4°) 0 resgate ou conveno dos a6es, nos condiçôes previslos
not poràgrofos anterlores, independern do aprovaçOo dos litulares dos oçOes preferen-
Clots.

AUMHTOSDECAPITAL

ARTIGO OIIAVO (8°) - Nos oumenlos do copilot pot subscrlcao. a Assemblela QUO CS deli-
borer flxorä as condlcôes poro a reaI1zaço dos prestocôes qua torem ossumkias. as
qucis tigurarao, necessoriamente, nos boletins respectivos. observado a prozo tlxodo

	 Li
polo ortigo 49 do Decreto n° 60.459/67.

ARTIGO tIONO (9°). 0 OdoniSla quo nOo ruzer a pogomento nos condicOes estabeleci-
dos e rnprodu4das no botelirm llcará do pteno direilo conslituiclo em mora. sujeltcndo-se
00 pagamento de itJros do 12% (doze par centoj. Co asia, coin a otudlizoção rnonelóiia
do acordo corn a vosiaçôo do Fnalco do Preços ao Consumidor (FIPE) e multa do 10%
tCez par cenlo), obseivodos as demots presalçoes tegais.

PARAGRAFO UNICO - Na eventuofldade do mora do oclonista. ficorô a companhia corn

S
o dureilo do. aflernolivamente: (a) declorar Coducas as acôes no inleQralizcdos, no

AV taCo cii em porte, tazendo suos as eritrodos porvenlura reolizados e tnlegrcllzondo as
respectives açôes corn sew prApiios Iuaos Cu reservos, exceto a reserva logo!; (b) etelu-
or a cotocacôo dos açOes caidas em comisso, dando preferéncia de coinpra cos do-
mats ocionistos, no pr*perção dos açães do mesrno ctosse par ales possudos: (c) ado,
nor a subscritor em mora, medlonle processo Ce execução; e (ci) deliberor sabre a redu-
coo do capital social. em ImpoijOncla correspondents ôs ocCes subscrllos a não integra-
lizodos.

Li

ARTIGO DtClMO (10 0) Ho proporçOo do niDrnero a classes Ce
aclonisjosterDo prelerencta porn subscciçOo do aumenlac.-
exertdo clefllco cIa 30 (trinto) Clot, contodos do pubUcaOo
ajao liver dehbeodo, cu do pubUcoco do aviso quo resuma as

quo possufrem. as
ILdeverá ser

1eia Gercil Mm
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ARTIGO DECIMO . PRIMEIRO (11 9) Coda açOo ordináda data ditelto a urn vole nasdeflbe

rac6es dos Assemblelos Getois,

LIMIJACOES A_CJRCULACAO DAS ACOE$ 	 : H

ARIIGO DECIMO4EGUNDO (120) 0 ocionislo qua pretender vender suas woes deverá

' dot pielerôncio oos demois, okovés do cotta a Oketoilm no quol IndtcotA preço e con-

d1çOes. A Okelotia comunicorá a prelensão cas demois odonIstos dentro do prozo de 30

(Irtnlaj dias, devendo, esfes. em igual prow. exercw 0 direito de preleréncia no propor-

çczo dos açães qua possuirem..

ARTIGO DECIMO-TERCEIRO (13*) - As acAes não paderao set dodos em garanlia do obil-

gccôes controtdos pelos zeus respeclivos Iltulares,

CAPITUIO TERCEIRO (301

ASSMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS

El
ARTIGO DECIMO-QUARTO (140) A Assemblela Coral teró todos Os poderes que the são

cant eridos par let paa decldir as negacio relativos 00 objelo do sociedade e lomor resO-

uçOes quo julgor convenienles ii suo defeso e desenvoMmento.

ART1GO DECIMO-QUINTO (15 - A AssernbleiQ Geral Ordináilo reolizar-se .ó ate a dia 31

cM mango do coda ono a a ExfraaxdinOño sempre qua porn tanlo for convocodo.

ART!G0 D gCLMO-SEXTO (fl°) - As Assemblelos Carols seroo convocadas Instotados a pro-

sididas polo Dwetor Superinlendente e secrelonadas par quo!Quer dos presenles, indica-

do pelos Aclanislos.

•	 PARAGRAFO 1JNICO - No cuséncto do Direlar Superintendente, a o

•	 cáo a a pr:srd4(tI&dasIts$emb1eia$ Corals coberô a quolquer outro

t
	

carirulo QUARfl
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ARTIGO DklMO-SéIIMO (179) - A Adminlstrocôo do Cn,pannIa, compelirá a utile Dire.

loijo composlo do, no minima. 2 (dois) e no mAxima 8101101 memtxos. residanles no Pais,
acionistas ott no, sendo 1 (um) designodo coma D$reloi Superintenøeritee as denials,
Dhretores, sam designacAo especial, o serem elallos pela Assembléla Coral - quo fixOrA
seus ponocódos - destituiveis a quciquer lempo.	 -

ARTIGO 0CIM0-0ITAVO (W) -0 mandate do Direlorla seth de 1 (urn) ono, permulcla a
reeteicOo.

PARAGRAFO PRIMEIRO (1 0) Os Dlretores permanecerio em seus corgos ate a posse do-
quelesquo totem deltas Para 0 mondalo seguinte.

PARAGRAFO SEGUNDO (21 - Os Direlores eleltos, opAs lerem seus names hornologodas
polo SUSEP. serôo investidos em seus respeclivos cargos medlanle termo lavrado no flvro
de Alas de Reunlao de Direlc;ia, ficondo Cispensados do prestor flanca a socledade ot
qualquer outro lipo do 9olonhia.

ARTIGO DECIMO NONO (W) -Ho cosede ausencla,aiaslaniento ott vacanclo do Diretor
Superinlento cu do DkeIor, sem designacUo especIal, a Dketor Superinlendente cu a
Direloda indicorAun subsiltuto, denire os diretores to eleitos, qua con,plelorA o mandalo
do subsiltuido.

ARUGO VIGESIMO (20°) - Os Diretores reuntese-do. sempre quo necessOrlo, medlonte
convocaçOo de urn ou ruols membros, podendo deliberor corn a presenco do, no rrni-
ma, 02 (dols) Diretores.	 U
PARAGRAFO PRIMEIRO (1 9) - Os Direlores deflberarão semQre par maloiio de voles a. em
coso do ernpale. o Direlor Supeiinlendenle. olem do volo pessool, usd6 do voID do
q'uo&'de.

PARAGRAFO SEGUNDO (20) -As deIlberaçes conslorOo do alas tavracfos em Vrvro prApilo.

ARJIGOVIGESIMO . PRIMEIRO (21°)- Ao DlretorSuperintendenle
IoçQ gejot (Jos. I)egOcloS do Componbic; (II) Indicor a substil
d'pniphiaerncaso do ouséncia, ofastomento ati vacO
&.dtuttquer tempo, a Assembl(Fo Gerd: IV) presidir as AS

niôes de Cirelorta: e LV) ojribcñr funcOes aos Diretores
posiçâes deste ataluto Social.

(I)flxcraaden-
als Direloies
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ARI1GO VIG5lMO.SEGUNDO (220) - Aos Direlores, sern designaçao especial, cornpetirO
exercei as ropansobilldades quo [has sejorn olrlbuldos polo Direior Supeiintendenieou
polo AssenIbiela Octal.

AR11GO VIGESIMO- TERCflRO (23') .Os Diretores. cbservocio a ciisposto no Parthgrato 10

cbabo. tern omplos poderes de odrrdnislrocâo e gestôo dos ne96cios SOdOIS. podendo
pralicor quaisquet Was e delibetar Sabre qucisquer malétlas relacionodas corn a ábjeiQ,
social. bern Coma odguirir, alienor e ofleror bens rnóveis e knóvels. contcoir Obrgcc*eL
celebror conhialos, trcnsigfr e renuncior a direllos, ressolvodos as alas quo dependem do
aulorizocöo cia Assembleia Ceral.

PARAGRAFO PRIMELRO (1 0) - Em Was as alas ou insirumanlos quo ciem. madifiquem ou
exlfrgarn obrigaçOes do Comparihia. ou Impliquem em assunçøa do responsàbflldade
at, renOncia a direilos, esta seró represenloda (() par qucisquer dais Diretores, agindo em
conjunto. (II) par urn Direlor em conjunlo corn urn procurador corn podetes espedais. Cu
(UI) poi dais procuradares corn poderes especCois.

PARAGRAfO SEGUNDO (2') - A Coniponhia secó, ainda, represenloda pot urn nico Dire-
tar cu procurodor corn poderes especials. (a) peranle órgôos, reporticOes e enlidades
pabficas. tederais. esloduols Cu municipals; (b) peronte onildodes de daze. slndlcatose
Just?co do Trobatho. paro a admlssao. suspensCo ou demlssao do empregados e porn
acordos irobathislas, bern como polo otuocao coma prepostos CU Porg a norfleaçOo
desles: (c) porn represenlocôo do Comparihia em processos JUdICICIS, odmbistraIivos e
arbUrois. ou pora a prestoçOo de depobnenlo pessool. preposto Cu leslemunha: (d) em
endossos do cheques otj litulos do credilo unicamenle parc fins do depôsilo nos cantos
dci Compcnhio e no emissOo do duplicalos ou cobroncasz e (e) porn assinalura do car-
respondénclos do ralina, quo nOo impliquem responsabilidcdç parC a Cornponha.•

PARAGRAFO TERCVRO (3 4) - As procuraçes em name do Cornpcnhia secOo oulorgados
par 2 doIs) direlores em conjunto. e (I) especiflcarOo as poderes oulorgados; (H) tero
prazo do durocôo do, no mó,drno. Cl (urn) ano; e (Ill) vedorøo o substobeleclmento, (Os-

solvadas as procuroçOes pore represenlocao do Componhia em ptotossos judiciols.
odministroflyos ou oatlirbis, quo poderOo set outorgodos son, as reslaç6conl1dos nos
liens (II) e (ID) deseartigp.

ARTJGOYlGlMO . QUARTo (241 - £ vedado C quciquer dos memb/os do
lica do a*deiiberalidodo as custos. do Companhia e a prótico de c'
objelo social do Componhia, permif Ida a concesøa do avotMrR gj e c

C

0
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em name do Compontdo, desde qua permientes co objeto social a observados as dspO-

Jç*es deslo Estotuto SociaL

CAPITULO QUINtO (S9

re

F

ARTIGO VGtSlMO-QUtN1O (25°)- A sociedode bra urn Conseiho Fiscal nOo permonenle,

cornposlo de 03 (trés) membros, a iuol rn'imeio de suplentes, qua luncionará not exerci-

cbs socials em qua for inslalado pete Assemb!eio Carol, not exolos terrnos Co lel

ARIIGO VIGESIMO .SEXTO (26°) - 0 moridobo do Conselito fiscal durarO do Assentleia

Carat qua a intl aJar aM a pilmoiro Assembbeic Cerol Oiduiôsla seguinte qua se reauzor. L)

ARIIGO VIGdSIMO .SETIMQ (271 .0 Conzelho Fiscal taco as alrib&rcôes a as poderes. qua

Uies são canleridas pot tel.

ARTIGO V1GS1MOOITAVO (28°) - A, remunerocão do Conseuio fiscal serO flxado polo

Aseñi6ieiá Carat qua  Instotaf, observados as presalçCes legois.

CAPIIULO SEXTOIÔ°)

EXERCIClO SOCIAl. E LUCROS

EXERCICIO SOCIAL

AR1IGO VLGSIMON0N0 (29 0) 0 exerciclo social compreende urn pefloc!o de 12 (doze)

rneses a encerror-se-á em 31 Ce dezembro de coda ono, sendo levontado nesto Ciltima

data o baionco Carat dos negodo socials.

LUCROS

ARTIGO TRIGtSLMO (300) - Do lucro tiquldo opurodo anualmento, apes ó deducao do:

prejuizo acumi..4ado, se houver. e do provlsão PCtC 0 frnposlo de ei

dos: (a) umo quanhle413vatenIe a 5% (cLnco pot canto) cia Jhç3ii'
•

reserva Lead. ate , ie,attnio 20% (vinle par canto) do VQPit

aclojMstqsIio base minima de 5% (circa pot canto), conldrrpe j6,r4

Leti°. 64O4/76: a (c) quontia equWaLante a 70% do Wero pqc >a tc

do Lucre, ate 0rni!e do 80% do Copilot $c4ci0	 4,

serao déstaco-

a tormacão do

dendos aos

202 do

arva
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UNICO - o soldo cc Reservo Especial Ce Lucros flcaró ô dlsposlçOo do AS-

semblelo Gerol, qua the doró a iestlnoçOo quo Me convier respeltodas as normas legols

oplicóv&s.

ARTIGO TRIG ESIMO-PRIMEIRO (31 0) - A sociedode poclerá dlstdbulr iucros Woo dividendos,

par conic Ce resultodo do perlodo-bose nOc encerrodo, volertdo-se, pwa tonic, do ba-

Ioricos intermedtórlas, levantodos no curso do e,<erciclo social, cobendo a ASSembleiQ

Carol OrclinôrIa ratllicor Cu nâo a sac distribucao.

CAPITULO StllMO (7!1

P.

N PAIAUERAC*ES ESTAThTARIAS
LQADISSOLUCA0 DA SOCIEDADE

ARTIGO TRIG ESIMO-SEGIJNDO (320) - As olterocôes estolularios e a dissoiuçôo do socle-

dude somente poderâo ser decididos em ASsembleic Gera] Edraordinátlo, convocada

especiolmenle pore essos fins e qua so reunhrd corn a represenlocao mInima Ce dais let-

cos (2/3) dos oçOes a. em Segundo convocoçOo, corn a melode mats oma.

ARTIGO TRIGESIMO TeRCEIRO (33') - A convocccOo do AssembleCo GwaI, pora fins do

ØlssolucOo Ca socledode. sornenis poderá ser reolizoda a pedido do oclonistas quo re-

presentem, no minima, dais Ierços (2/3) dos oçOes. 	 H

ARTIGO TRlGSIMO-QUARTO (349) - A dlssolucøo do saciodode somenle so considerate

oprovodo se a apoiorem par si ou par procuradores corn paderes expressos, acionislas

quo detenhan' dots terQos (213). no mlnimo. dos açOes.

ARTIGO TRIGESIMO-QUINTO (35')- A Assemblelo quo decidir polo dtssolucdo do socledo-

de nomearã a Uquldanla cu liquldanles. lixondo-Ihas as poderes. a rernunerocøo e o

prow do 1Iqu1doco.

-	 ARTIGO TRIGSIM0 .SEXTO (361 - Liqutdado quo seja a socieclade e satdados sodas as

encaros do passivo. a excedeille, $e houver, reverterô cos aclonislas. nro pocão dos

- • respectwos gçOes,

ARTIGO TR1QESIMO-SETIMO (37-) - Cs COSOS ornissos serdo regidds pel

15.12.76 a par outras normas legals oplicáveis 6 especle.
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PAN SEGUROS S.A.

s MQJdQ dCSGflIOS
	 Evandro Baplistini

I	 Dtretof Superintendente
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PAN Seguros
P ROTOCOLO

02, peu;

te	 1

São Paulo (SP. 10deobrUcje2015.

A
Superinlcndônclu do Seguros Pilyodos- SUSEP
Coordenoç.Qegjl cia fiegislios e Autoilzcçães - CCRAT
Coordenocoo qo Regisirase AuIalzcçes do €rnjxesas - CORAl
Avenida ?:esidenle Vagos. n° 730/94 cridor- Centj'o
Rio de Joneiro/RJ
CE? 20.0? 1-00

e	 SUSEP
Svpn1madIaiz ôeS.pni £tind,.

&?knte 10-0037331201511lEllO
Ineressado Pan Seguros S.A., Códlgo Fi?/SUSE? z? 0665.3
Assunlo: Assembteio Coral Qrdinório a ExlraordirMa do 01 do obrd do 2015.
Deilberaçöes:(o) lamar as coMas dos odrnnislr000ies, examinot: dsculfr e volor OS demonsliocoes
rinanceircis. relolivas 00 ceitcio sacai encosr000 em 3I.12.2014; (b) doliboror sabre a dostlflocOo

• - do fescAtodo do exarciclo social encerrodo em 31.12.2014; (c) eloper as mSmbrQs porn Integrar a
DreIoria doComponhia; (o) dosignor as durelotes responsUvois peranle Q SupodntendGncla do
Seguros Pavodos ("SUSEP"). p05 termos do Carlo Circular n° 9/2o141$UScP .CGRAT; (a) debero( Sabre
a remuneroçCo global ançol dos odrn1nIstrcJores do Componhia: I) retormor 0 Fstatuto Social pata
olleror a endereco do sede social (ortigo 2 0) e o obe10 social do4Componba (o.rHgo 30). bern coma
conseguenle comolidaco do Eslotulo Soclot 0 (g) apreclor ou1tbsossuAtos cia Interesse do
Componhia.

Prezados Senhores,

H

Pan Seguros S.A.. corn sede social no Ay, PotAto. n' 1374 - Pa' ondar- bela V1lo. São Pcaulo/SP. CE?
01310-100, inscrilo no CNFJ1MF sob o n o 33.245,762/t00107, NCRE i? 35.300.047441. 'tern, par (nero de
sous Oketores iniro-ossinodos, encciminhor a documersfacOo necessárlo ejequerer a V. Ego. so digne
oprovar as tefiberaçôes tornados no Assemblelo Coral Ordinãrio a ExtroordlnOcio reolizada em 01 do
obril de 2015. no quo[ dellborou .se pot: (a) lamar as cantos dos administradores, examinor dlsculte
valor as domonstraçôes Unancelras. relailvas co exercfcio sociaL encorrodo em 31.12.2014; (b)
denberal' sabre a clestinoç*o do resullado do exeiciclo social encerrado em 31.12.2014: cc) eloper as
rnembros pore inlegror a Dkeloda do Ccimpanhlo: (ci) Oesigrtatos diretores reiponstvels perarfle 0
Svperinlendenc{a do Seguros Privodos (luSEfl. nos lermos do Carlo Circular n° 9/2O)4ISUSEP'
CORAl: (e) deliberor sabre a remunerocoo global onuci dos odminlstrodares do Cornponbio. (I)
reformat a Estotulo Social poro olteroro enoéteco do soda social (orflgo 201 0 0 obJelo social do
Companhia jaalgo 30 . bern con,Q conseqtente consoiidoçoo do Esfaluto Social: e g} opreciar
oulros assuflios Ge Inleresse do Compenhia.

Aproveitcmos pare renovor nossos 'tabs de eslimo considerocöo e nos colocamos 6 disposicOG
paso evenluois esciarecirnentos quo so façom necessórlos.
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PAN Seguros

Coordcnaç.to-Gtut tie Rqhlru c AuIorizaçtis- CCIA r
A Ctnsnt.waçhu do Ititla lios 0 AutorLzaçO&!sdL' Emprasci. tOtt*'i'

Narna ib Euspten:	 PAN SWUROS LA.
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Dab e Locab SAc I'atdu 519, m,19 abril do 2015

VAN SIiGUBOS SaL
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR )UIZ DE DIREITO DA P VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/R3

Processo n o. 0093715-69.2015.8.19.0001
Recuperaçäo Judidal

AOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,
par seu advogado e bastante procurador abaixo signatário, nos autos do processo em epIgrafe,

em que so Recuperandas GALVAO ENGENHARIA S.A. E GALVAO PARTICIPAcÔES S.A.,
vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue.

A ora peticionária recebeu notificação das

Recuperandas informando ser detentora de crédito quirografário no valor de R$ 421.564,66

(quatrocentos e vinte e urn mil, quinhentos e sessenta e quatro reals e sessenta e seis

centavos).

Coma a ora peticionéria nãa conseguiu precisar a

forma em que referido crédito foi consalidado, haja vista as consórcios que as requerentes

fazem parte, houve par bern entrar em cantata corn a empresa Alvarez & Marsal Consultaria

Empresarial do Brasil Ltda., administradora responsável par esta recuperaçâa judicial, sem,

contudo abter êxita, na medida em que referida empresa nâo detém tal informaçâo.

Rua General Jardim, n o 770-8° andar - Cjs. C e D - 01223-010 - Higienópolis - São Paula/SP
Fane (11)3145-1100 / Fax (11) 3285-0678 - webrnaster(äcaIzaesaIIes.combr
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Dessa feita, requer que as Recuperandas sejam

intimadas a prestarem esciarecimentos quanto a forma de consolidação do crédito da ora

peticionária, bern como para informarem se os consOrcios que as requerentes tern partidpacão

integram a polo ativo da presente recuperaço judicial.

Requer ainda, a juntada de cOpia do contrato social,

procuracão e substabelecimenta, documentos anexos, a firn de que estes produzam Os seus

regulares efeitos jurIdicos.

Por fim, requer que todas as intimaçöes sejam

feita em nome de DR. JAYME RODRIGO DO VALE CUNTIM PEREZ, devidamente inscrito na

OAB/RJ n°.: 67.002, sob pena de nulidade.

Termos em que,

pede deferimento.

Rio de Janeiro, 27 de malo de 2015.

RODRIGO DO
	

PEREZ

67.002

H	 OAB/RJ 180.

Rua General Jardim, n° 770-8° andar - Cjs. C  D - 01223-010 - Higienópolis - São Paulo/SP
Fone (11) 3145-1100 /Fax (11)3285-0878 - webmastericalzaesaIIescom.br

H
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S	 A	 I	 W	 A	 M quantos a .pèsente .procuraçk basnte virern, 4ue sos
treze (13) dias do rns'de agost9 (08) do anode dois rail a dez (2010), nests eldade o cornaroa do
Guaruihos, Estado da.Sao Paulo, ern.cartOrio perante mlni.escrevente habilitado a o substituto do 30
Tabeliao. , de Notap qua esta subscrovo, oornpIracerarn conno\outorgantes T O - ACOTUBO
INDO-STthA E CQMERCJO LTD4_ Insorita no CWP-4(MF sob o no 43:9j9968100G1-29, corn sedo no I..
Rua Majestic,. 465, Cidde Industrial. Satfthite do Cunibica, roesta Cldad&'corn a consolidação do seu
contrato social realizada através do 56 altsragao social datada Øe 2604I2019 re1Itrada no Junta
Comarcial do-Estado de Selo Paulo sob o n° 103079/10-5; ei4a copia tica arquivada no pasta praprla

• 075, as fls, 044 castes notes pare as devidps fins, reprosenada dos termos do clausula 6 2 e
parágrafoprlrneiro;'por seus Diretores, Sr. LUIZ'EUSENIO BASSI.porador do cédula de identidade
- .Rg. NO 4.356,316, SSP/aP a inscrito' no CPF/MF sob a no 276,238588,i5,brasileiro, casado,

• emprosérlo' a, Sr WILSON DONIZETI ASSi, brasiieip, casadb, empresario,I RO no 10.245.678-1-
SSP/SP, CF .0i0.271,058-9O;'todos $n'r ondereço conjertial no sedesoojal do outorante;
2° - ,Ncojcfr ;nbQsiRIfl QOMEROIO DE TU'BOS'.ES#ECIAISPE PRECISAO LTDA.., insorita I,.
no CNPJ/M sob b ri4 59.339.4Q&0004'35, corn soda no Rue Maj'osdo, 225 Cidade industrial 1
Satélite do '3urnbica, nesta Cidade, c6m a consolldaçAo do seuconb*o social realizada através do
16G Altemçao Social datada de 1T-denovernbro,de'2009;roglstmda JuthComeroial do Estado
de São Paulo sob a no 108.622110-1, ouja copia fic arquivada na psL prtpria 075, as its. 051
castes notaspara as dbfdos fins; representada-nosjerrncs do ota6suia'6°;c.c. ,paráQrafp.prirnelro do

• referid consohdaço social, rseus.sdciQs, Sr. LUIZ EUGENIC BASSI, portador do cedula do
identidade (-fig. N°. 4.356.316-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob .o')i° 276.2$.58&15, brasileiro,
casario, enipresarlo; a, Sr. WILSON DONIZETI BASS!, brasiteiro, casado, empresarid, RC3 no
1045.678-1-ss p/sP, CPF. 0l0.271.O58-90, todos corn enderoço domerolal no sede social do
Outoroante: ------------,.------------------- -- 	 --

•	 3°\ COMERCIAL TUBOTEX LTDA; Inscrita no CNPJ: 11 .978.748/001 ff80, corn sede no Rup"i A
M1B5, sala 2, Cun bica 	 aruihosfsP, CEP. 07221-0a, corn 6'ponsolidaçao de seuconflto
social realada através do Aeracào SocjaJ.datada us 29 de macço;de 2010>,xegistrada no Junta

fj	 Corn&cial doEstado do Sao Paulo scb a h 91207/10-8, cuja cope1140 arquivada no pasta propria
j 1 7a	 074, as fls 057 destes notas pare as devidos fins, representadft /io .t'nios do parágrafo 40 shadsI.

'd" do olaiusula 6- a consolidaçao social, per sue Diretora Coral, Sra.j DENIR AI?ARECIOA BASS!
A	 TAVEIRA, basiteirá, casada, ernpresária, PG. 4.445.797-2-S ,SP/SF, :insorila no QPF; 68.534.698-
fli' 00, residentee dpniiciliada Pa Rua PllnioAugutho de Camargo, 95, apto. 72, Penha; SãoPautofSP;—

40 A20 .IN0XIDAVEL.ARTEX -31A., inscritO no CNPJ/ME sob a no 33.1 50.0531060-71/'corn sede
na/Ru&.SsnteTereza, 1.64, Quadra 70, kites 41 a42, Vita, Sao, Lu14:Duquo\de CadasFRJ, CE. i-.

•	 i'4	 2d039'-2b0, corn seüs estatt4tos soclals conso!idàdo polo Ate do 'MS,ernbleia)Gera] ExtzaordlnMia
/ realizada em 16 de s.aternbr do 1996, registrada na Junta Comercial do Est4o '1° Rio do J,ceiro. V

sob on° 315686 em data ae.oiioiisee, publloado do Diana Cornerpl.a - P4 trn 14 de outubrode
1996 representada nos .tèpnos do idio ISO do Estaluto Social coofldado corn a Ala 'do
Assenibléha GeralExtriordinajia realizeda em 2610912008 rethlstrada;na Junta Conriçrcial do Estado
do Rio do 46neirosobo n o 00001845056 em data de q1/10/2008r,cujas'copies nearb arquivadas nat..
pasta propa 068, as fis. 03,1 desta . natas Øaia oct devidosflns p9r seu Diretor Sr. WILSON

kz	 DONIZETTI BASSI, portador aa ceduld do Idehtidade - PG. NO 1) .24d.678-4-SSP/SP a ins&ito ho t
CPF/MF sob a nD10.71.O58-90, brsiIeiro,,casado, ompreséno, re'sidente a domloiliado zj Rua
FrancIsco Coimbra, 288, Penh qe Frthnça - São. Paulo, Capital;— 	 ---------- -50 -,thASSI INCORPORACAO'E EMPREENDIMENTOS IMOBILL4RIOS LTCA., corn sods social

•	 'l	 Pus Majestic, 485, csb 01, nesta cidade, insorita no CNØJ/MF soboq 10.627.57110001-30, corn
•	 seu cortrato social registrado no Junta Cprnercial do Estado de São PaiIó sob o no? 352229899&9 am V

fesso' do 290112009 - cuja copia t1ca\a-quFvada no pasta próprla 72, as tis, ogh' a85t05 Notes' para r -.1ttt as dovidos fin's,"qesto atp rpsentada par sou sOcia,. Sr. LUIZ EUCENI'bSASSI, , portador do
cødula\ de Idehtldade -.- RC. N0.4.356.314SSpfSP a Insorito no CPF/MF sob o no 276236. 588-15,
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rerj em escritorid a Rua rvtajcstio, n° 465, nesta cidade, nc termos do

VIfl(dbJ& LTDJI - EPP, iriscrito no CNPJIMF sob on° 01.I45j20/000198
IS do Bart€is, 130, Penha de Franca, na Cidade do So Paulo/Capital, camsfrado e arquivado no 'Primeiro RagsIrQ'.Ciyil dePessoas Jurldicg c Sâo
em 12 do marco do 2001, neste ato;\ nos tortnos da cláusula nona, do

datada de \0 de tëvereiro de 2005,'registracja no Junta : Coryierrlal do Estado63.918/05-5, Iepres lntad par stEa s6cla  Sça. Nilza Aparecjda Bassi,tOlo9a RG.nO 13.014.4R1a 
.SSp/sp. CPF,. '8'42 '002.00842 (esidente e-'uuIwiciipQ no rpesrflb endereço acirri, conforme-cpia autentiôada do cftadaoonsolidação qua Raoarquivada nestab Noásna p&s,ta prOpaa.de no 059,as.t024;7°.. BA$slLooI $ERtncos DELOG(8770A 1. ThA, insorita no QNPJJMF sob o n° 1.669,509/0001\

48,m Seale 4bcjal a Rus MajestIc, 65, salsOl, Cumbico, nsb c'idade, cor4l seuèonljBto s
ocialregrstrado no Junta Cornbrcrai do Els tado 1e So Paulo, 'sob o n° 3Q2239989.14, ou jo copla' ftcaarquivada natapropda 75, as fis. 52 etas notes Paraos. gvidos fins, representada no, tormosda clausula 6° d.c.' pargrafo frIrneiroda clausbia, poç seus diretores, Sr. LUIZ EUGEPIIO BASSI,.,portador do cédula do ideritidade - In i° A-c 34 OOflsCn -

casedo, en1
comej'SfaI no
8°. WIRARS

copla fica
nos terrnc

010.271
- LIE

.1 7/1 v.kjxj
copia fica
aos mm

C B N IC
CPF/MF s
Social cia
1 0' -'wono,o =WIrnCtNAJ,MNTOS if PAffTjCip,p.)a tWA., Inscrita no C;N.PJjMr'soborS -lO ' S55.7iQ2/00l_8oc&m sedp social a Rea ,Majistjc, 065, 1 0 andar, sala'Z Cumbica. Pastaoldado, cam a cynsolicfaçao de su contrato 'ooiaI'reailzdd atrIves4a altdiaçao1711112009, regjstj'ada no Jun11 qornerclar do Est	 social datada deado do São Paulo sob 0-no 34.354/1 0-4, ouja copiaca arquivada Ed pasta prOpria 075 .'8s fis. 055 destas notes Para as devidos Fins, representada nos.ermos do clausthia 62 c.c. 0 parãgrafo.,teeiro cc, olausula 21°, por\seu Administrador,sr JOSEMITONIO RIBAMAR BASSJ, portador do oOduia de identidade - Rk"N°15.a't87827..ssp,sp 0nscrfto no ,pPFIMF sob o'n0\,$56,3g5&5a brasileiro, casado, empresarlo, e, cam endereço
omeroiai no seth social do outorgante, Os pre^entes id entifiQados 	 sendo as PraPriospar min' camp	 )i Vista dos documentos on 	 exibidos ejA enumerarjos. do quo ou-*é. El nesta forma, pelas)Lltorgantes me 1 `61dito quo par este p0bhoo lnsfrument$ e nosjnelhorès tenpg,s a dIi'eito, BoFrv$1)constituem co 'rrn seus bstantes procuradores VICTOR Lois DE SAt.iLgS tF&Ei . rasileiro,
asado, advogasjd, inscritb na OAB/SP sob o n° 18,024,' e no CPF/tc4Jnj,. 

2.i 448-C4;ERNANDO CAJ2A DE SALLES F9EIRE biasiieiro, casado, 	 o-,o 115,479 a no CPF/MF no 125,783,45848 SHIRLEY FERNAM MP4NrtfAt,TA'rasiieirá, casadb, advqgada, Inscrita no OAB/Sp 50b a no ill. 	C /Mobn*''77.861.898-66,

rita

Vt

Ptnefr 'Fo i-aslado - - -
brasliofro, casado, amp
clausula sexta do menc
6° - COLE GJO;MONTE
cam Scale no Rua Enth

"seu contrato sopial regi
Paulo, sob no 61.7,O6,
consolidaçao cqntratuti
de!Sao Paulosob no

cas&la, psi

a 'nacnto no JFFfMF sob o nobrasileiro, casado, empresárin; e, Sr. WILSON DONIZETI, ASsI, brasflojra,rio7 RG n o 1 0245J18-1-a,Ep/sp CPF. 'OIOQZ.t,OSR.go, todos/cpm endereçosocil
E PAR)1WPA cO ES:LThA,, inscrita no C;NP.JJMF sob n°M-36. corn ede s,bcial a Rua' Majesfic, 465, 1- order, p61 a 3, Cumblca, nSaflsolid4ao do sea cont]rto social realizada afrave cia ajteia,çao social datada defrada né Junta CorvjerQial do Estadq,de Sao Paulo sob 0 no 144.1I0110 . 6, cujaIa no pasta prOpria 075, as Os. 0fl4r4as notes Para as devidos fins, representadaausula 6a o.. o parágrafo terceJroØ,çlausula 21 0, poç Saul Administrador . Sr.Eli BASSI. bmsiieirc,\casado 4rfiP'rSflo, RG Ii°, 1 0i45:678l35p/Sp CPF.am endereço omerciai no Sede"soolal do outorgante;,-.......1,_,,__

PREENDIMENTOS if PAR77CIPA2ORS. LThA...lnscijta noC;NP.J/Mr obo nom ié'cie 'iáIal i R	 9JE7s"iN andar, sala i Cijmbioa, nesta1oliacao do seu yontrato social reallzaqa ati-avés cia afloraçoo thcjaI datada do
rada näJunta Comorciat do Estado de'São Paulo ,sob/o no 144.109/10-4, oujaIs na pasta prOpria 075, as fls; 054 castes notáspara os d_evldos fins,'represenØa
isula 6° D.C. o parágrafo tereSa c.c clausula 

2l ;Po.r-seu . Adminisvor Sr. L4IZPortador da cédula cia identdade '- ,' R 
21h
N° 4 .3t6.3 .1$-s pf3p	 iriSchto no276.238,58515 brasileiro, casado, empr(arIo, 'ooa 	 p

e ndcfoóo com&oiai ha 5ede



II

PritaefroTrasjado,L LMonui4oroE75 — Paginas g7/103 )	 "	 0c1233@sob - o' n o 175.443, e no CPF/MF sob 0 no 290.088.058-04,. TA'I1AN,CR1STII[IE TAVARESJ
CASQUEL DE OLIVEIRA basjIeJra casada, idvogada, inscrita no OABfSP sob on° 203.746, e no
CPF/MF sobo n'265.$b6152 GRAZIELLA MACfIADO MOLNAR. rasil g ira, solte,fra, advogada,inscrija pa bABISP sob n 235.f168, e no CPF/MF sob o n- 253.938.67 '8-40.. MONICA DE MATTOSFERRAZ, brasileira, softeir advogada, inscrita. ,na OABIW sob a ri 0 287.62$ANToNIo DO 

I
T

6 1V 

AMPMO BARRErO JUNIOR,. brasilèiro, salteiro, advogado insàdto nq OAB/SP sob a n02 3726&enO(CPFIMF ,sob o n° 276,733 533-28 JANINE CRUZaMALHO brasileira casada advogada
lnscrha no dA/$P s 0 n° 284.010 e no CPFIMF sob 67n095.884.527. 1e, ARETHA BRALSNERJt ::RA•	 PEREI, bralleira, 's1teIra advogada, inscñta no OABYSP 297:089: .e no CPFIMF sob o
303.40-2.9a877 JANA'fNA DA SILVA\SOI4IZA MELD, baslIeIra;:.6sacja..advada inscrita na;.OAB/SP'0o.1oI. a jho CPF/Mg sob a p°	 DA COSTA 1brasllejro, advogado, inscrito no OABJSP 289. 168,. no CPF)Mr iob o n 6 1 181 •604303-76 e TH.ALESk3 AMERICO INGEGNO. MARTINS, braslisiro estagjárjo,. inscrito na OASiS? sob o n o 174.767Ee noCPF!MF sob on° 331½'59333-71 todos corn oscfltório noMy. PaijIita; ñ° 1776, 22 0 andar, sale 22
A Bela Vita, Oldadee Estado de São Paulo.WALMIR DA SILVA PEREIRA, braseiro, advogado;"io no OAB/ sob d 0,84.273:RENATO ARAJJo VALIM brasflolro, advogado, insoi-ito noOAB/89 sob q n° 166.439; DEBORA CRISTINA ESTEVAN, brasile!ra advogaçia, inscrita noOAB1SP -153.21, corn esoritárjo a Rue Majesfló, 465. Cumbica, nes.cidade1 PODERES; Ms quaisl)Jã	 confet-em osmajs arnplos podores do CLAUSUL,4 'AD	 1A 	 pare a ro em geral,em qualquer Juizo, lnsnoIa ou Tribunal, podenda propor contra queni do diroito ,hs aç5es'yhi

	

	 conipetentos, bern como defend6Ia nos contraries, segôndo umase outrasaté final decisao, usando
dos recutos Iegais 800rnpariha4q.os ou sustontando-s cqnferindo-ft)es ainda, poder4s espeofaisPara confessor, de&stir transigir,.'recober. 	a dar quitágao em juizo ou fora de1e, Concordar cu
discàrdard prazos, aceitare firmarcornprpmissoj ou ecordos, redorret, retificar e raficar assinandoos rsspqbtivos tormos do re-rn	 ão em geral, inclusive oriundos de crditos cu habilita96es emoonoordatas ou falênc,as firmano Os respectjvos termos e/ou compronilssos ou esorituras de,)\ cesso, pratloar defesa em proceps de naturza fiscal ou tributria, de qualquer natureza, no fase
adniinistj-atjva ou Judicial, p& autuaoes des Fazendas'-Munjorpajs Estaduals Oft Federal, Podende.ainda, .pramover notifloaçoes judiclals e"extrajiidlcrals taffiar clGnela am Avisos? de Protosto,tffiYtV	 assirlanclo os respectivàs"cnte junto aospart5rlos, Mzendc, deolaraçoes oij conD'aprotestas eS7J$o

	

	 praUcar outros atos qua venham ser necesAhos a sustaçao ou anulaçâo 
0 mesmo simplOsdeclara;Oes m oflos do protestos, barn como requereç Pedido do Ealenaja ou..ecuperaçao doEçippesas (Lei n° 11:1 OI/2O05),'	 ndo subsfabelecer esta p outi-emf:no todo ou em parta.. semprerqrh agindbem conlupto cu sepiadanjente C, de como assim.q , aiedo qua dou fe apedidoihe Ibyrel apresente que ida em voz álta; aohou em tudo confornie outorga, Iacelta a asslnay floando dispensadas as testernunhas instrumenaria rids termos do Provimerito )i 058/89 do Egrégia Corregedn4a aerai de Justica4o Estado do São 'Paulo, do qua dou,fe. Eu: (a)

Can-nc, Augusto do Bourbon (Carmo Augusta de BoNrbon) escrevente habijitado a Iavrei, Eu, (a)tOdcio Rondon 0 Silva (Odécia Rondori e Silva) Tabeliãt, Substituto' .asubscI-eA,) Ill 9OTUBg A'j	 INDOSTRIA E .QOMERclo LTDA - par seus Piretores, Sr: LuIz EUGENJO BASS; a, Sri WILSON• I , - .,	 DONIZETI BASS) /1/ IN3COTEF INDUSTRIA E bOMEPCIO .DE TUBOSZSPECIAIS DC PRECISAO•	 LtDA- pot sbus sOcios, Sr. LLJIZ ELIGENIO-BASS;. 0 ; Sr. WILSON DONIZETI ,BASSI iiiCOMERCLAj TIUBOTEX,LmA - pbr sue DiS Gtora eral, Ste. DENfR APARECIDA BAsal TAVEIRAI ........ . III A90 INOXIDAVEL ARTEX SIA - par seu Diretor, Sr. WILSON DONLZE'fl] ASI III BASal•- •,	 INCORPORAçA0 E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIos L)DA - par seIZ 'sOclo St LUIZEUGS'lIO BASSI I/I COLEGIC MONTE VlRQEM LTDA	 ?P - ' pdr suadOeja, &a, NlIza Aparebida•	 Bass III BASSILOG SERyIQOS DELOGISTIC,1 LIDA -par sous diretores Sr. LUIZ EUCENIO•
BAS-91 e,$r, WILSON DNIZErI BASSI 11/ W/BASSI EMPREENDIMNTOS C PARTICIPAcOESLTDA - nor sell Adminisfrador. Sr. WILSON DONIZETI BASS; i/i L/BASSI EMPREENCIMENTOSEPARTIC,IPA9OES LTDA #/ pot seu Administrador, SF.	 IZLU EUGENIO BASSI f/I RJBASàI p(y )	 EMPREENDIMENTOS C PARTICIPAES LTDA III par seu Adnilñistrador, Sr JOSE ANTONIO 

F
-	 TRIBAMAR BASSI 111 tegalmente selacja. (TabeIio R$ 78,25; Estado R$ 22,22 lpesp fl$ 16,55; Reg./	

ivll R$ 4,11; TñbJusiça R$ 4,1I Ste. Casa R 079; Total R$ 126,03; Nada Mais. Trasladada em

P CEP 07110400

G,,44	 1. 7	
•	 /	 -- •	 1	 -,I.	 -i qj'fr'i
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'Substabeiego, cam reservas de iguns os poderes que me

"foram confendos naProcuraçao, ha" pessoas dos advogados

'A1NE, 4RODRIGO DO VALE CUWrIW PEREZ, brasilearo, casado,

ahscnto na OAB/RJ sob o n° 61.002 JAQUELflTE RIPPER NOGtJEIRA
4-

np VALE CUNTIN PEREZ, brasaletra, casada, inscrita na OAB/RJ

sob o n° 62 499, GUtLHER1	 BR
	

DE AZEREDO LOPES,

brasaleira, casado, macrita na OAB/RJ sob o rid: 155,J55-,

DZNIELA PEREIRA SANTOS, brasileira, solteara, anscnta

a;aAe/RJ sob o n° iSO 126, VICTOR HUGO LUDOVICE, brasileiro,

solteiro, xasonto na OA/RJ sob a n o 1.64 :;- ,378 RAPHAEL MhtA
4

flPIThNDES, brasileiro, casado, inscnto na OAB/RJ sob o no

162 101, EARCELO DE ASEVEDO AIMORE Z4MCINS, brasaleiro,

isdlteira, ahsqrato na OAB/RJ sob o n° 162 721, todos corn

escritOrio na Avenida Alniarante Barroso, n o 139, 12 1 andar,

sala 1202, Centro, nesta cidade

São Pa:iA A 7 de agosto de 2013

HA,

•	 •	 ••?•	 •	 -'\.
FER)ThNDO CAIAZA ThE SAILES PREThE

.1	 OAB/SP N' '115 .479,
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\ sU9j AR.\ -56a aTERAcA6CONPA1ta

AcOTUPO.WUUSTIE COMERCIOIJTDA
jNPJ/1%it'fl04
	 SQ/O°°

NÉE it0. 35.201. 2;872...,

.%afl 'prr1nsrn1S LTDA, soojedade emprSla .L..1
a.

sob

• .35.222:941.6,17.
neste ato reprCS	

onã Ruá LebjOldO Machado, 236.

P&iha,tEP-Q361k
	 Paulo SP,	 -	 - - -

casado,
KG ri--
Ant6nio
	 Per

3
Lobo.67, Pen a de Franc CEP

unteOs soclos compoflentes da A(
:odn de ha ThiiMa1eSt1C4BS. (
Cornercial do Esjadp de São- N
-Reglstrp do ..CdtflërClo sob 0 NIRE
29, rtgl4a .pëla Lei ti° 1,0.406 de
confórrne a stgntettaUSWa

1 - Abertura de cscritói'io regioi
Abertura de escritOliO
95041-000, 5irro San

no.•..
tIe;

'al
D.

02,
no

o, sia paulo - SF	 -

EWUSTBi& B QOMtRCiO LTDA soctedade liniltada
Guarutho - SF, CEP 07221-060, reglsftada na Junta
o fl 701.401. tin 00 g6-de 90102174
1.162.872 t: no cr /iF1obo n9 439j

Ivem alte	 'nsolidio Cot

4 0	 Of
15 sI?	 AntOn!, r

Rib Grande

TYMBI
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U - A1teTaS o euderecO do	
4d0 sécto LfnaS5tq1° j,assaa se Rim AntOnio

niretor.get
I.

• Lobb, 67, penha de .Fflflca CEP	
Paulo SP;

.SEDE e FUAAIS

CIAIJSULA r;- Sob a denoaacao social deAcOTlm° 
ThDUSTRIA E CO	 Clip LTDA. fica

•	 consutuida urna sociedade.4Pc9as iimitada.	 .	 . . -.
A sobledadq tern 5ua sede na Rim MajeStic. 465, Cumbea, Gua lhost' CEP

07221-060, poden4o abrir fillais, agendas e escritOr1OS qualque parte do tedltOfiO naclonal,
mediante deiberacao dos sócips, representhS9 aniaiOrla do capita socià.

Parégrafo tnicp A socledade mantern 05 (cinco) finals e 0i(uniI escrltOño regional de venda

nos , seguintes endøtcos

Filial urit1baRua Estrada da GraolOS ,.nD . Z15l, Bairrô d Atuba, Culitiba : .pR, CEP: 82840

360, inscilta no CNFJIMF sob n6,1919-43,968/00047	
NIRE spb p 0..4i.900.534.61L

Filial C	 9;968/0005anoa Rim Maud, n° 164, 	
QaS	 CEP 220O-l90, thsCth no

cNP/MFS0b o n0. 
439152e no NIRE sob. .43.99029.798

Ytlial Bob flo$zOfle o&oa	 dovt0 - BR 262; h°266O. aiflo	 ard, Belo

Horizonte - MG. CEP 31,910586 inscrita no ,
 CNPJ/MF sob o if 43919 958/0006-33 C

NIRE sob oñ°. i9oi.293.534	 - .............
-	 , gç nartC; BairrO .vila São Lthz, . '

MW11CM0 de
P

LeLVLa, ,A . ..'-----.	 -00. lncrItafl° cNPJ/MFS0b0 ri°. 43.91 0o/v'-J"

m'.rira P Late 22 -a 25, BairrO Ganj5 Rurais PresiClentEfl -	 ..-,nncoinfli9-M1 eNIRE

de Antoni, n° 2390 BairrO São Jose - Caxias do Sul

sociAL E DURAcA0

II

nflINLfl-

Mai
VEirgaE

E

W

scrit
-RIOt

Se :'- A sobledade
Dracao do:;arPc de 'v
4rrin dé maQuilias

c)- a industtia de ttanstprrnac#
ii)- a irnJPrtaca0 ç exportacaO .

a pitsta4aQ aa servlcOs eir

clausisla 4. 0 prazo dc
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"clausula 5°:- 0 eapttal . SOC18l.
 t0 men te integralizado. ê de R 60.32500,00 (cinquenta

inilbOes. trezetitOs e vlhtt e dnco.biit' e duentOreM) divididO em 50.325 00 (cinque
.nta

mflhoes, trezentos e vinte ecinco..Ifli 4&Sths)C0ta5 , no valor notnlnal de R$ 1.00 (hum real)

	

cadaüma, dMdtdo entre os óctos a-: -	 - - -	 -

Cotas.
SociOS	

valor- R$

L Bassi Empr. Pattic Ltda?	 .16.775,067 - -	 775:067,00-

R Bassi Empr. partic Ltd a	 16.775.067.	 - 16175.067,00

W Bassi ll,mpr. ParUc Ltda:	 16:775.066

Total '	
. 50.32500	 5C3252OO°O

paragrafo PrimeirO - A re$ponsabffi4a& de cada sOdo. é	 Cadao
restrita .ao valor d .sUaS • áotas, OS

quals também são solidariamentc respOnsaYet .pca thteallZ 0 -tota d . &pital sotá1. -

quota confere-aO etipossulP0t o dlrettOa üth otô nas deliberacoes tomadas pelos eptistas.

paragrafô s4gtindo Toda as 
dec1sQs- seraL todadas par talorlade *tos e que atlijam o

percentü3l rninhno de 60% (sessenth por . centà) dO eApital.soci 	 1. &ugO 1.010, da Lei

O; 10.406/2002, tnci'so V. darUgóSS. dotecittol.800/YB.
.DflS/cAO -

clausula 60 - 
A admlplsfracao da soieda4e, consoante artigo 1 060 da Let n° 0406/2002, sera

exerdda pot ate OS pessoaS fisicas 
es1dcnte no pais, representando cada uma urn dos soclos

cotistas Os 

quals terão a dbs1grIacO de Dnetor sendo nomeadas por maloria d6Y otos Cujo

	

thandatO 6 potprazP tudet	 iadd. --	 .	 .	 L

parágrafo Prmeho - 
Desde ja fiatn griomead0 como -

• DixetOr Ocral -- Lid; Eugëit1.0 Ba si,J?ra5!kQ. casado no regime co.thuflAO parelal de

-	 begs, enipre$Jl0. poitadot d dedul4 Øe identidadc RG. ñ° 4.s5e 31 Pe 	
eSSPIS? do CPF

n° 276 238 589-15, resldexite e domiciliadO na Bua MitöfllO Lobo, 67, nha de F ranca

- CE? 03634-030, SadPaulo stadOdeSaOPaU lQ'	 - - -

• DiretOr Coniercial - 4610 .MitôniO Ribalnar, Ba551, 
brasileirO easado, no regime1.

comunhao univerSai de bens	 dorid
portador da cedilla de Identidade RG n°

S.918.7827SSP/S! e do CPF	
S56.6938585 residente e ndc1i ado ia Rua

3

	

	 hittonloL0b0,6Z P€nha dé Faña CtPo363403O. $ab:PaulOrESt?d0 S5:0 Paulo;

- ecOmO 
•

	

	 - V son onlzetti Bassi, brsi1e , casado n regffiie COmUnI-iao
Dhxetor FinanCeiro
parcial de,	 sidente e	

O 

ben o	 cia cedula de entidades, e	 rtador	 R no r01245,678-l-

SSP/SP. e do CPF no o	
:	 domic	 a-RU Antonio tbbO. :67,

enhk de Franca; CE -- 	 - - O a o -Estado - e io P o;osFquais tera

estAodaS0C1edadea	 .	
e..	 ds' a -' e :?th±

, p 4	 ,	

.

4	 H	
'

P	
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grafO Segundo - Fica tedadO ats ihret	
tais COm b endossoSores 	 da denant

ParA	
flacao social em documentas

aihelos Ott estranhios aos interesses soclais, 	
. avals, fi2nças, notas

ptomlssottIaS edemalS doounientaé datr}..

	

I-. S	
-	 t

	

.5 5 .._	 $

paragrafo TerCeirO Caber4 áos DiretOres repreSérita!T a sociedade, ativa e

JuiZO 
e fora dele corn podkres para receber citacão fazer, us

da denomiflaflo social, abrir,
encerrar e moV1meflt cotitas bancarlas, contrair emprestlmos emitir sacar e descontal
duplicatas. consUtU1 procundom s em name da sociedade quer mnerente a clausula adjtidtda

ott ad 
negotiQ. firmar contraths obter ea rths de crethto repreSefltM a sociedade nas autarqulas

quer sejani xnunlclpals. estaduals ou federals Banco do Brasil S/A aaCO C al do Brasil
etitr e

denials orgãos publicos gcwernafletlthls Cu particulares secretanas murtIsterlOs, empresas

conceSS1on51i de servlços.,pubhicO5 e socledades de econoflhla nusta a enlhn praticar todos e

qualsquer atos de admixtiSlXacaO necessaflos ao desenvolemto das auvidades soclals

ro-labore. a ser
paragrafo QuartO Os DiretOres terão diretta a urna retirada a btulo de p 
deliberadO em reunlão de cotistas, eujaata ficara arquivada na sede dasociedade

paragrafo Quuita	 ledadeA soc, representada pelos Diretores, so odera nomear procuradores
se no mandato forern ftcado a extensão dos poderes do mandatarto a forma de sea exerciclo e a
sua duracão que não podera exceder. a 1 (um4 aria Excetuam-Se as F. 66 ti	 que somente

conteitam a clausula ad judtcta et extra, as quass pod erão ser au torgadas Or prazo

Indeternhlnado
DAS DEUBERAc0ES SOCIAIS

clausula 7a - A	 -	 C Qern tomadas em reunlãO de cotistas, a ser realizada

meañte cotiVO	

:i i do

capital social; at
local, data. hora

-A -

tomar	 - -	 .....
b) deliberar sabre b balancO paUUnoflltU c 41

C). designar a Adni1nlStrdOt, quando fOro aso; e	 •- :	 --	 -
d) tra€ar de qualqur.OU}0 assunto de h$teSSe da soc1êdd... 	 -

paragrafo Segundo - As f6rmalidades do caput seito aispensadas . desde . que todbs as 5oct05
cothparecTh on declarem, par escrito, estaretu clentes do locaL data. hera 6ordem do-dia.

paragrafo Terceiro -' A cOpia - da ata da reunläo de cotistaS 	 era ser gtstrada no orgão de

registro coinpetente.

Clausula 8 - As deliberacöes C4JSt0ma5 pelqs ciàs, epres tando
. a malaria do

capital social, salvo nas ' 6	
'g	 qualifIcado	 ns	 es da let on neste

instflflfleflto.	
(r\\

4

. •	 - -	 - -	 , rtP em

yff
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o encerrameflto do hal

DOfl

rláusula j1 - 0 aim

evqlUallflentt'

Paragrafo- Win
cotistas. facult
.transportados .

paragrafo Seg
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Clausula W - Nenhufll dos . SaCIO$P xThv1dir. ceder 'ou fraferfr qualquer de suas COtaS sem

a concOrdâLIlS expressa dbs out$ ctista os quals terao a preferencla de adquirir e de

	

indicar terceiros para a aqu1cao dàs'eo 	 etas a serm cedidas.

paxigrafo primeiro - A. ofSta Id"cota acs remanescentes far-seá mediante carta protocolada.11
na qual coristara o nütherode .cotas, seu valoi. fonna e prazo e .,—Vp&gamento e prazo de 30 dias

_..J..t...An.-4	 TlltcinassadoO prazo 'para.O exercIcto do dlrelto.de
tacAo dos remëSCeflte5. a pmrnithfltt ceflente puucsa

uinico. do arugo LUO3, da Let it 1O.4O6/2002,0°
4- eaAd: Carl

axios .apOs a efetivacaO cia cessaQ a UdLLbl'..I

compethnte.

ula 102 0 s6cio que .quletS . tetiX31 da socicdade
claus 

_anfc mm antecedencla	 ma d 60 (sessenta)'-

-.

LO TJLS%,"	 - - • A

do patatal'fliu.

STEThUUAO DEl IVIDEDJDOS

ii e1 m 31 de -dezembro de cada aito. proceder
lo resültaño econ4micO Os-lucros aix prejuizoS
'ortádos nafornia do-s 1 0 abal*o.

• o desfn que 'ihes fbr dada. em réuniào dos
L0de' iQs de rerYa . Os -prejüS serâo
ndo-se asiletérrplflacóes legais. -

.._—	 ,ipnnres.

vier
especlaimente

E

clausula ir - A fransfo:
representafl07 no minimo. S

clâusuia;132 -Aretltda, e*
dlthoFttã a socledade, :quq
herdeiros.

aptoVãO dos socios

quaiclUer dos	 Q$ Mo
.',vAreni •suëeores CU
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paragtafolJnlco Na	 dehe4vere445 odos para dar 	 dos
continuidade a sociedade,

podera o soclo remanescehte drniW uftt nov&'&cto e neste caso Os haveres 	
oclo rebrante,

extinto, iriàapaz; 
motto ou thildo serão pagos I..ele. -seuë herdeirOs e ou suTcessores na forma da

ClãuSUlLl5", abaixo. 	 :':-	 • 	 .

Clausula 14" - guando soàlos, repiJe4tando.no mir'iipO 
60% (sesentaPO cento) do capital

social, enten 'derem que urn cu ma's socios estAo colocando em risco a atividade da empresa. por
urn ato de inegavel gravidade ou em desacordo corn o estabelecido este instrumento ou corn a
Id, poderto exciul-lo da sotiedade p01 Justa causa, admitindo novo sOci o, se for o casd.

Ctausula 15" - Os havereS do sOclo excluido,;retirante, extinto, motto ou falido seráo calculados
corn base nA sitüacàà pawmonial da ociedade a:data da resolucäo ou dofalecfrneflto. verificada11
em balancOeSPCcI mente levântado e.setappágos a• Je•s.• seus herdeiros c/cu sucessores em 12

parcels- inensals, lguals e constCUtiVáS, acrescIdas dos juros legals. vençendose a
(doie)as apos o enrrainecentO do balanco espeeia]xneflte levantadoprimeira 30 (trinta) d	

para tal firn

rafo Unico Os sOcls remanespentes .podexo adqufrlr as. cotas dá sOclo excluido,Parag
retirante exhnto motto ou falido 	 proporcãc da parbclpacão que d'etwerem na socicdadc

evitando-se, assirn, a reduçAo do capital social. 	 .	 .

clausula 16" - Aiociedaddi se dissolverã nos casos .pSv!stos em .ei Cu per- decisäo dos sOcioS
representando ^ [trés quartos) do capital social

paragrafo Unico Em caso de liquldacão oc sodas representaxido a majoria do capital social

lndicaräo 0 liquidarite.	 .	 .	 •. ..	 . •- .	
-

pIsPOalcOEs•FINA1S

clausula 17" 0 presente contrate podera ser alterad& em qualsquer tie suas clausulas e
condicdeS medi nte deliberacão dos cotistas representando no min}mo. 60% (sessenta por
cePto) do capital social.

1áusula 18"..- Todas as decsOS sero torn4dasPor maloria de vOtos, eonsoante artigo 1.010 da
Lel P9 10.406/2002, ë artigo 53; 1ncIo VIII; doDeoreto n° 1.800/96. 	 •.

3	 ClAusula 19" - Fica elelto co,mo competente o foro da cidade de Guaruthos Estado de São Paulo,
para dMmlr quaIsqUei duvIda brithi'das
po	

do presánth cbnato. corn exclusão de qualqüer oufro,

	

r mais pri	 iadvuego que sefa

Clausula 20"- Os caso...qr seas no nescnte instrumthitq selão resolvidos em cdnsonâncla corn
as legislacoes vigentes rtinntesa .matrIa.- . 4.

Clausula 21" - Os soclos C OS Dlretor,es noineados declar expressam te sob as penas da let
de que nao estlo Impedidos de qxercer a administra o da socicd e, por nãO es em
Incursos era nenhum dos crimes prevtos 	 impecam do exercicio d atividades mercaritis

E, assim, por estareth justo econtrata	
7'	 tru ento cm 3 (tres) vias de

igual 4 farina e tcoi; e para- urn ünico. 	 da 2	 ) testemurthas abaixo, a
tudo presentes.
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VELLA
PUGLIESE
BUOS
GUIDON

OO23'O

EXMO. SR. DR. JUIZ DA 72 YAltA EMPRESARIAL DA COMARCA DO
RIO DE JANEIRO-RJ

1i

04

Processo n° 0093715-69.2015.8.19.0001

PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA. ("Protendit"), corn endereço na Rua
José Guidi, no 341, Vila Industrial, CEP 15035-000, São José do Rio Preto-SP,
inscrita no CNPJ sob no 58.566.373/0001-04, vern, respeitosamente, requerer a
juntada do anexo instrumento de procuraçAo (doe. 1), bern como requerer que
todas as intimaçOes nos autos desta Recuperaçao Judicial sejarn feitas
exciusivarnente em nome dos advogados Antonio Celso Fonseca Pugliese
(OAB/SP no 155.105) e Erik Martins Sernik (OAB/SP no 305.254), sob pena de
nulidade processual nos termos do art. 39 do CPC.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2015.

C.-.0-
C.,
C0:.C.,.
0'--1C,J'aC.,.'.4
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iA o1Ao C'Fonsecypg1iese
O4B7SP n° 15&ltS

4 a&x6
Eri4Hrtin,8'pfnik
4$/SP 2245

Rua São Tome, 86-7° andar São Paulo, SP 04551-080 Brash
T +55(11)2117-3400 F +55(11)2117-3401 www.vpbg.comn,bmSP - 3021 184v1



MUM PUGLJESE
f5 : BUOSI
IPJLI GUIDONI 00 23

PRocuRAçAo

R

Por está procuraçAo, PREMOLDADO PROTENIDIT LTDA., inscrita no CNIPJ sob o
no 58.566.373/0001-04, corn sede na Rua Jose Guidi, no 341, Vila Industrial, CEP
013010-100, São Jose do Rio Preto, Estado de São Paulo, constitui corno seus
procuradores o escntorio VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI, mscrito no
CNPJ sob no 07.368.550/0001-07, corn sede em São Paulo . - SP,na Rua São Tome, no
86, 7° andar, CEP 04551-080, e os :ádvogados ANTONIO CELSO FONSECA
PUGLIIESE (OAB/SP 155.105), ANTONIO CARLOS GUIDONIFILHO (OB/SP
146997), MARCOS RENATO GELSI DOS SANTOS (OAB/SP 151 714),
PRISCILA BROLIO GONcALVES (OAB/SP 154.318), LIGIA; FAVERO
GOMIIESE SILVA.(OAB/SP 235.033), NAILIMA MULLER (OAB/SP 235630)
ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO (OAB/SP 238 294),
CAROLINA MANSUIR DA CUNIIA PEDRO (OAB/SP 248 444), MARCELO DE
OLWEIRA BELLUCI (OAB/SP 249 799), ANA PAULA GENARO (OAB/SP
258 421), CARLA MARIANNA DE SENNA TAGUCHI (OAB/SP 258 935),
RAFAEL D'ERRICO MARTINS (OAB/SP 297 401), MARIANA ARAVECHIA
PALMITESTA (OAB/SP 299 951), ERIK MARTINS SERNIK (OAB/SP 305 254)
NATALIE FANG RAMAOUI (OB/SP 306.095), DANILO MUNHAES (OAB/SP
316.112), MARINA MACIEL. DE BARROS (OAB/SP 328.985), ANDRÉ
ERICSSON DE CARvALHo (OAB/SP 33 1.722), GABRIEL ALVES DA COSTA
FALAGUASTA (OAB/SP 343.124)e ANDERSON DE SOUZA AMARO (OAB/SP
343.489) e as estagiáriás CAMILA CORDEIROGONcALVES MANSO (OAB/SP
200.057-E) e NATALIA PERIEJIRA RODRJES (OAB/SP 206.392-E), todos corn
escntOrio ern São Paulo - SP, na Rua São T pmé, n° 86, 7. andar, CEP 04551-080,
outorgando-ihes os poderes . para representá-lo nos autos da reèuperaçAo judicial
ajuizada por GALVAO ENGENIHARIA S.A. e GALVAO PARTICIPAcOES S.A.,
registrada sob o no 0093715-69.2015.8.19.0001 e ern curso perante a 7 a Vara
Empresarial da Cornarca do Rio de Janeiro-RJ, rnais bs necessários para confessar,
reconhecer a procedéncia do pedido, transigir, desistir, renunciar a direito, dar quitacão,
f=ar compromisso e votar, ern norne da outorgante, ern (i) assernbleias que teñharn
por objeto a discussao e aprovaçAo de quaisquer ternas sujeitos a assernbleias previstas
na Lei if 11.101105, incluindo a forrnaçAo de Cornité de Credores e discussAo,
aprovação, rejeiçAo e modificaçao de plano de recuperaçAo judicial e (ii) Comité de
Credores na recuperação judicial, bern corno em todos os recursos e incidentes a ela
vinculados.	 .

São Paulo, 27 de rnaio de 2015.

PREMOLDADO

Rua São lame, 86- 70 andar São Paulo, SP 04551-080 Brash
T+55(11)2117-3400 F+55(11)2117-3401 www.vpbg.contbrsp - 2957170v1
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1° TBASLADO-

PRoctn4AçAo BASTANTE QUE FAZ
PREMOLDDOS PROTENDIT LTDA

OU2343:

III

I-

SAIMN quántos este póblico instrumento de
procuracão bastante vireni gus áos seis (06) dlaâ do thés ;de
agosto, do ano de dois nil e qüatorzi (2014), nesta cidade e
cbmarca de Sao josé do Rio Preto, stado de SAO Paulo, no Pri-
meiro -Tabeliào de Iotas, perante mirn SubdXuto do Tabél±âo,
cOnpárecëu canto OUTORGANTE: PFE4OLDADOS PROTENDIT LTDA, corn se-

dé a Rua JoséGdidi, 341, D.istrito IndustriaL Mo José dO Rio
Preto, SP, inscrita no CNPJ/t1F de n° 58566.373/0001704, corn
seq coritrato social registrado na JUCESP sob o NIRE no

207868939 em sessão de 04702/1988, e sua lultirna alteraçab da-
tada de 01/04/2014 regstrada na JUCESP sob o n° 282.654/14-8
din esSào de 22/07/2014, corn suä Ata de reuhiao de sócios rea-
iizada eth:17/12/2013 registrada na JUCESP sob ii° 98.065/14-2 em
sessão de 21/'03/2014, tujas cópias encontramse arquivadath nes-
te Tbelionato em classificador 120, foihas 007, nests aCo re-
presentad, nos tenftos daclausula Décima Quarta, parâgrafo 40
alinea "ID, e, j el" do ieferido contrato pbr seu Diretor Pre-
sidente e Adninistrador, Sr. MILTON MÔREIRA FILBO, brasi1iro,
casado, engenheiro, portador da cedula de identidade RG n°

; 7.770.440-SSP-SP e inscrito no CPF/MF n o 825.903.038-15; resi-
dente e dorniciliado nã Alameda dos Sablas, n° 210, Bloco 2 Lots
24, Jardirn do Cedro, São José do Rio Pxeto, SP, corn mandato ate
31/12/2014. A presents por mint reconhecida e identificada atra-
véè dbs docurnentos que me foram apresentados, Os quais declara
expressarnen	 rn verdadeiros, dou fé. E por ela me foi dito
gue	 iEe	 co instrurnento e na meihor forma de direito

-	 '-	 seus bastantes PROCtJRDORES: NIVALDO LUTZ,
brasi1S°	 administrador de empresas, portador da ce-Nq.
,dde d9iQden	 ads RG n o 7.526.938-SSP-SP S inscrito no CPF/MF

ari	 3 8- 4, residents ë domiciliado na Avenida Miguel

Dart
TI-
- 1889 us -r--a	 casa 28, Village Damha II, Mirassol, 52 e

MARL	 DE P tJLA, brasileiro, casado, thdministrador de
E FI	 t U

e

	

	 cédula de identidade RG n o 22.258.508-0-
oCPF/MF no 117.346.248-17, residente e do-

'JA 0 A	 o
a Rua Cila, 2896 apto. 04, Redentora, São Jose do

j tCPreto, SP; a guem confere os mais amplos gerais e ilintita-
dos poderes para sempre em conjunto corn urn Diretor ou corn outro

fl I	 I Ifl	 nuAGEpERALr'r!r,ic

P	
11IiI	 Fl	 HF	 sAOJositDnRiOpri:PiPI	 i	 ft	 FONE/FA"094921;0203i134000046.143-b

P fl5914 R-OQi?ilkl



&
--	 I

r I	 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

procurador da outorgante, representá-la perante quaisquer re-

particàes páblicas federais, estaduais, municipais, Institutas
: Autárquicos e Paraestataisi Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos e quaisquer .Delegacias da Receita Federal. do Pals,
podendo requerer a que for preciso, perante Bancos do Pats,
emitindo e endossandQ cheques contra fundos existentes em name
da oütorgante, receber ordens de pagamento, emitir ordens de
pagamento atraves de DOC e/ou TED, consultar extratos bancarios
e efetuar transaçôes bancárias on-line, emitir, sacar, notas

-	 JLLL.1. OO'J.J_J. Ca '	 -	 Ci fl_C (.4 LLC CSCC&CC k-a. .0 Jã.C.Jk ça !y(AJ _LC	 Ca.

viços, e demais titulos de crédito, mas sempre relacionados corn
as negôcios da sociedade; assinar correspondências da socieda-

_c± ISOLADAMENTE,pçderâ - qiqer dosmandatáirios endossaras
duplicatas de emissao da sociedade e cheques a favor desta e a
seremdepositados em estabelecimentos banoários era name da ou-
torgàñte, desde. qué parent essas duplicatas e .esses- chequé
contenham no endosso a declaraçao de que .0 valor é pagável a

- ordem do banco ceptador do depôsito.A PRESENTE PROCURAØ.O,
CUJOS PODEBZ NAO I PODfl Sfl SUBSTABELECIDOS, E QUE TEM VALIDADE
DE 01 (UM) 7Ajqo CdNTADOS A PARTtR DESTA DATA. Assitu a disse do
que dou f. A peido lhes lavrei este instrumento que lido e
achado ca6iforme, aceitou a assina declarando expressamente gus

•	 dispensa a presenca de testemunhas instrumentarias, dou fé.
Eu, (a.) (LAERTE FAVRO FILHO), subst±€uto do Tabeliâb, a fiz,

digitel e subscre1fi	 ) MILTON NOREIPA FILHO. Selos par
verba.	 Traslad4 7e	 seguida.	 Nada	 mais,	 dou	 fe.

(PAULO LAERTE FAV2½BO), Substituto do Ta-

- •	 oeliao, cp e ,/ bscrevo, do7— é7e assino. em póblico a raso.

•	 /	

ENTESTO j/ )DA VE;%ii\

TABELj.LAU ...............
ESTADO .................
IPESP ..................
REGISTRO CIVIL .........
TRIBUNAL DE JUSTIçA .. . .
SANTA CASh .............
TOTAL ..................
GUTA 148/2014

	

29,12	 \..

	

21,57	
\ tLii

5,39
5,39
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PREMOLDADCS PROTENDIT LTDA.
NIRE 25.207.868.939

CNP3/MF nO 58.566.373/0001-104

2

!3INGULARJ

1-1

El

ATA.DAREUNIAO DE SÔCIOS
REAUZADA EM 02 DE 3ANEXRO DE 2015, As 900H

,DATA — LOCAL — HOfl: Em 02 de janeiro. de 2015, 'as 9:00 hans, na
Rua Ana Sacramento Andrade, 530, Sâo Paulo, Capital.

PRESENCA: Prótendit Participaçöes Ltda.r cinica soda
represeritando a totalidade dor capital social, e que deverá restabelecer a
plurali4àd de sOciOsàté 26.05.2015.

COMPOSXCAO DA MESA: Milton Moretra RIho, Presidente; e baa
Batista Tiezzi, Secrêtário.

ORDEM DO DIA; Eleicâo do Diretor Presidente e :ratiflcação do Diretor
Técnico.

DEUBERACÔES: 1.- A s6da resolve, em cohfbrmidade corn o
Paragrafo 10 da Cláusula 10 do Contrato Social, eleger ao cargo de
Diretor Presidente a Sr. Milton Moreira Filho, brasileir-o, casado,
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob n.° 825.903.038-15, portador da
Cédula de Identidade RG n.° 7.770.440 SSP/SP, residente e domiciliado
na Rua dos Sabiás, 210, :Condominio Jardim Cedro, Cidade dc Sào Jose
do Rio-Preto, Estado de São Paulo, CEP 15038-004, a qual permaneceré
em seu cargo par prazo Indeterminado ate a eleicâe e posse de seu
substituto 0 Diretor Presidente ora eleito assina a presente ata para
dedarar, sob as penas da Lei, que não está .impedido de exercer a
administraçâa da sociedade, par Lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se.encontrarern sob os• efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, a acesso a cargos püblicos; oy.
par crime falimentar, de prevarlcaçâo, pelta ou suborno, conçs,ç
peculato ou contra a economia popular, contra a sistemjØ1çfl
nacional, contra as normas de defesa da
relaçôes de cansurno, fé páblica, ou a
empossado de pleno direito nessa funcâo. 	 A-s	 'a 	 0
mandato do Sr. )oão Batista Tiezzi, brasH¼q3Ø%$aprØrio,
portador da cédula de identidade RG rn° 3.42 	 inscritq

0
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no CPF/MF sob n ..° 431.321.38800. residente e domiciliado na Alameda
Chile n. () 127, Alphaville Residecci& Dots, Baruen - SP, CEP 06470-190,
norneado par meto da 12a Alteraçào do Contrato Social cia Soctedade,
de 22 12 2003, reglstrada perante a JUCESP sob n4° 245.862104-3 em
sessooL de 19 05 2004, designado Diretor Técnlco, o qual permanecera
em seu cargo por prazo indpterrninado.

ENCERRAMENTO: Nada:.maishavendo aser.tratádo, a Sr. Presidente

S 
deu par encerrados Os trabathos, suspendendo-se a sessâo para a
lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, fot assinada
por aiim, secrettlo, e pelo Sr Presidente. Silo Paulo, 02 dejaneiro de
2015 MESA Milton Moreira Fliho, Presidente, e logo Batista Tiezzi,
Secretario. Quotista Presente: Protendit Participaçöes Ltda., por
seu representante, Milton Moreira Fitho Diretor Presidente Eleito:
Milton Moreira Fitho

Presidente:	 Secretário:

D	 Milton Mo1ca FiIho
	

baa Batista Tieni

	

PROTENDIT	 .LTDA..
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THEY 2015

Declaração de
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assinaturas referem-se a AtS .da Rèuniäode Sácios da
Uda. reaiizada em 02 de jane/it' de 201 s,af
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PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA
CNPJ/MF n° 58.566.373/0061-Q4

, 21a ALTERAcA0 DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 35.207-868.939

Pelo presente instrumento particular de contrato que entre si fazem

L- OLECON AGROPECUARIA E PARTICIPAçOES LTDA,
empresaria rnliitada registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
('JUCESP"), sob NIRE 35 208 051 316, em 26. :05.1998, inscrita no CNPJ/MF
sob o n. 6 57.754.731/0001-40j. sediada na Rua Ana Sacramento Andrade, n.0
530, Bairro Cachoeira, São Paulo, SP, CEP 022897000, neste ato representada
por Maria Antonia Pereira da Silva Ribeiro, brasileira, casada, empresaria,
portadora da cedula de identiclacle RG n 654 683/SSP/DF, e inscrita no

- CPF/MF sob a n° 124033.848-10, residente e domiciliada na Alameda
Colombia n o 406, Alphaville Residencial Dois, Barueri, SP, CEP 06470-010, e

L-JOAO BATISTA TIEZZI, brasileiro, casado, empreário ; portador da • •	 V
cedula de identidade RG n. 6 3.424.909  - SSP/SP, e inscrito no CPF/F vIF sobn. 0 431.321.388-00, residente e domiciliado na Alameda Chile I n.0 127,
Alphavule Residencial Dols, Barueri - SP, CEP 06470-190; . 	 .

na qualidade de 6nicos sodas da PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA.,
sociedade empresária cujo contrato social se endontra registrado na JUCESP,
sob MkE . 35.207.868.939, em 04.02.1988, inscrita no 	 sob n.°
58.566.373/0001-04, sediada na Rua José Guidi, n 	 ustrial,c

do Rio Preto — SP, CEP 15100:\;
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3. - PROTENDIT pARTxcipAcoEsLto
5	 0A, oçiiade ernpresaria lirnitada

-	 --	 - -	 -	 46	 06*	 q*	 0	 -	 -	 -	 -	 - -

corn sua Assembleta Geral d
5
e Constitutca

ft*
o d 

0e Sociedade Ltrnitada realizada em
27 de novembro de 2014 em fase çe çegistro na JUCESP, corn processo de
constttuicâo vinculado a este instrJTher1t, sediada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Ana cj&,2crarnento Andrade, 530, CEP 02289-
000, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr Milton Moreira
Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscnto no CPF/MF sob n. 0 825 903 038-
15, portador da Cedula de Identidade RG 0. 0 1.770.440  SSP/SP, residente e
dorniciliado na Rua dos Sabias, 210, Condorninio )ardirn Cedro, Cidade de São
Jose do Rio Preto, Estada de São Paulo, CEP 15038-004,

tern entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social da Sociedade nos
seguintes termos

1	 Cessäo de Quotas para PROTENDIT pARncIPAcÔES LTDA

1 1 A socia OL.ECON AGROPECUARIA E PARTICIPAcôES LTDA, corn a
expressa anuência do socio )OAO BATISTA TIEZZI, retira-se da Sociedade,
cedendo e transferindo neste ato, a titulo de conferência pan integralizacão de
capital, 6.071.290  (sets milhöes, setenta e urna mil.e duzentas e noventa)
quotas, livres e desembaraçadas de quaisquer onus ou gravames, incluindo
quaisquer direutos e obrigaçöes a elas relacuonadas, corn a valor nominal de
R$ 1,00 (urn real) cada urna, totalrnente integraluzadas, perfazendo a
tmportância de R$ 6 071 290,00 (sets mulhöes setenta e urn mU duzentos e
noventa reais) do capital social pare PROTENDIT PARTICIPAcÔES LTDA,
que ore ungressa coma socia da Sociedade

- 
1.2 Ato concomitante, o sócio JOAO BATISTA TIEZZI, cdrn a expressa
ãnuência do oütro sácio, retirã-se da Sociedade, cedendo e transferindo neste

- - ato, a tftulo de conferéncia pare integralizacâo - de capital, 
'

1.6 28.710 (um
- milhâo, s&scentas e vinte -e alto mil setecentas e dez) quotas, livres e

• desernbaracadas de qUaisquer Onus cu gravarnes, incluindo quaisquer direitos
• -	 e obrigacOes a elais relacionadas, corn a valor nominal de R$ 1,00 (urn real)

cada uma, totairnente integralizadas, perfazendo- a importância de
R$ 1.628.710,00 (urn milhô, seiscentos e vinte e oitd mil, setecentos e dez

- -. -reals) do- capita l -social para a soda PROTENDIT PARTICIPA -

-

	

1.3. - A OLECON AGROPECUARIA	 ak	 MSt AO
-. - - BATISTA TIEZZI, PROTENDIT PART 	 ;pie é

Entre si e uma as outras, a mais p naçps , eai trevogav! e ãö

	

-- negociável quitaçãa corn reiação a cess 04e	 çt s	 d a, p 
- nada rnais reclarnarem uma des outras a 0 fib' .	 . ...
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1.4 A nova e unica crS' pRoTNDIv pxRncxPAcoEs LTDA se
comprornete a restabelecer, a pluraliadq de socios da Sociedade no prazo de
180 dias a contar da data de assiraturadesta alteracão do Contrato Social,
nos termos do Art 1.033 IV, do Cod!goCLvil Brasileiro (Let 10 406/2002)

1.5. Em virtude das a!teraçôes acima, a Clausula S a do Contrato Social, que
trata do capital social da Sociedade, passa a vigorar corn a redaçAo constant 
da consotidacão do Contrato Social anexa a este instrumento

,	 2	 Extincäo do Conseiho de Administracäo

2 1 A nova socia PROTEND1T PARTICIPAcOES LTDA resolve alterar a
estrutura de adrninistraçäo da Sociedade, suprlmindo o Conseiho de
Administraco, passando as materias que antes erarn de competéncia do
Conseiho de Administracâo a competéncia dos socios

2.2. Os conseiheiros Srs Pedro Uchoa Netto, Maria Antonia Pereira da
Silva Ribeiro, André Sawaya, Paulo Santochi Pereura da Silva, )oäo
Batista Tiezzi e Ruu de Souza Oliveira e a Sociedade neste ato do-se,
mutuamente, plena, gera!, Irrevogavel e total quitaço ern relacäo a quaisquer
direitos e/ou obrigaçöes relativos ao exercicio do cargo de conselheiro, Para
nada mats reclamarern uns dos outros, sendo que tais conseiheiros deixam de
desempenhar as funçôes de conseiheiros da Sociedade a partir desta data

2 3 Em virtude da extinçäo do Conselbo de Administraçâo, a socia decide

t suprimir as Capitulos III e V do Contrato Social, o qual previa as competéncias
do Conselho, e alterar as Clausulas 6, ga, 14, 15 e 16, que antes faziam
referéncia ao Conselho de Administraçâo Para suprimir tal referência Referidas

- clthusulas passarn a vigorar corn a redacão constante da conso!idaâO do

	

- -	 -	 - Contrato Social anexa. 	 -	 -- - -.

3. • Ratiflcàcäo da nomeacäo dos Diretores.

- -	 A- nova sócia resolve ratificar a nomeaçâo dos di

	

- - -	 - Filhà, brasileiro, casädo, éngenheiro, inscrito no..
-.	 15, por-tädor da Cédula de Identidade--	 -	 -	 .- - domiciliado na Rua dos Sabias, 210, CrTor)T!#uk—	 .-	 -Sao Jose do Rio Preto, no Estado de SaR !auto,'i

	

-	 melo da Atä de Reuniäo do Sócias do 17.12.203.2
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.	 - 	 5-	 5	 9	 05b..	 .--	 S	 0	 '5	 00	 0.	 -	 -	 .-	 --	 -.0	 6	 00	 •-	 -- .sob n. 0 098.065/14-2 em ssãD de 2 0 2011, cegnado Diretor Presidente,-	 -	 .•o ase	 •	 •,.	 0	 -	 --	 -e Joào Batista Tiezzi, brasileiro, casad'o, empresario, portaclor da cedula de
identidade RG n. 0 3.424.909  - SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob

In.? 431.321.38.8-00,residente e dm?cado n Alameda'. Chile -nP 127
Aiphaville Residencial Dais, Baruen Sg;CEP 06470-190, nomeado por mew
da 12 a Alteraçâo do Contrato Social da Sociedade, de 22 12 2003, registrada
perante a JUCESP sob n. 0, 245.862/04-3  em sessão de 19 05 2004, designado
Diretor Tecnico

4	 Consolidação do Contrato Social

, Par fErn, a socia decide ratificar as disposiçöes não afteradas por este
instrumento e consotidar o Contrato Social para refietir as atteraçôes acima, a
qual passa a vigorar de acordo corn a seguinte redacao e nova numeração

"CONTRATO SOCIAL DE
PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA

CAP±TULO I — DA DENOMXNAcAO, SEDE, FINS E DURAçAO

Cláusula V.7 A sociedade gira sob a denaminaço de PREMOLDADOS
PROTENDIT LTDA , a qual e regida pelo presente contrato social e pete
legilação pertinente aplicavel

Cláusula 2a.A sociedade tern Sede e foro na cidadede São José do RIO Preto,
, Estado de São Paulo, na Rue Jose Guidi, n. 0 341, Distrito Industrial, CEP

15,035-000, e tern duas filiais a saber Filial no oi, sedada na Rue Pedro
Pandin no 200, fundos corn a Rue Jose Guidi n o 650, no Distrito Industrial, no
Municipio de São Jose do Rio Preto, SP, CEP 15.035-0M e Filial no 02
sedlada na Estrada Vicinal "Potirendaba a Bady Bassitt" s/n°, krn 1,5, local
denominado Estãncia Protendit, Municipio de Potirendaba, SP, CEP 15105-000
A Sociedade podera ainda abnir outras filiais e escritórios em qualquer ponto
do ternitorio nacional, ou no exterior, observadas as prescrig6e 1

- P. ertinentes.
,.

- Cláusula 3. A -sociedade tern por objetç
engenharla civil, a exploração da conströ
ségmentos, indusive sua atuação corno
atividade a fabnicação e montagem de constr

- -	 de pecas- pré-rtioldadas de cOncreto simples,

a	 :sua
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fundaçöes, ou outros serviços correlatos, em conexao 	 cu não corn a	 ricaçäo
dessas pecas prenioldadas de conçrety, comprar e vender materials de
construço, bern como executar ai9ier negocios ou empreendimentos
decorrentes do objeto de sua atividadk, podendo tambem participar como
socia ou acionista de outras sociedades se assim Os SOCiOS o decidirem

Cláusula 4a — A sociedade tera prazo indeterminado de duracão

CAPITULO II — DO CAPITAL SOCIAL

, Cláusula 5a.. 0 capital social e de R$ 7 700 000,00 (sete rnilhöes e
setecentos mil reals) dividido em 7.700.000  (sete milhôes e setecentas mu)
quotas sociaus no valor de R$- 1,00 (um real) cada uma

Parágrafo 1 0 .— . 0 capital social e totalmente subscrito pela socia PROTENDIT
PARTIcIPAcÔES LTDA Para os fins do dusposto no Art 1.033, IV, do Codugo
Civil Brasuleiro (Lei 16.4b6/2002), a socia PROTENDIT PARTICIPAcÔES
LTDA compromete-se a restabelecer a pluralidade de socios no prazo de 180
(cento e outenta) duas a contar de 27 11 2014

Parágrafo 20 — 0 capital social esta totalmente subscrito e integralizado, em
moeda corrente nacuonal

Parágrafo 30 — A responsabulidade dos socios, para fins, efeitos e conforme a
Iegislação aplucavel e restruta ao valor de suas respectivas quotas de capita!,
não respondendo os sócibs, ainda que subsidiariamente, pelas obrigaçbes,

tsocials.; • • 	.

Parágrafo 40. - Ossocios partucuparäo dos aumentos de capital seja pela
subscruçäo de novas quotas, sep pela caputalização de reservas, ou de lucros
suspensos, na proporço das respectuvas partucipacöes integra!u s no capital
social

• Parágrafo 5°- Ocorrida a hlpótese
subscricäo de novas quotas, os soic
quotas, preferéncia pan participa'd
prazo de frmnta dias a contar da d'
proporcuona!mente entre su as quotasur
quotas, estas- poderâo, a critérlo

• terceiros.	 \
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aumento de capital pela subscriçâo 4 nqvas quotas dar-se-50, par notiuicados
do prazo para exercerern o seu d eit°ode subscrtção Todavia, Os socios
ausentes serâo notiflcados nos ter2nos.do paragrafo 2° da Clausula 9,
contando-se o prazo para a subscnção a partir da data do recebimento da
notificação

CAPITULO XIX —DA REUNIAO DE SÔCIOS

Clausula 6 8 , — A Reuniâo de Socios observara sempre Os quoruns de decisâo
, legalmente fixados e aqueles que vierem a ser defirtidos no presente Contrato

Social, bern como as prescriçäes do art 1.075 do Cadigo Civet Brasileiro e
demais normativos aplicaveis, na g deliberaçöes socials e na soluçäo dos casos
omissos

Parágrato Unico — A socia pessoa juridica sera sempre representada par urn
de se Sr socios, especialmente norneado para esse urn, que se fara
acompanhar de mandato delegatorto (expressamente formalizado)

Cláusula 70 — As Reuniöes de Socios serâo a) Ordinarias, e b)
Extraordinarias

Parégrafo 1 0.- As decisöes que impliquern na alteracào do Contrato Social, na
nomeação de diretor não socio, na soluç5o de casos omissos, na
transformaço, na incorporação, na fusâo, na cisâo, na dissoluçäo, ou na

	

•	 cessacâo do estado de liquidaçao seräo tornadas corn urn quorum nâo inferior
a 3/4 do Capital Social.

Parágrafo 20 .— Para a alteração da Clausula 136 e seus paragrafos sera
necessário 0 quorum de 83% do Capital Social.

Parâgrafo 30,_ Todas as demais questöes, näo especil9cadas nos parthgrafos
prirneiro e Segundo desta clausula seräo decididas par votos que representem,
no minimo, mats da metade do Capital Social

COOH	 seçot

Cláusuta Sa_ Nas ReuniOes Ordinária 	 d b	 ed&iØJ , além
de butras questoes quê Ihes sâo leg 	 efet	 i tes: a.- a te r o
Contrato Social; fl..- ate a óltimO dia	 gui	 % ericcr ameçto
do exercicio social, sobre	 j_- o r\ tj 	 ç	 i.. soci4o nceua

-	 •:t9
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(balanco anual), a dirjção M reultacO, c- as casos omissos, - a
transforrnacâo, a incorporaçâo, a fusâo, a cisäo, a dissoluçâo, ou a cessaçäo do
estado de liquidacâo da sociedade, e - fixar outras atribuiçöes

	

a	 a

Paragrafo 1 0 . - A eventual cisâo da b.c 	 sera regida pela Lei 6.4104.

Parágrafo 29. - As Reuniöes Ordinarias de Socios sero mensais e ocorrero
sempre na primeira terça-feira de cada més, as 9 OGh, em prirneira

convocaco 1 corn a presenca de socios representando 3/4 do Capital Social, du
6s9: 30h, em segunda convocacão, com quatquer numero de socios presentes,
respeitado, porem, o quorum necessario a validade das deliberaçöes Caso a

	

'	 data aprazada cotricida corn urn feriado, a reunio prorrogar-se-a,

automaticamente, para o segundo dia util subsequentei.

Parágrafo 30 Somente sera dada publicidade as deliberacöes que, para sua
validade, deperidam, por imperativo legal, de registro na Junta Comercial

Seção H

Clâusula 9 a .- As Reuniöes Extraordinarias realizar-se-o mediante a
convocacão da Diretoria ou de socto para tratar de assunto urgente de

interesse da sociedade

Parâgrafo m- Sera igualmente convocada a Reunião Extraordinaria para a
decisâo de exclusão de soclo da sociedade por justa causa, na forma do
art 1.085 do Codigo Civil Brasileiro, ciente a acusado com 30 (trinta dias) de

: antecedencia para Ihe sergarantldo a direito de defesa. 	 2

t Parágrafo 2 0 .- As convocacôes, que independer5o de qualquer pub!icaçâo,
serào encaminhadas ao domucitto dos socios constante dos arquivos socials,

corn recibo postal (AR) Cu mediante recibo próprio; compete aos sócios manter
sempre atualizado seu domicitio no cadastro da sociedade, valerido sernpre a
óltirno que houver sido arquivado, scm direito a qualquer reclárnaçäo.

Pargrafo 3 0 .- As convocacöes deverâo canter a ordern do dia, b

hora da reuniãb, serido enviadas, corn antecedência de
sabre a data deignada em primeira convocação, e deci9caeØ*
a reinião ihstabar-se-á corn a presenca de
convocaco e em qualquer námero ytçr

	

"quorum" rninimo éstabebecido para	 ter

Será facultada a representäço de sOcio
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Parágrafo 40 - A convocacão seraiise3isada se todos os Socios estiverem
presentes a reuniäo ou declararem, gr çrito, ciência do local, data e hora da
reu n iao

CAPITIJLO IV - DA DIRETORIA

Clausula 10 - Compete a Diretoria a representacäo e a administracão da
sociedade A Diretoria sera composta por urn Diretor Presidente e por urn
Diretor Tecnico que serão os administradores di sociedade, observado o
disposto no presente capitulo

Parágrafo 10 - Observadas as prescriçôes legais, o Diretor Presidente sera
designado pela Reunião de Socios, que Ihes fixara o prazo de mandato

Parégrafo 10. - 0 Diretor Presidente sera investido em suas furiçöes mediante
termo de Posse a ser lavrado no Livro de Atas da Reunião de Socios A seguir,
no prazo legal, a nomeação sera averbada no registro competente

Parágrafo 30 - São administradores da sociedade, Os Sm. Milton Moreira
Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/N1F sob n. 0 825.903.03$-
1.5 j portador da Cedula de Identidade RG n. 0 7.770.440  SSP/SP, residente e
domiciliado na Rua dos Sablas, 210, Condominio Jardim Cedro, Cidade de São
Jose do Rio Preto, Estado de So Paulo, CEP 15038-004, nomeado por meio da
Ata de Reunião de Socias de 17 12 2013, registrada perante a ]tJCESP sob
n. 6 08.065/14-2 em sessâo de 21 03 2014, designado Diretor Presidente, e

	

S	 João Batista Tiezzi, brasileiro, casado, empresarto, portador da cedula de
identidade R  n. 0 1.424.909  - SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob
n. 0 431.321.388-00,  residente e domiciliado na Alameda Chile n° 127,
Aiphaville Residencial Dois, Barueri, SP, CEP06470-190, nameado por meio da
12a Alteração do Contrato Social da Sociedade, de 22 12 2003, registrada

- -- - perante a JUCE$P sob n. 0 245862/04-3 ernsessão de 19.05.2004, designad :- -
- Dirétor.Técnico, os quais exercem suas funçöes por prazo indeterminado.

Parágrafo 40 i- . Compete ao Diretor Presidente 	 - pr	 fl niöes d
Diretoria, - exercer a representação a ad I sa, _-
toofflenar e executar as diretrizes qeraisaeii fl#Ee&tmWcjaj em
-todo o território nacional;- ci- da a°
- ñécessáriás para o regular cut 	 ]al;	 no'çnear

- - procuradores, outorgando-Ihes pode
r9t /b
	 ba oJpspèNos



S

H

-	 -	 -	 -'	 .-
SI,



o 0 2	 2	 ott	 @	 et8242	 2
4 0	 0 44	 0 04•	 0	 024	 •o

0	 .0	 4 "4	 0 002354
-	 2	 0	 0	 0	 -*o	 -	 .	 --.	 00 oe	 0	 •4	 4	 -	 -	 -

mandatos, exceto nas procdragdes jddrci&s; -aprentar aossocios,- sempre
que solicitadas, as demonstraçôes financeiras, .: observar as orientaçöes,
diretrizes, normas e limites estabelecidos pelo contrato social, Jj- eventuais
negocios não expressamente previstt 6pobjeto social deveräo ser previa e
expressamente aprovados pelos se&o4,.L- todos Os atos que envolvam
obrigaçôes da Sociedade, especialmente cheques, titulos cambiais, duplicatas,
endossos e avais, termos de responsabilidades, etc, deverão ser sempre
assinados pelo Diretor Presidente ou, conjuntamente, por dols procuradores
especialmente norneados, J..- promover a admtnistraçâo corn iridependéncia,
observados os limites fixados pelo Contrato Social, ç- atender as solicitaçôes
e convocaçöes dos sócios, L- promover todos os registros e averbaçöes
necessarias na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP)

Parágrafo S O . — Compete ao Diretor Tecn;co a monitoramento das diretrizes
gerais das atividades teenicas de produção

Cláusula 11.- Sem embargo de suas competéncias especificas, cumpre
indistintamente acs diretores — representar a sociedade ativa e
passivamente, judicial ou administrativamente, e b — cumprir rigorosamente a
lei e o Contrato Social

Paragrafo 1 0.- Os diretores responderão na forma da lei aos socios e
terceiros pelos atos que praticarem no exercicto de suas funçôes

Parágrafo 2° — Os diretores, acompanhados ou não de socios, independente
de previa autorizaçâo, mas sempre no interesse da sociedade, poderão
empreender viagens dentro do pals, cujas despesas serão levaclas a conta dos
encargos gerais da sociedade. 	 . . .

CAPITULO V — DO EXERCICIO SOCIAL E DO BALANO

CIáusUIa 12.- 0 exercIcio social fica compreendido entre o dia 10 dejaneiro é :.
.31 de .dezembro do rnesmb ano civil, data em que sero levantadas as
demonstraçöes financeiras do exercicio, corn observancia das prescriçöes
legais, sendo assinadas pela Diretoria, e por contabilista devidamente
registrado no órgâo cornpetente do exercicio profissional

Cláusu!a 13.- Os lucros aurados anuatmente, ou
corn observâricia das restriçöes -legais, e após a 	 -	 -
especial de 10% (dez por cento), a destjp.ac47lh
observando-se também o disposto nos
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efetuada a distribuicào que tera como limite minimo 25% (vinte e cinco par
cento) do saldo dos lucros rernanescentes Essa distriburção, todavia, podera
ser revista para mais por deliberacâo°ie 	 Reuniào de Sodas

Parágrafo 20. — C montante apurado na forma do paragrafo 10 devera ser
pago aos socios no maxima ate o uttimo dia do exercicio social subsequente

Parágrafo '3 0 . - A sociedade podera a qualquer tempo levantar balanço e
apurar resultados de periodos intermediartos, e inclusive, para fins de
distribuiçäo antecipada de lucros

,	 CAPITULO VI — DOS CASOS DE RETIRADA, MORTE E EXCLUSAO DE
Sodas

Cláusula 14 - Os socios terão preferência para aquisicào das quotas de
qualquer deles que queira retirar-se da sociedade Nesta hipotese, a soc;o
retirante devera notificar as dernais por escrito de sua tntencão, corn recibo de
volta, indicando desde logo, se houver, eventual terceiro interessado em
adquirir suas quotas, bern corno a preço e condiçäes oferecidos Dentro de 60
(sessenta) dias do recebimento da notificacâo, os demais socios poderào
manifestar sua preferéncia para a aquisiço dessas quotas, na proporçâo de
sua participaço no capital social, bern coma de quotas cuja preferência caiba
a outros socios que não se interessarem em adquiri-las, e sobre as quais os
dernais socios terâo preferéncia em relacâo a terceiros estranhos a sociedade,
sempre observadas entre eles as respectivas proporçâes de partic;paçâo no
Capital Social 0 valor das quotas do socio retirante sera pago pelo mesmo

p	 préco e condiçöes ofereçidos pelo terceiro interessado.

Parágrafo Ünuco — Na hipotese de riâo haver terceiros interessados, levantar-
se-a um ba!ahço geral da sociedade no prazo dé 60 (sessenta) dias e far-se-6
a pagamento dos valores -apurados em 90 (noventa) parcelas mensais, cam
juros de 1% (urn por cento) ao :mês, salvo outra deliberaçäo.

Cláusula IS;- Em caso de morte ou incapacitação, oS sucessores terão 0
•	 -. direito de se sub-rogarern nas quotas respectivas, m a	 pressa
•	 comunicacâo dentra de 90 (noventa) dias do fato; não 	 eá sub-

rogação, aplicar-se-3o as regras do Parãgrafo 1 0 .- da	 utra
•deliberação.	 o

• • CIáusu!a 16.- Ocorrida qualquer hip' t	 ,s	
j0 

seja p rjus
•	 --causa,- seja por faléncia, seja deco rre	 '	 pj	 j dj iproc ftic.á
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interessados, conforme o disposto no Paragrafo 1 0 . - da clausula 14, salvo
outra deliberação

Cláusula 17. - Considerada qualquer!hifrtese de retirada, inclusive exclusäo
de socio, morte e incapacitaçâo, a Reunião de Socios decidira se as socios
remanescentes adquirirão as quotas do socio que se retira, ou se a sociedade,
em havendo fundos disponiveis, as adquirirâo, podendo ainda ocorrer a
reduço de capital

CAPITULO VII - soLuçôEs DE CONFLITOS E LIT±GIOS - )tJIZO
ARBITRAL

Cláusula 18 - Qualquer conflito originario do presente contra to, inclusive
quanta a sua interpretaçào ou execuçäo, sera submetido obrigatonamente a
previa Mediação, administrada da Câmara de Arbitragem da EUROCAMARAS, a
ser coordenada par mediador participante da Lista de Mediadores da refenda
entidade, a ser indicado conforme seu regramento pertinente e especifico

Cláusula 19.- Mao ocorrido a sucesso na mediaçâo, estipulam as partes, par
comum acordo e jrretratavefrnente, que a soluço de quaisquer e eventuais
conflitos e litiglos decorrentes deste contrato e das relacöes estabelecidas seja
realizada atraves de Juizo Arbitral, consoante as disposiçöes da Lei n° 9 307,
de 23 09 96, deste contrato e da Câmara de Arbitragem escoihida, a que se
submetem irrevogavelmente, tudo mediante clausula compromissoria arbitral
expressa, formalmente estabelecida e aceita

, Parágrafo 10.- A arbitragem realizar-se-á segundo as rebras e-modos do
Tribunal Arbitral do Comercio, especifica e expressamente aceitas pelas partes,
na forma do art 50 da Lei 9.307/96, declarando as part es terem pleno
conhecimenta do Regulamento e Regimento desse Tribunal

Pàrégrafo 2°.- Surgindo o conflito cu controvérsia, quaisqUer das partes
poderá suscitar a arbitragem, dando expresso e prévic conhedmento à outrá
parte e ao Tribunal Arbitral do Comércio, par via post I •- trada,
especiflcañdo as pontos e questôes a serem resolvidos.--	 -	 -	 -	 fl
Parágrafo 30.- Suscitada a arbitragem e
caberth ac Tribunal Arbitral do Comerc,io-%th
quadros, e seu eventual substituta, par as regra

A
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Paraqrafo 4Q — Aceito o ii%itr4 p68  partes, OaJt.170 estara instalado e se-.	 OS SO	 '*0	 COO	 C	 -	 -

processará ate scu final, se antes uma ou quaisquer das partes impugnarem,
justificadamente 0 arbitro indicado, çabqra ao Tribunal resolver a questão e
efetivar a substrtuiço, se for o caso 	 '

	

--	 -	 -	 -	 eO CaD

Parágrafo V.— A parte suscitante do conflito adiantarth as despesas que se
fizerem necessarias, segundo as regras do Tribunal, sendo a final ressarcida
As despesas e honorarios decorrentes da arbitragem serâo suportadas pelas
partes igualmente, compensando-se gastos eventualmente adiantados

Parágrafo 60.- 0 procedimento arbitral ten coma sede o municipio de São

	

'	 Paulo

Parágrafo 7* . -1 A sentenca arbitral sera proferida em prazo de 120 (cento e
vinte) dias, prorrogavel por ate igual prazo, consoante expressa comunicaçào
do arbitro feita as partes e ao Tribunal

Pàrágrato 89. — As partes, formal e expressamente, obrigam-se aos termos,
soluçôes e coridiçôes da sentenca arbitral, que cumprirão por si e sucessores

CAPiTULO VIII — DA DlssoLucAo, FORO E DISPOSIçÔES FINAlS

Cláusula 20. — Em caso de liquidaçäo, dissolução ou termino da sociedade,
assumira a funcão de liquidante aquele socia ou terceiro que vier a ser
escoihido pela Reunião de Sócios, cabendo-Ihe tarefas e encargos cia
liquidacão, na forma da Lei.

	

,	 Cláusula Zlc E• eleito conic fore deste contrato o da Cornarca de São Paulo,
corn exclusão e expressa rénüncia de qualquer outro, por mais privilegiado que

	

•	 seja pan dirimir as questöesque não puderem ser resolvidas amigavelmente.

Cláusula 22.- Os serviços técnicos seräo desempenhàdos per profission&s

	

•	 devidamente registrados no CREA - ConseihoRegional d	 enharia,

	

• -	 Arquitetura e Agrononhia, cOrn a autonomia de trabaiho	 e rescrita
Vt

	•	 per lei. •-	 s

Cláusüla 23.- 0 presente contrato é	 ' la )€JO'	 fr .,O	 (C'digo
Civil Brasileiro), se Ihe aplicando	 das So le d.
Anônimas.	 ACV AM!	 --..

•	
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João Batista Tiezzi

-	 C	 C	 S	 540
• C Ce	 •	 a,	 -	 -

a	 a

E, por estarem justos a oonthtad*c tsinath o resente contrato em :04.	 -	 -	 *4* 000	 100	 040	 0	 - -

• - --(quatro) vias de igual tSr e para os Zs I" fins corn duas testemunhas
presentes, autorizando todos os registros.necessarios

5	 --	 -
.........

*	 .	 .	 .	 ..
Sn Paulo 27	 vmhrn do 7014

OLECON A ROPECUARIA E PARTIcIPAcÔES LIMXTADA
p Maria Antônta Pereira cia Silva Ribeiro

!	 JOAO BATISTA TIE I

PRoTENDfrIPARTIc1frcaEs LTDA
Milton MoMtra Filho

Administradores Os/dministradores declaram, sob as penas da Lei, que
não esto impedidos th exercer a administraçâo da sociedade, por Lei especial,
ou em virtude de condenaçäo criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, pecufato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
naconãI, contra as normas de defesa cia concorrència, contra as rélaçoes de -
consumo, fé pUblica, ou a propriedade.

I:-. XV
Milton	 reira Filho

T EMUNHAS

U 0- ias Cardoso
•	 14;698.800

(Pégina de assinaturas do
Social de Premoidados P
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TREVISIOLI	 1102233
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Exmo. Sr. Dr. .Juiz de Direito da 78 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do

Rio de Janeiro.
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Autos no 0093715-69.2015.5.19.0001

SENDCONTROL INSPEçOEs INDUSTRIAlS LTDA.,
pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas do Ministerlo da Fazenda sob o n°. 11.488.617/0001-14, corn sede na Rua

Miguel Valfredo, ii. 303, CEP 42700-000, Lauro de Freitas/BA, por suas advogadas, vem

respeitosamente, a presença de Vossa Exceléncia, requerer a juntada dos anexos

instrumentos de mandato e dos atos constitutivos da credora, tendo em vista o correto

valor indicado, bern como a natureza do crédito.

Por oportuno, requer a V. Exa. se digne deterniinar, 0 prazo

de 10 (dez) dias para que seja regularizada a representaçâo, corn a juntada das vias

originals dos instrumentos de mandato.

Por derradeiro, requer se digne V. Exa., determinar que

todas as publicaçaes sejarn realizadas, exclusivamente, em norne de Daniela Lopomo

Beteto, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Secqão São Paulo, sob o no

186.667, corn escritorio na Avenida Pautista no 352, conjunto 55, Bairro Bela Vista,
na Capital do Estado de Silo Paulo, CEP: 01310-905, sob

IVIML.L. - SNMIJM VIM1W*
Rodovia Raposo Tavares, Km 21,5 - Bloco: F, Escritoriok 112

CEP: 06709-015
Telefone: 55(11) 4613-9350

www.trevisioli.com.br



Ingrid Correia Giorgio
OABISP 303.081

TREVISIOLI
	

002261
ADVOGADOS ASSOUADOS

Termos em que

pede deferimento.

Cotia, 27 de maio de 2015.
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ADVOGADOS ASSOI

PROCURAcA

Palo presente instrumento particular de mandato, I
INDUSTRIAlS LTDA., pessna juridica de direito pri
CadastrO Nacional de Pessoas Juridicas do MiniE
11.488.617/0001-14, corn sede na Rua Miguel Valfr
Laura de FreitasfBA, neste ato, representada na forms
a constitui coma suas procuradoras MARIANA CAR!
Ordeni dos Advogados do Brash, Secão de São PaL
LOPOMO BETETO, macrita na Ordem dos Advog
Paulo, sob a no 186.667 a DANIELLA AUGLJSTO MC
na Ordem dos Advogados do Brash. Seccão de São P
sociedade de advogados TREVISIOLI ADVOGADOS A
direito privado, inscrita no Cadastro Naclortal da PE

Fazenda sob o n°. 01.701.24810001-42. corn sede no E
Raposo Tavares, km 21,6, Bloco F, escdtóro 112,
ressaltar qua, neste ato, as procuradoras se outorg
qua, em caso de renOncia e/ou substabelecimentO,
quais confere Os mais amplos e gerais poderes da cL
representar a Outorgante, independente de ordem cu
grau de jurisdicão, perante quaisquer repartiçoes €
estaduais ou municipais, podendo, atnda, receber
acordos, fimiar compromissos, desistir, praticar enfim
a cabal cumprimento do presente mandato, mel
presente para a fun especifico de representá-L
Judicial requerida por Galváo Engenharia S.A G
tramite di-se perante a 7' Vara Empresarial da Co
Rio de Janeiro, autos no 009371569.2015.8.19.0001.

ENOCONTROL IpispEcoffs
ido, devidarnente macrita no
rio da Fazenda sob o no.

Ia. ii. 303, CEP 42.700-000,
ie seu contrato social, nometa

RO TREVISIOU, inscrita na
, sob n° . 296.858 DANIELA

os do Brasil, Secão de São
TAGNOLLI THOMAZ, macrita
ulo, sob no 190.172, sOdas cIa
SOCIADOS, pessoa juridica de
soa Juridica do Ministêrio cIa
tado de São Paulo, na Rodovia
ta, CEP 06709-015, vatendo

m mutuamente, poderes para
presentem urna as outras, as
isula ad judicia at extra", para
omeaco em qualquer juizo ou
autoridades pOblicas federals,
dar quitação, transigir, fazer

Dcios os demais atos para a fiel
sive substabelecer, sendo a
nos autos cia Recuperacao

Ivâo ParticlpacôeS S.A., cujo
iarcadh Capital do EstadO do

5.Lauro de Freftas, 26 cIa maio

LTDA.

Sbcioi\:
SEND

THE SQUARE OPEN MALL - GRANJA VIANA
RcnJovia Raposo Tavares, Km 21,5 - BIocoF, Escdtório: 112

cEP; 06709.015
ToIstone: 55(11) 4613-9360

w,w...trcvisAi.con.br
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ADVOGADOS ASSOCIADOS

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço COM reservas e nos limites da lei, Os poderes qua me foram outorgados

por SENDCONTROL INSPEçOES INDUSTRIAlS LTDA., ratificando que todos Os atos

anteriormente praticados pelo advogado outorgado e abaixo relacionado, são vãlidos pelo
presente instrurnento:

MARLI TAVARES DE OLIVEIRA MATTOS - OAB/RJ 72.476, Rua Senador Dantas, 75 -

sala 2.611, Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20031-921, nos autos- da Recuperação
Judicial de Galvão Engenharia S/A., autos n. 0093715-69.2015.8.19.0001, cujo trâmite d6-

se perante a 73 Vara Ernpresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

CLAUSULA ESPECIAL DE RENUNCIA E VALIDADE DESTA PRocuRAçAo
Em caso de renüricia dos poderes expressos na procuraçâo recebida e pars este
exciusivo fim, ficam eleitas, desde jé, as advogadas DANIELLA AUGUSTO
MONTAGNOLLI THOMAZ, DANIELA LOPOMO BETETO e MARIANA CARRARO
TREVSIOU que, assinando isoladamente, representarâ todos os que figurem nesta ou
que venham a ter poderes conferidos por substabetecimento corn reservas de iguais,
podendo praticar todos Os atos necessários a renüncia.

otis, 29 de maio de R015.

419 	 ANIELA LOPOMO BETETO
OAB/SP 186.667

THE SQUARE OPEN MALL - GRANJA VIANA
Rodovia Raposo Tavares, Km 21,5 - Bloco: F, Escritorlo: 112

CEP: 06709-015
Telefone: 55(11) 4$13-9350

w.wttrevisioli.com.br



CONTRATO SOCIAL
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SEND CONTROL INSPEcOES INDSTRIAIS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, os abaixo qualificadoE

Adroaldo Iilendes Ferreira, brasileiro, divordad, nascido aos 3010811956,
natural de Salvador/BA, gestor ambiental, RG n.° 011008.549-15 SSPIBAI CPF nY
148.695.355-72, residente e domiciliado no Conjunto Moradas dos Campos, Bloco
131A, Ap 203, Ed. Eucalipto, São Marcos, Salvador1Bahia CEP-41250-500

Benigno Santos Mota, brasiteiro, tecnico de inspção, casado corn comunhMo

S
parcial de bens, natural de Santo AmaroIBA, naspido acs 2911011946, RG n.0

00753176-13. SSP/BA, CPF fl.0 037.333.005-72, residente e domiciliado na Av.
Luiz Viana Filho, Condominlo AmazOnia, Ed. Rio Arauã, Ap. 401, Paralela,
Salvador, Bahia, CEP 41.745-016;

Edinátio Lopes de Souza, brasileiro, casado coib comunhão parcial de bens,
têcnico de irispeçAo, nascido em 08/1011963, natural de Dam Macedo Costa — BA,
RG n.° 01616393-13, SSP-BA, CPF fl.° 431.699.295-34, residente e domiciliado
no Conjunto Residencial Cabula Vi, Bloco 179, Ap. 202, Cabula VI, Salvador — BA,.
CEP 41.181-045;

Maria Elisabete de Mello Lamas, brasileir, divorciada, técnica de
docurnentaçãO, nascida em 14105/1959, natural de Juiz de Fora — MG, CNH
Registro ri.0 03163740342, emitida em 19101/2094. DETRAN — RJ, CPF ri.°
547.942.507-20, residente e domiciliada na Rua Ana Camara, 41, Ap. 201, lrajá,
Rio de Janeiro — RI, CEP 24.452-001;

a mm entre si, justos a contratados, a constituicão de urna Sociedade Empresária
Limitada, que se regera mediante a legistacão em vigor e pelas cláusulas e
condiçOes a seguir:

ja — A sociedade girará sob o riome empresarial de SEND CONTROL
INSPEQOES INDUSTRIAlS LTDA. e terá sede e domicitio na Rua Miguel
Vaifredo, fl.0 303, Centro, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.700-000.

- A sociedade terá por objeto social:

Os serviços de desenvolvimento de tecnologia de inspeçao para indUstrias;
Os services de inspeçOes técnicas em equipamentos industrials;
Os serviços de consultoria em controle da qualidade;
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Os serviços de afericao e calibraçao de instrumentos de medicäo e testes;:
Os serviços topograficos;
Os serviços de fuscalizaçao de obras industrials;
Os serviços de locaçào de equiparnentOs e veiculos; e
Os serviços de cursos e treinamentos na area de inspecOes industrials e controle da
qualidade.

- 0 capital social seré de R$ 200.000,00 (duzentos mll reals), dividido em
200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1 1 00 (hum real) cads uma,

assirn distribuldas entres os sócios:

Adroaldo Mendes Ferreira subsereve e integraliza no ato, em moeda corrente no
Pals, 80.000 (oltenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (urn real) cada, totalizando ern R$
80.000,00 (oitenta mil reals) a sua participacao na Sociedade;

Benigno Santos Mob subscreve e integraliza no ato, em moeda corrente no Pals,
60.000 (sessenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (urn real) cads, totalizando em R$
60.000,00 (sessenta mil reals) a sua participacâo na Sociedade;

Edlnálio Lopes de Souza subscreve e integraliza no ato, em rnoeda corrente no Pals,
40.000 (quarenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (urn real) cada, totalizando em R$
40.000,00 (quarenta mil reals) a sua participacao na Sociedade;

Maria Elisabete de Mello Lamas subscreve e integraliza no ato, em moeda corrente
no Pals, 20.000 (vinte ml!) quotas, no valor de R$ 1,00 (urn real) cads, totalizarido em R$
20.000,00 (vinte mil reals) a sua participacáo na Sociedade;

Parágrafo primeiro - 0 Capital Social fica assim distribuldo entre os socios:

Parágrafo segundo: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de was
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçao do capital social.
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- A Sociedade terá seu inicio das atividades na mesma data do registro e
I. in+' rnmQrr'iI do Fstado da Bahia - JUCEB e a duração daarquivariiiitu [Ia

sociedade seré par tempo indeterrfliflado.

- As quotas são indivisiveis e nao poderão ser cedidas ou transfei'idaS a
terceiros sam o consentimento 2/3 (dois tercos) do capital social, ficando
ressalvado 0 direito de preferertCia aos dernais sôcios, para a sua aquisicão, se
postas a verida, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteracãO contratual
pertinente.

- A administlacão cia sociedade sera exercida exciusivarnente pelo sócio
Adroaldo Mendes Ferreira, corn poderes a atribuicöes de administrador, ac
mesmo cabendo a representacão social, em juizo ou fora dele, autorizadO o uso
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social.

Paragrafo ünico - Em caso de nomeacão de procuradores, as procuracOes
poderão ser pUblicas ou particulares, todavia, serão sempre outorgadas par prazo
determiflado palo Administrador da sociedade.

- 0 exercIcio social inicia-se em 1. 1 de jarteiro e encerrar-se-á em 31 de
dezembro de cada ano, quando será elaborado o inventádo, 0 levantamentO do
balanco patrimonial e do balanQo de resultado econôrnicO, sendo de
responsabilidade do administrador a prestação do contas do exercIclo encelTado
aos demais sócios. Caberäo aos sôcios, na proporcão de suas quotas, as perdas
apuradas. Quanto aos lucros, serão distribuidOs de acordo corn 0 disposto na

Cláusula 8..
3•a A sociedade poderé mensalmente, realizar a distribuicão antecipada de lucros,
conforme apuracãO por balancetes. A distribuição de lucros serà efetuada de
acordo corn 0 desempenhO dos sOcios nos trabalhos executados nos escritórios
da sociedade, bern como nos servicos oriundos do contratos de terceiros corn a
sociedade, e não necessariarnente conforme a sua participagão em quantidade de
quotas no capital social.

9. 11 A sociedade poderé a qualquer tempo, abrir Cu fechar filial au outra
dependéncia, mediante alteração contratual assinada pelos sOdas representantes
de 314 do capital social.

- Os sôcios poderão, de cornum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de
pró-labore, observadas as disposicOes regularnentares pertinentes.

0U2365

Parãgrafo Unico — Os vatores das retiradas prO-labore seräo pagos do acordo
corn a função de cada sOclo ou polo seu desempenho nos trabalhos executados
nos escritOrios cia sociedade, bern como nos serviços oriundos do contratos de \ ,\ (\
terceirOs corn a sociedade.
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I , - Falecido ou interditado qualquer sOcio, os sOcios remanescentes poderão
aprovar a continuidade das atividades corn os herdeiros ou sucessores do iricapaz
Cu falecido. Não sendo possivel cu inexistindo interesse dos sOcios
remanescentes ou dos herdeiros cii sucessores, a valor de seus haveres será
apurado e liquidado corn base na situaçâo patrimonial da sociedade, a data da
resolucão, verificada em balanço especialmente levantado. A quota liquidada
deveré ser paga em ate 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, sendo a
prirneira parcela em ate 90 (noventa) dias a partir da efetiva liquidaçäo.

12.8 - Nenhum dos sodas poderá ceder ou alienar, a qualquer titulo, suas quotas a
terceiros, não sOcios, sem o prévio conseritirnento, por escrito, de sOcio ou sOcios
representando 213 (dois terços) do capital social.

Parágrafo primeiro: 0 sOcio que desejar ceder ou transferir suas quotas deverá,
observado o disposto no "caput" da presente Clausula, notificar, por escrito, contra
recibo, as demais sodas desse propOsito, informando-os, no texto da notificacão,
do preço e das condiçôes para a cessáo ou transferência por ele pretendida.

Paragrafo segundo: Dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes a notificaçao, a(s)
sOcios(s) quotista(s) remanescente(s) terá(ao) preferéncia para a aquisicão das
quotas entäo sendo cedidas ou transferidas a qualquer titulo, em igualdade de
preço e condiçOes corn Os demais interessados. No caso de existir mais de urn
quotista remanescente, em odorrendo que todos os quotistas remanescentes
resolvam exercer a preferéncia que Ihes e facultada, estes poderâo faz&-lo na
praporcäo do nUmero de quotas do capital social, que, então, possuirern.

a Paragrafo terceiro: Toda e qualquer venda, cessäo ou transferéncia de quotas
elou direito a sua subscrição, realizada sem a observância do disposto na
presente Clausula, será considerada nula de pleno direito e sern qualquer efeito.

138 - 0 sOda administrador declara sob as penas da lei, de que näo estã
irnpedido de exercer a administracào da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenaçao criminal, ou por se encontrar sob as efeitos delas, a pena que
vede, ainda que temporariamente, a acesso a cargos pUblicos, ou por crime
falimentar, de prevaricaçâo, pelts ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorréncia, contra as relaçOes de consumo, fe publica, ou a propriedade. I
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148 - Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, Estado-da Bahia, para
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigaçUes resultantes deste contrato,
corn expressa renUncia de qualquer outro, por mais privitegiado que seja.

E por estarern justos e contratados, assinam o presente instrumento, em
consonância corn as disposicOes da Lei n° 10.406/2002, na presenca de duas
testemunhas, em trés vias de igual teor e forma.

Lauro de Freitas, 10 de setembro de 2009.
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SEND CONTROL INSPEQOES INDUSTRIAlS LIDA.

a ALTERAcA0 CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular, os abaixo qualificados:

fl022

Adroaldo Mendes Ferreira, brasileiro, gestor arnbierital, divorciadO, nascido
em 3()/()811958, natural de Salvador - BA, RG fl.0 01008549-15, SSP/BA, CPF

fl.0 148.695.355-72, residente e dorniciliado na Av. Santos Dumont, fl.0 1893,
CondorniniO Supremo Family Club, Torre 05, Ap. 505, Centro, Lauro do Freitas
- BA, CEP 42700-000;

Benigno Santos Moth, brasileiro, tecnico de inspeçâo, casado corn comunhão
parcial de bens, natural do Santo AmarolBA, nascido acs 29110/1948, RO n.°
00753176-13, SSP/BA, CPF fl.0 037.333.005-72, residente e domiciliada na Av.
Luiz Viana Filho, Condominlo Amazônia, Ed. Rio Arauá, Ap. 401, Paralela,
Salvador, Bahia, CEP 41745-016;

Edinálio Lopes de Souza, brasileiro, casadp cam comunhâo parcial de bens,
técnico do inspeção, nascido em 08110/196i, natural de Dorn Macedo Costa -
BA, RG n.° 01616393-13, SSP-BA, CPFI n.° 431.699.295-34, residente e
domiciliado no Coniunto Residencial CabulaVl, Bloco 179, Ap. 202, Cabula VI,
Salvador - BA, CEP 41181-045; e

Maria Elisabete de Mello Lamas, brásileira, divorciada, técnica do
documentacão, nascida em 1410511959, natural do Juiz de Fora — MG, CNN
Registro fl.0 03163740342, emitida em 19/0112004, DETRAN — RJ, CPF n.°
547.942.507-20, residente e dorniciliada n'a Rua Ana Camara, 41, Ap. 201,
lrajá, Rio do Janeiro — RJ, CEP 21235-320;

Unicos sOcios componentes da Sociedade Limitada, denominada SEND
CONTROL INSPEcOES INDUSTRIAlS LTDA., estabelecida na Rua Miguel
Valtredo, fl.0 303 — Centro, Lauro do Freitas — BA, CEP 42700-000, inscrita no
CNPJ sob a n.* 11.488.617/001-14, registrada na Junta Cornercial do Estado
da Bahia — JUCEB, sob o fl.0 29.203.399.786, em 23/1212009, polo presente
instrurnento, resolvem fazer a sua prirneira alteraçäo contratual, de cornum
acordo e na melhor forma de direito, conforme clausulas 0 condiçOes
seguintes

Clausula 1.1 - Novo Objeto Social

A Sociedade, que tern par objeto social:

Os servigos do desenvalvimento de tecnologia de inspeçào para indUstriaS Os
serviços de inspeçOes tecnicas em equipamentos industriais; Os serviços de
consuttoria em cantrole da qualidade; Os serviços de afericào e caIibraço do
instrumentos de mediçâo e testes; Os serviços topograflcos; Os serviços de
flscalização de obras industrials; Os services do Iocaçâo do equipamefltoS e veiculos
e os services do cursos e treinamentos na area do inspecäes industrials e controle da- -	 -	 .	 - S-- ___	 Iqualidade, doravante, passa a ter par oujtu auaa'. 	 •
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Clausula V - Capital Social - Nova Distribuicäo de Quotas

o capital social, que é R$ 200.000,00 (cluzentos mil reals), dividido em
200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1 1 00 (hum real) cada
uma, em razâo da cessão e transferencia de quotas, flea assim distribuido
entre os sócios:

puucIa'J
prazo determinado pelo Administrador da sociedade.

As clausulas inalteradas do contrato primitivo continuam em pleno vigor, sendo
do conhecimento de todos as sOcios.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instnimento, em
•	 consonância corn as disposiçOeS cia Lei n° 10.40612002, em trés vias de igual

N teor e forma.

Laura de Freitas, BA, 09 de abril de 2013.

&L&,xaLpw d2L{ StcJ&

Edinálio Lopes de Souza

Junta Conierciai do Estado da Bahia

lJj cERflFIcO 0 REGISTRO EM 27/06/2013 N' 97206092 -
Potocalo: 11070324-9, de 10/'A/2013

ECràSaI29 2 0339979 6	 fl, oA'-'
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EXMO(A). SR(A). DR(A). JtJI(i)Z(A) DE DIREITO DA 7a VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DC RIO DE JANEIRO
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Ref.: Processo n.° 009371549.2015.8.19.0001

PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS, sodedade de
economia mista da administraçao pUblica federal indireta, vem, por seu advogado
regularmente constituido, nos autos da Reduperaçao Judicial em epIgrafe, na qual
figuram como autoras as sociedades GALVAO ENGENHARIA S.A. e GALVAO
PARTIcIPAçOES, informar que requereu, junto ao administrador judicial,
habilitação de seus créditos, de acordo corn .0 art. 70 da Lei n° 11.101105, nos
termos da petição anexa, a qual ora se requerjuntada.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Rio de Janeii 29	 aio de 2015.

Victor Soares da Silv Cereja
OAB/RJ 168.314

P. 32-A

JURIDICO	 1
Avenida Republics do Chile, 65, sale 2002, Ala Sul, Centro
20031-912 - RIO DE JANEIRO - RJ
Tel.: (21) 3224-5191 - Fax: (21) 3224-4574
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TABELIAO Luiz Fernando C. de Faria

SUBSTITUTO Jaques Rezende Faria .1

flO271
pRocuRAcAo BASTANTE QUE FAZ:
FETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
na forma abaixo:

CERTmAO

LIVRO 0852	 FLS-172/174	 ATO 048	 DATA 05.03.2015
S A I B A M, quantos este publico instrumento dé procuraçAo bastante virern que no
dois mil è quinze, aos cinco (05) dias do més de marco, nesta cid4de do Rio de ,Janeiro,.
Estado do Rio de Janeiro, neste Cartório do 13° Oficio de Notas, sito na Avenida Rio
Branco, 135/3° andar, perante mm, MARIA DE LURDES PA SILVA MARQUES,
Substituta, comparéceu corno Outorgânte . PETROLEO B14ASILEIRO S.A. -
PETROBRAS, Sociedade de Economia Mista, corn sede nesta Cidade, na Av. Repüblica
do Chile, nümero 65, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.000.167/0001-01, neste ato

representada por seu Presidente ALDEMIRBENDINE, brasileiro, natural cia cidade de
Paraguaçu Paulista (SP), casado, administrador de empresas, résidente e dorniciliado
nesta Cidade, corn escritOrio na Av. Repüblica do Chile, 65, 23° andar, Centro - CEP
20031-912, portador da Carteira Nacional de Habiitáç&o do DETRAN/DF, nümero de
regislro 03144402078 emitida em 11/12/2013, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda sob o no 043.980.40862.. A presente reco hecida comq a propria
por mim e pelos documentos apresentados, inclusive scu Presi4thte também pot mini
identificado como .0 prOprid e de .que farei comunicar a prcsente no cornpçtente
distribuidor deniro do prazà legal. EntAo, pela Outorgante, por suä representante, me foi

dito que, por este publico instrurnento, nomeia e constitui, na fortha dos artigos 26 e 35
inciso IV, do Estatuto da PETROBRAS, seus bastantes yrocuradores, TAISA
OLIVEIRA MACIEL, brasileira, casada, advogada, inscnta ha OAB/RJ sob o no

•1 18.488 e no CPFIMF sob o no 032.182.566-74, residente e domiciliada nesta cidade, na
1pa1idáde de Gerente Executivo Juridico da PETROBRAS, corn escritório na Avenida
:Republica do Chile, n° 65, 20° andar Centro, nesta cidade, e RELIO SIQUEJRA

-"Z1 JUNIOR, brasileiro, vmvo, advogado, mscrito na OAB/RJ sob o ho 62.929 e no CPF/MF
sob 0 n° 768.013.577-00, residente e domiciliado nesta cidade, na qüalidade de Gerente

Jbei-al Jurfdico de Matérias e Regionais da PETROBRAS, coth escritório na Avenida
i6Repub1ica do Chile, til 65, 20 andar, Centrd, nestE cidade; aos quais outorga os poderes

as claUsulas ad judicia a aiM; -inclusive pan receber cdaçoes, notificaçôes e
•j, intimaçôes, reconhecer a-procedência dc pedidos, requerer falencias, desistir, rernmciar a

hireitos sobre que se fiflidam içOes, efetuar depósito comp gaantia de instfincia on,
tevantá-los, reèeber, dar quitaçAo e firmar compromissos, requerer cancelamento de
-'protesto de titulo, ficando, outrossim, investido -dos poderes para representar a Outorgante

fase de conciiaçào prevista no artigo 447 do Código de Processo Civil, recebendo* ntirnaçöes para comparecer como representante da parte as au4iencias de inslrução e
- u1gamento, nelas podendo acordar e transigir, corn o que ficam Os Outorgados

&.4ualificados para representar e defender a Outorgante em juizo e perante quaisquer
L: essoás naturais oujuridicas, de direito publico ou de direito privkdo, interno ou externo,

bern como perante a Uniâo Federal, os Estados da Federaçao, o Distrito Federal e os
t Municipios, por seus diversos Orgos e entidades da Admini straçào direta ou indireta, em
Fck rspecial perante o Instituto Nacional cia Propriedade Intelectual (IFIPI), corn vistas a obter

p manter a proteçAo de direitos de propriedade intelectual cia Outorgante, this corno:
Wdepositar peclido de patente ou de rnodelo de utilidade; depositr pedido de registro de

desenho industrial, de marcas, de programas de computador e de indicaçöes geogrãficas;
realizar buscas de anterioridade, cumprir exigencias, apresentr oposiØes, subsidios,
recursos, pedidos de nulidade adininistrativa, caducidade e apresentar quaisquer oulras

F:.LI
tQ

Av. Rio Branco, 135-3° Andar - Grupos 312/319-Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax.: 2224-8423 / 2252-1611
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petiç&s; transigir, ddsitir e renunciar, efetuar e receber pagamento; dar e receber
quitaQOes; apresentar tbdas as medidas impeditivas contra processes de terceiros; requerer
anotaçOes, certidoes e , averbáçôes de quaisquer contratos quo envolvarn propriedade
intelectual; requerer alteraçOes dos dados da Outorgante; requerer o registro das obras no
campo do Direito Autothi e apresentar petiçOes aos orgaos de registro e a renovaço de
nomes dc donilnio, odendo reprësentar a Outorgante em arbitragens e mediaçOes,
especialniente perante l o Centre de Arbitragem e de Mediaçào da OrganizacAo Mundial da
Propriedade Intelectual (OIMPI) em casos de disputas relativas a nomes de domInio,
praticando, testes casbs, todos os atos em nOme da Outorgante necessários para o born e
fiel cumprunento do presente mandato, meluindo apresentar reclamaçoes e defesas,
quaisquer petiçôes, provas, pagar taxas admnustrativas, fazer declaraçOes em nome da
Outorgante e propor aceitar lransaçöes, promover notificaçôes, mterpelaçôes e protestos
extrajuthciais e maist quaisquer oufros atos em defesa dos mteresses da Outorgante e
responder as notfficiçOes de terceiros, facultando aos Outorgados substabeleeer os
poderes era recebidos, no lode on em parte, corn reserva de iguais pan si A presente
procuracão.revoga ja dnteriormente lavrada nestas Notas do: 132 Oficio, no livro
0764, as folhas063/065, ato. 021, cm 28/02/2012,. mantidaa eficácia dos
substa rnbelecnnentos rntorgados co base no instrumcnto on revogado Lavrada sob
minuta apresentada. Jceikffico que as custas deste ate serAo recoihidas ao Cartório, de
acordo corn a pbrtària 1772/2014 da Corregéderia Geral de Justiça do Rio de Janeiro, da
seguinte forma cusths P.S 243,13 (tab 7,2,d), atos gratuitos e PMCMV no valor de P.S
4,86, arquivamento Jde documentos no valor de ItS 8,53 (tab 1,4), eomunicaçAo ao
distribwdor no va1or, de P.S 9,89, eomumcaflo a JTJCERJA no valor de R$ 9,89, Mutua,
Acoteij e Anoreg 1924,48 Recolhido o acréscimo de 20 % no valor de ItS 54,28 devido
ao FETJ e o acréseimo de 5% mstitmdo pela Lei 4664/2005, no valor de itS 13,57 devido
ao FUNDPERJ e o acre&cirno de 5% mstituido pela Lei Complementar 111/2006 no valor
de PS 13,57 devi&S ao FUNPEIRJ, e o acrescimo de 4% mstitufdo pela Lei Estadual
6281/2012 no valorj de jtS 10,85 devido ao FUNARPEN, DislnbiuçAo no valor de P.S
23,27 e Certidoes no valor de RS 33,32 Assim o disse do que dou fe, me pediu Iavrasse
nestas Notas, o prsene_ustn)mçnIp o que fiz, lavrei, ii, aceita, outorga e assma tendo
sido thspensadas asftestemunhas conforme Provimento da Conegedona Geral de Justiça
deste Estado do Rio dp Janeiro, 92/84. B, eü MARIA BE LURDES BA SILVA
MARQUES, Subshtut, lavrei Ii o presente coihendo as assinaturas B, eu LUIIZ
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fl02272Conforrne substabelecin-jento que me foi passado Be data de 09/03/2015, originário -da procuração outorgada por
PETROLEO BRASILEIRO S/A — PETROBRAS, lavrada no livro 0852, folhas 1721174, ato 048, em 05/03/2015, junto ac130 Oficio de Notes da Comarca da Capital do Estado do Rio do Janeiro, todos en, anexo, substabeleço, corn reserve, aos
advogados, CARLOS DA SILVA FONTES FILHO, brasileiro, divorciado, OAB/RJ 59.712, AMILTON RODRIGUES
JUNIOR, brasileiro, casado, OAB/RJ 165.988, CAROLINE VOLLU CRELIER DE MACEDO, brasileira, casada, OAB/RJ
146.027, CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO, brasileira, casada, OAB/RJ 118.205, DANIEL CABRAL GRUENBAUM,
brasileiro, solteiro, OABIRJ 183.794, DIONITO DA SILVA MACHADO JUNIOR, brasileiro, solteiro, OAB/RJ 130.986,
ELIZABETH CORREA PADILHA COELMO, brasileira, casada, OAB/RJ 60.909, FABIANI OLIVEIRA DE MEDEIROS,
brasileira, solteira, OAB/RJ 120.748, FERNANDO LOURENO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, OAB/RJ 126.742,
GUILHERME VILLELA PIGNATARO, brasileiro, casado, OAB 149.765, GILMAR CARVALHO PEREIRA JUNIOR,
brasileiro, casado, OAB/RJ 147.152, GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS, brasileiro, solteiro, OAB/RJ
119.620, GUSTAVO HERRERA SALGUEIRO, brasileiro, solteiro, OAB/RJ 130.669, JOAO DE CAMPOS GOMES,
brasileiro, casado, OAB/RJ 64.984, JORGE MIGUEL E SILVA, brasileiro, divorciado, OAB/RJ 20.193, JOSE LUIS
MONTEIRO BORGES, brasileiro, casado, OAB/RJ 23.370, JOSE ROQUE JUNIOR, brasileiro, casado, OAB/RJ 58.543,
OAB/RJ 64.823, LEANDRO FONSECA VIANNA, brasileiro, divorciado, OAB/RJ 150.216, LUCAS LAUPMAN FERRAZ
LIMA, brasileiro, casado. OAB/RJ 137.567, LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER, brasileiro, casado, OAB/RJ 30.179,
MARIO RODRIGO ZAED, brasileiro, casado, OAB/RJ 125.243, MARCOS VINICIO RODRIGUES LIMA, brasileiro, casado,
OAB/RJ 51.840, PAULA LINHARES KARAM, brasileira, casada, OAB/RJ 140.755, PAULA TORRES RAPOSO ROLIM
DE MINTO, brasileira, casada, OAB/121.710, RAFAEL LUCAS DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, OAB!RJ 130.270,
RAFAEL SOUTO MONTEAGUDO, brasileiro, solteiro, OAB/RJ 142.497, RAUL MARCOS KUSDRA, brasileiro, solteiro,
OABIRJ 1.292-8, RICARDO BEVILACQUA DA MAlTA PEREIRA DE VASCONCELLOS, brasileiro, solteiro, OAB/RJ
166.418, RICARDO FONSECA MURONI, brasileiro, solteiro, OAR/Ri 165.082, VAGNER SILVA DOS SANTOS, brasUeiro,
casado, OAB/RJ 122.659, VITOR SERRANO PORTO D'AVE, brasileiro, solteiro, OAB/RJ 145.390, VICTOR SOARES DA
SILVA CEREJA, brasileiro, soltoiro, OAB/RJ 168.314, estes corn esccitOrio no endereço da Avenida RepOblica do Chile, no
65/200 andar, Centro/Rio de Janeiro/RJ/CEP; 20031-912, ANDRE DE ALMEIDA BARRETO TOSTES, brasilèiro, solteiro,
OAB/DF 20.596, ANDREPA BAMBINI, brasileira, solteira, OAB/DF 18331, CAROLINA CAMPOS PINTO , brasileira,
solteira, OAB/SP 309.435, CANDIDO FERREIRA DA CUNHA LOBO, brasileiro, casado, OAB/RJ 49.659, ELLEN
CRISTIANE JORGE MARTINS, brasileira, casada, - OAR/OF 19821, FERNANDA LOURES DE OLIVEIRA, brasileira,
casada, OAB/MG 138.921, FREDERICO DE OLIVEIRA FERREIRA, brasileiro, casado. OAB/MG 102.764, IGOR
VASCONCELOS SALDANHA, brasileiro, casado, CAB/OF 20.191, JOENY GOMIDE SANTOS, brasileira, solteira,
OAB/pF 15085, JOSE DAVI CAVALCANTE MOREIRA, brasileiro, solteiro, OAR/CE 18.620, JULIANA CARNEIRO
MARTINS DE MENEZES, bràsileira, solteira, OAR/OF 21.567, LIVIA MARIA MORAlS VASCONCELOS SALDANHA,
brasileira, casada, OAR/OF 21.035, MAIRA CIRINEU ARAUJO, brasileira, solteira, OAB/DF 20.978, MARCELO
RODRIGUES PE SIQUEIRA, brasileira, solteiro, OAR/MG 105.133, MARCELLE VIEIRA DE MELLO MOREIRA,
brasileira, casada, OAB/SP 29.8643, MARCOS ROSA ALVES, brasileiro, casado, OAB/RJ 150.900, MAURA SIQUEIRA
ROMAO , brasileira, casada, OAR/Ri 121694, PHILIPE DE OLIVEIRA NADER, brasileiro, solteiro, OAR/EU 147478,
RAFAEL DE MATOS GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, OABIDF 214.28, 1 SELVIA ALEGRETTI, brasileira, casada,
OAR/OF 19.920, TALES DAVID MACEDO, brasileiro, casadb, OAR/OF 20.227, VANESSA APARECIDA MENDES
BAESSE, brasileira, solteira, OAB/DE 32.576, estes corn endereco no SAN— qua N2 — Quadra 01 — Bloco D — EditTcio
PETROBRAS 4 0 andar, Brasilia/OF/CEP 70040-901, Unica e exclusivãmente os poderes relativos a clausula ad judicia, e
Os do representar e defender a outorgante da sobredita procuraçao em qualquer ,  processo administrativo, nisto incluindo-
se fiscal, ou junto a qualquer pessoa juridica ou entidade de direito privado ou publico, seja integrante da administraçao
federal, estadual ou municipal, direta ou indirata, a todos sendo vedado substabelecer ou receber citaçAo.

Rio de Janeiro, 11 de Marco do 2015.

LEONAN PALDaRARO FILl-JO
OAØfib 64.823
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SLJBSTABELEC IMENTO

Substabeleço, corn reservas de iguals, ao Advogado LEONAN CALDERARO

FlU-tO, brasileiro, divorciado, OAB/RJ 64.823, corn escritOrio na Avenida Repüblica

do Chile, 65, 200 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912, na qualidade

de Gerente JurIdico de Civel e Ambiental, Os poderes que me foram outorgados

por PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS, na anexa procuraçao, lavrada

em 05/03/2015, livro 852, folhas 172/174, ato 048, do 130 Oficio de Notas da

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, facultado o substabelecirnento,

no todo ou em pane, sendo vedada a outorga a terceiros do poder de

substabelecer.

Rio de Janeiro, 9 de marco de 2015.

HéJABIRJn 
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20031-912 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
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A/C

ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.

Ref.: Recuperaçao judicial fl.0 0093715-69.2015.8.19.0001 - CALVAO
ENGENHARIA S.A. e GALVAO PARTICIPAçOES S.A.

ILMO. ADMINISTRADOR JUDICIAL

PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade anOnima
de economia mista federal criada pela Lei n.° 2.004, de 03 de outubro de 1953, e
regida pela Lei fl. 0 9.478, de 06 de agosto de 1997, inscrita no CNPJ sob fl.°

33.000.167/0001-01, corn sede na Avenida RepUblica do Chile, n.° 65, 5 1 andar,
Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.031-912 - local que indica para Os efeitos do art.
90, I, da Lei no 11.101/05 -, vem, por seu advogado regularmente constituido,
requerer sua HABILITACAO DE CREDITO, nos termos dos artigos 70 e 90 e
dernais dispositivos legais constantes da Lei 11.101/2005, na recuperação judicial
no 0093715-69.2015.8.19.0001, ern que figuram as sociedadés GAL.VAO
ENGENHARIA S.A. e GALVAO PARTICIPAçOES S.A, pelos fatos e fundamentos
juridicos a seguir declinados.

TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, curnpre assinalar a TEMPESTIVIDADE da presente
HABI LITAQAO.

0 Edital contendo a relaçâo dos credores foi publicado no Diario de
Justiça Eletrônico em 14/05/2015 (quinta-feira), de sorte que o prazo de 15 (quinze)
dias para os credores habilitarem ou apresentarem divergencia quanta aos creditos

JURIDICO	 :1.
Avenida Repüblica do Chile, 65, sala 2002, Ala Sul, Centro
20031-912 - RIO DE JANEIRO - RJ
Tel.: (21) 3224-5191 Fax: (21) 3224-4574
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relacionados, nos termos do artigo 70, § 1°, da Lei 11.101/2005, iniciou-se em

15/05/2015 (sexta-feira) e expira-se em 29105/2015 (sexta-feira).

DO CREDITO - CLASSE: CREDOR QUIROCRAFARIO

A PETROBRAS, embora nao conste da relaçao initial de credores,

inserida em edital publicado no dia 14 de maio de 2015, possui direitos creditorios

perante as recuperandas, discriminados nos tópicos abaixo.

1. Contrato n° 0800.0087262.13.2

S
Em 10 de setembro de 2010, foi celebrado o contrato n°

0800.0087262.13.2 para execução, sob o regime de preço global, corn item para

pagamento dos custos decorrentes da paralisaçao das atividades devido a

ocorrência de chuvas, descargas atmosfericas e suas consequencias, dos serviços

de infra-estrutura civil e interligaçaes elétricas nas areas OFF-SITE,

cornpreendendo análise de consisténcia do projeto, fornecimento de materiais,

execução de obras civis nas areas OFF-SITE das redes de drenagem pluvial,

contamiriada e oleosa e interligaçOes de redes elétricas, de instrumentação, de

telecomunicaçoes, de iluminaçao viária, de detecçao de fogo e gas, de segurariça

patrimonial e malha de aterramento, incluindo envelopamento de eletrodutos,

fornecimento e lançamentos de cabos elétricos e Opticos, testes e certificaçao,

4	 recomposiçâo das areas afetadas, assistencia técnica e as-built do serviço pela

Refinaria Abreu e Lima S.A.

0 prazo previsto inicialmente para execução dos serviços foi

sucessivamente prorrogado e se encerrou em 26112/2014, sem a entrega da

integralidade do objeto contratual.

No decorrer da vigéncia da relaçao contratual, a recuperanda

reconheceu expressamente valores devidos a PETROBRAS, sem que se tenha,

contudo, ressarcido a ora peticionante.

JURIDICO	 2
Avenida Repüblica do Chile, 65, sala 2002, Ala Sul, Centro
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Consoante se verifica da Carta 0000080-GCR-PGV-C-0440-2014 e,

mais especificamente, da Ata de Reunião 0087262-PGV/GCR-AR-GCM-GER-031 0-

20141, a Galvao Engenharia anuiu que possul urn débito no montante histOrico de

R$ 31 8.983,48. Tal divida teve origem na negociação do Aditivo 10, tendo em vista

que o reajustarnento (reducao de 15,23% - R$ 260,00) da cesta básica nâo foi

levado em consideraçâo. 0 valor atualizado desse credito é R$ 416.113,95

(quatrocentos e dezesseis mil, cento e treze reais e noventa e cinco centavos).

Alem disso, a GALVAO ENGENHARIA solicitou, atraves da missiva

0087262-GCR/PGV-C-0441-2014, autorização de cessao fiduciaria em garantia de

direitos creditários relativos ao Contrato em favor do Banco Bradesco. Apos a

anàlise da Gerencia de FINANQAS da PETROBRAS, cujo teor não se opôs a

cessao, desde que vantajosa dentro do contexto geral do relacionamento corn a

GALVAO ENGENHARIA S.A., recomendou-se a obtenção de uma contrapartida

financeira ou comercial pela cessão de urn ativo (qua[ seja, a capacidade crediticia

da PETROBRAS) e comprornisso da recuperanda ern nâo pedir cessôes adicionais

nos contratos da Companhia2.

'DOC. 1
2 Trechos do relatório:
"FINANCAS fez urna estimativa do valor gerodo pela cessào dos contratos. Este valor é colculado
como o valor Presente do diferenciol de custo de urna captaçào no mercodo de capitals que urna
empresa corn perfil de crédito semelliente a Galvâo Engenharia obteria no mercodo sern qaron tics, e
o custo pro piciado pela existéncid de recebiveis de urn contrato Petro bras coma Garantia.
Se for levoda em conto operas o prazo dos contratos ern vigor, o beneficio serto de
aproximadomente R$ 822 mu.

C..)
A cessdo de recebiveis equivale a cessdo de urn ativo a urn terceiro, e corno tel deve ser tratado.
Corn a demanda crescente par recursos pare financier o seu prdprio Piano de Negócios, a Petrobras
deve ser bastante criteriosa no usa do sue copacidade crediticia e quolquer cessào de porte desso
capacidade a terceiro deve ser ave/lade par F/NAN cAS, pare que 0 acesso as diferentes fontes de
liquidez seja planejoda do maneira mats eficiente.
No caso espec(fico, FINAN4S nâo se opóe a cessâo, desde que van tajosa a utilizaçao desse
expediente dentro do contexto geml do relacionarnento corn a Galvâo Engenhoria S.A.. Entretanto,
fez-se as seguintes recomendaçöes:
1) Avaliar a possibilidade de obter aiguma contrapartida financeira ott comerciel pelo cessão de urn
ativo, a Capacidede CreditIcia do Petro bras;
2) Ave/jar o relacionamento estretégico e a saüde finonceira do ernpresa pare eviter que 0 ocórnuio
de probiernas de gestão financeira no contratada posse vir a gerar urn problema no futuro pare as
obras sob sue responsabilidode;
3) Obter do Gaivâo Engenharia o corn pramisso de näo pedir cessöes adicianais de contratos do
Petrobras."

JURDICO	 3
Avenida RepUblica do Chile, 65, sala 2002, Ala Sul, Centro
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Corn isso, na ata de reunião 0087262-PGV/GCR-AR-GCM-PLA-

0307-2014, as partes concordaram que, como contrapartida financeira pela cessão

fiduciária, a PETROBRAS se tronou credora da GALVAO em R$ 822.000,00

(oitocentos e vinte e dois mil reals), valor que nunca foi honrado.

2. Contrato no 0800.008760213.2

Ern 19 de novembro de 2011, foi celebrado 0 contrato no

0800.0087602.13.2 para execuçao, sob o regime de preço global, pela GALVAO

ENGENHARIA, dos serviços de Arruamento Definitivo, lluminação Viária

Complementar e Drenagern Complementar, Lonas Insuflaveis e Remoçâo de Rede

Provisoria, Teste e CertificaçOes, Recomposiçao de Areas Afetadas, Assistencia

Tecnica e AS-Built do serviço na Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca-PE.

Em razâo do reiterado descumprimento de obrigaçaes contratuals

pela GALVAO, notadamente corn relaçao ao descumprimento do planejamento

elaborado para a execuçao dos serviços e, ainda, por conta do abandono da obra,

sem justo motivo ou previa cornunicação, que acarretaram transtornos operacionais

e prejuIzos de ordern financeira a Companhia, o contrato foi rescindido

antecipadamente a partir de 19/0212015, nos termos da Cláusula Décirna

Terceira, item 13.1.4, tudo consubstanciado na carta ENG-AB/IERENEST/IEUTIPS-

0087602-PGV/GRC-C-0012/20154 e respectivas notificaçOes de multa.

Ocorre que, apos a dissoluçao contratual, a PETROBRAS, ao fazer a

levantamento das mediçaes e apuraçao da corrèção dos pagamento efetuados

durante a vigência contratual constatou os seguintes equivocos, os quais

demonstram creditos em seu favor:

DOC. 2.
4 re%e -

JURIDICO	 4
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a) Execuçao das bases de concreto

No mês de maio/14, concluiu-se a medição do valor total do item

1.2.2.2 da EAP (Estrutura Analitica de Projetos)56' referente as bases de concreto

dos postes hibridos. Tal item preve urn total de 488 bases, corn valor integral de R$

3.669.840,00. Conforrne se verifica dos documentos anexos7, os relatOrios de

qualidade foram devidaniente aprovados pela Fiscalizaçao do Contrato e os

eventos foram vatidados no GITEC (programa de gestao) e medidos.

Ocorre que, ao avaliar os créditos e debitos do contrato encerrado,

fazendo urn levantarnento e sanearnento das rnediçôes e pagamentos já efetuados,

verificou-se a presença de apenas 111 bases em estoque. Dessa forma, corno

houve a mediçao da instalação de 302 postes 8' conforme item 1.2.2.3.4 da EAP 9. é

irnperioso conctuir que a GALVAO nâo forneceu, apesar de remunerada para tanto,

os serviços correspondentes a 75 bases de concreto, ante a diferença entre a

previsão total de 488 e os 413 efetivarnente presentes no site da obra (ou

devidamente instalados ou com as bases no estoque).

Em 23/04/2015, a Gatvâo foi cientificada, por meio da carts 0087602-

PGV-GCR-C-0016-201510 , missiva reiterada pela notificação 0087602-PGV-GCR-

C-0019-2015 11 nAo tendo refutado o credito da PETROBRAS, cujo montante

histOrico e de R$ 564.012,30, perfazendo o valor atualizado de R$ 596.386,60

(quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e seis reals e sessenta

Scentavos).

A EAP é estruturada em árvore exaustiva, hierárquica e utilizada para evidenciar o que é realmente
necessário para a execução de urn proleto, desmembrando as fases e facilitando a realização das
tarefas, bern como, corn a discriminaçäo dos preços, a verificaçâo dos valores devidos por eventos
especIficos.
6 DOC. 4.

DOCS. 5, 5.1 e 5.2.
DOC. 6.

9 DOC. 7.
10 DOC. 8.
11

JIJRIDICO	 5
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b) Pre-montagem dos postes

Outrossim, e preciso destacar que a item 1.2.2.1 da EAP Contratual

(Pré-montagem dos postes) tinha coma escopo a pré-montagem dos pastes

hIbridos, incluindo o fomecimento dos postes e todos Os seus acessôrios. Tal

item foi medido no mês de dezembro de 2013, conforrne se verifica dos

docurnentos anexos12.

No entanto, quando da inspeçâo dos quantitativos realizados, foram

identificadas distorçâes, prontamente relatadas na carta 0087602-PGV-GCR-C-

001 5-201 513 e reiteradas (corn comunicaçao de desconto) na missiva 0087602-

PGV-GCR-C-0018-2015. Corn efeito, ha uma série de irnpropriedades, sendo que o

acessOrio corn a major quantidade faltante e o aerogerador corn 140.

Dessa forma, coma o item da EAP contemplava o fornecimento do

poste corn todos os acessôrios, a rnediçâo indevida deve ser 'estornada" e

devolvida a PETROBRAS no valor proporcional equivalente a 140 postes, o que

culmina na valor historico de 1.052.822,95, o qual atualizad p perfaz a quantia de

de R$ 1.113.254,99.

Considerando que na rnediçao referente ao mês de novernbro de

2014, foram retidos R$ 988.724,72 da GALVAO, a PETROBRAS pugna pela

habilitação da diferença de R$ 124.530,27 (cento e vinte quatro mu, quinhentos e

trinta reais e vinte e sete centavos).

3. Contrato no 0800.0045222.08.2

Ern 05/09/2008 a PETROBRAS celebrou corn o Consórcio

constituido pelas ernpresas Galvâo Engenharia S.A., Alusa Engenharia S.A. e

Tome Engenharia e Transportes Ltda. o referido contrato no valor dé R$

537.616.945,47, pelo prazo de 630 dias corridos. Cada urna das sociedades

possuia previsâo de preços especificos para os seus respectivos serviços. Seu

12 DOCS. 10, 10.1 e 10.2
13 -
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objeto consiste na execuçao dos serviços de elaboraçao do projeto de

detaihamento, construçâo e montagem, fomecirnento de rnateriais e equipamentos,

testes e pré-operaçâo assistida do novo Terminal Aquaviario de lIha Comprida e

REVAMP (Reconfiguraçao Cu Atualizaçaes de Unidades Industrials) do Terminal da

lIha Redonda.

Durante a execuçâo do contrato foram celebrados 25 aditivos que,

em termos gerais, elevaram o valor contratual para R$ 995.445.666,27 e o prazo

para 2.000 dias corridos, corn encerramento em 28/02/2014.

No entanto, quando do témlino da relaçao contratual entre as partes,

restaram os seguintes creditos para a PETROBRAS:

a) Correçao Reajustamento de Serviços

Em 15/01/2014, a Carta ENG-AB/IELOG/IELNNE. 09/2014

cornunicou resultado de auditoria onde foram encontradas diversas não

conformidades, resultando em valores pagos tanto a maior quanto a rnenor para a

GALVAO.

Na referida missiva, apurou-se, de forma errOnea, que urn dos itens

que cornpunha o relatOrio da auditoria (Formula de Reajustamento de Materials)

geraria uma "diferença page a menor para a GAL VAO no valor S
9.164.735,09", o que foi utilizado para a compensaçao de parte dos debitos da

recu peranda.

Ocorre que, ao refazer o estudo e o calculo, verificou-se que o

sisterna da PETROBRAS tinha considerado, automaticarnerite (e incorretarnente),

os indices dos rneses de marco, ao invés de considerar os indices dos meses de

fevereiro, de acordo com a Cláusula Sexta - Reajustarnento de Preços do Contrato.

Assim, em verdade, a correçäo do equlvoco referente ao reajuste propiciaria urn

credito a GALVAO no valor de R$3.726712,51 14 , conforme quadro abaixo:

A DOC. 12.
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A PETROBRAS teve oportunidade de esciarecer na Carta ENG-

AB/IELOGIIELNNE-64/201415 que nâo se cuidava de urn novo desconto, mas tao-

sornente a correçao da linha denorninada "CorrecOes no reajustarnento", apOs

identificação de erro por parte da Auditoria Intema da PETROBRAS, totalizando o

credito de R$ 5.438.022,58, o qual atualizado perfaz o montante de R$

6.005.752,14.

Ressalte-se que a GALVAO ja havia concordado corn o item

especifico desse Relatorio de Auditoria' 617 , efetuando-se apenas a correção da

planilha de calculos, mantendo-se as premissas ja acordadas corn a recuperanda.

is DOC. 12.1.
16 DOC. 13 - Na Carta C-GC-0302,0045222.03.2/1238/14, a Galväo, no item 2.6, concordou com 0

reajustamento de Indice de Material. 	 -
17 DOC. 14 - Na Carta 0802.0045222.08.2_CARTA_27_01_2015, a Galväo concorda com o novo valor
de R$ -3.726.712,51, apesar de querer levantar valores indevidos que teria como crédito em face da
PETRO8RAS.
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b) Recomposiçao do Isolamento Térmico nos Pontos Onde

Foram Inspecionados e Substituldos Estojos e Porcas,

Instaladas fora da especificaçao, em Linhas de Baixa

Temperature no Terminal da liha Comprida - TAlC18.

No mais, cumpre informar que, devido a impossibilidade de

rastreabilidade quanta a aplicacão de materials criticos e considerando que

deveriarn ter sido aplicados nas linhas de baixa temperatura estojos ASIM A320

Gr.L7 e porcas ASTM A194 Gr.4L (especiflcaçao Cg, Bg), fol necessária a remoção

do isolamento térmico em 526 pontos (Unloes flangeadas) dos sistemas de baixa

temperatura para inspeção.

Dessa forma, a recuperanda GALVAO ENGENHARIA foi convocada

para execu(;äo dos serviços, em garantia, conforme previsao contratual expressa.

A fim de conferir urn melhor planejamento para a execução das

atividades, houve a divisão em 4 etapas:

I) Análise dos fluxogramas de engenharia, com 0 mapeamento

de todas as uniÔes flangeadas das linhas de baixa

temperatura (-41,5° C);

ii) Remoçao do isolamento, inspeçao em 100% dos estojos e

porcas, corn acompanharnento da TRANSPETRO;

iii) Substituição dos materials näo conformes por aqueles

especificados, corn analise do certificado de qualidade quanto

ao atendimento dos requisitos de Norma (cornposicao

quimica e ensalos rnecanicos);

iv) Recomposiçao do isolamento termico nos 526 pontos.

As etapas de I) a iii) foram executadas de modo satisfatOrio, ficando

pendente, porém, a quarta e Ultima etapa, ante os varios insucessos na atividade

de qualificação do procedimento de injecao do isolarnento térmico.

n DOC. 15- Pasta corn arguivos contendo cobrancas de ajustes.
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Consequentemente, houve interrupçâo dos trabalhos e, mais adiante,

a GALVAO abandonou o terminal sem executar as atividades de recomposiçao do

isolamento.

Logo, restou urn crédito decorrente da obrigaçao de fazer (execucao

de serviços em garantia) no valor de 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil

reais).

c) Fornecimento de duas vélvulas FV novas, ante o

subdimensionamento das valvulas FVs fomecidas no

Terminal da lIha Comprida - TAlC19

Nesse ponto, curnpre consignar que, durante os testes de avaliação

de performance (TAP) do Sistema de Transferencia external de GLP pressurizado,

para carregamento de navios ou via oleodutos, nas válvulas de controle FV-

6315058 e FV-6315072 as vazOes de projeto nâo foram atingidas, restando

cartacterizado, assim, .que as referidas válvulas estavam subdimensionadas20.

As válvulas de "by-pass" pertencentes aos conjuntos de controle de

vazão apresentarn vibração excessive causada pale velocidade de escoamento do

produto atraves das referidas FVs.

A GALVAO ENGENHARIA, então, assumiu a compra de novas

válvulas junto ao Fornecedor HITER. No entanto, par motivos que não são de

conhecirnento da PETROBRAS, os equipamentos nao foram fornecidos,

perrnanecendo a pendencia no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil

reais)

DOC. 16 - Pasta contendo documentos cornprobatórios
20 

No MD de Processo (DCC. 16.1, inserida na pasta DCC. 16), no item 9.6.3, está explicito, que nas
transferências para carregamento de navios e entre esferas, a operaçäo será realizada par duas
bombas operando em paralelo corn vazão de 125t/h por cada bomba, ou seja, nurna vazäo total de
250t/h. Entretanto, nos testes corn duas bombas em paralelo a vazâo ficou no rnáximo em torno dos
70% Drevistos.
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d) Certificacao da rede Pro fibus do Terminal da liha Comørida -

TAlC21

Por firn, insta ressaltar que a GALVAO ENGENHARIA contratou a

empresa Westcorn para certificar os laços da rede pro fibus e para atender a Norma

Petrobras 1883, Normas internacionais IEC 61158 e IEC 61784 e MD-4150.34-

6000-800-GJO-001, Rev E, no item 5.322 .

Confomie escopo contratual seria emitido urn relatorlo certificando a

rede pro fibus, informando que a rede estaria testada e certificada. Entretanto, ante

os problemas financeiros apresentados pela recuperanda, a informaçao que chegou

A PETROBRAAS é de que, por falta de pagarnento, a empresa subcontratada nâo

emitiu o certificado, permanecendo a pendencia no valor atualizado de R$

75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

DO VALOR TOTAL DO C:REDITO

Por firn, vale reiterar que corn o término contratual de todos os

contratos mencionados acirna (encen-amento por decurso do prazo ou rescisâo)

não ha rnais corno a Recuperanda cumprir corn suas obrigaçOes contratuais,

estando o créd Ito devidarnente constituldo e consolidado, devendo ser incluida na

Lista de Credores, a quantia de R$ 9.564.782,96 (nove milhOes, quinhentos e

sessenta e quatro mu, setecentos e oltenta e dois reals e noventa e seis centavos)

atualizados ate a data do pedido, nos termos do artigo 90 da Lei 11.101/2005,

decorrente dos seguintes contratos:

I)	 Contrato no 0800.0087262.13.2 (R$ 1,238.113,95)

ii)	 Contrato no 0800.0087602.13.2 (R$ 720.916,87)

ill)	 Contrato no 0800.0045222.08.2 (R$ 7.605.752,14)

21 
DOC. 17—Troca dee-mails coma cobra rip efetuada.

22 Juntado como DOC. 16.1.
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Em observancia as exigências contidas no artigo 9°, da lei no

11.101/2005, seguem as informaçâes indispensaveis a HABILITAQAO DE

CREDITOS:

CREDOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A

CNPJ: 33.000.167/0001-01

SEDE DA EMPRESA: Avenida Republica do Chile n o 65, Rio de Janeiro/RJ

ENDEREQO PARA RECEBIMENTO DAS COMuNIcAçOES DOS ATOS

PROCESSUAIS: Avenida RepUblica do Chile, n.° 65, 5 0 andar, Centro, Rio de

Janeiro, CEP 20.031-912

VALOR DO CREDITO: R$ 9.564.782,96

ORIGEM: CREDITOS DECORRENTES DOS CONTRATOS N O 0800.0087262.13.2,

0800.0087602.13.2 e 0800.0045222.08.2 (R$ 7.605.752,14), CONFORME

DOcuMENTAçAO ANEXA.

cLASSIFIcAçAO: CREDITO QUIROGRAFARIO.

Em cumprimento ao disposto no parágrafo Unico do artigo 90 da

citada Lei, a PETROBRAS apresenta os documentos anexos, corn o fito de

legitimar 0 credito ora apresentado, cuja autenticidade e declarada por estes

subscritores, de acordo com a faculdade que Ihe e conferida pela legislacão

processual civil em vigor.

DO PEDIDO

n
Diante do exposto e corn fulcro nas determinaçâes contidas na lei no

11.101/2005, a PETROBRAS apresenta HABILITAQAO, a fim de ser reconhecido o

CREDITO no valor de R$ 9.564.782,96 (nove milhOes, quinhentos e sessenta e

quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Em razâo do grande volume de documentos, a PETROBRAS inforina

que instruiu a presente habilitaçao corn a cópia digital dos docurnentos

rnencionados corno anexos e todos os demais documentos ccmpropbat6rios23.

23 DOC. 18— Pasta contendo Os demais documentos: Contratos, anexos, aditivos, cartas, separados
par Contrato.
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Corn essas consideraçoes, a PETROBRAS requer que 0 II.

administrador judicial se digne a habilitar seus creditos na recuperação judicial n.°

0093715-69.2015.8.19.0001, a firn de inclul-los na relaçao de credores do § 21, do art.

20 da Lei n° 11.101/05.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2015.

*

Victor Soares da Silva Cereja	 Vagner Silva dos Santos

OABIRJ 168.314	 OAB/RJ 122.659

P. 32-A
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ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.

Ref.: Recuperação judicial n.° 0093715-69.2015.8.19.0001 - GALVAO
ENGENHARIA S.A. e GALVAO PARTICIPAçOES S.A.

ILMO. ADMINISTRADOR JUDICIAL,

PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade anônima
de economia mista federal criada pela Lei ri. 0 2.004, de 03 de outubro de 1953, e
regida pela Lei fl.0 9.478, de 06 de agosto de 1997, inscrita no CNPJ sob n.°
33.000.167/0001-01, corn sede na Avenida RepUblica do Chile, n.° 65, 5 0 andar,
Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.031-912 - local que indica para os efeitos do art.
90, I, da Lei n° 11.101/05 -, vem, por seu advogado regularmente constituido,
requerer sua HABILITACAO DE CREDITO, nos termos dos artigos 70 e 90 e
demais dispositivos legais constantes da Lei 11.101/2005, na recuperaçâo judicial
n° 0093715-69.2015.8.19.0001, ern que figuram as sociedades GALVAO
ENGENHARIA S.A. e GALVAO PARTICIPAçOES S.A, pelos fatos e furidarnentos
juridicos a seguir declinados.

TEMPESTIVIDADE

lnicialmente, cumpre assinalar a TEMPESTIVIDADE da presente
HABILITAçA0.

0 Edital contendo a reiaçâo dos credores foi publicado no Diario de
Justiça Eletronico em 14/05/2015 (quinta-feira), de sorte qua o prazo de 15 (quinze)
dias para os credores habilitarem ou apresentarem divergéncia quanto aos creditos
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relacionados, nos temios do artigo 70, § 1 0, da Lei 11.101/2005, iniciou-se em

15/0512015 (sexta-feira) e expira-se em 29/0512015 (sexta-feira).

DO CREDITO - CLASSE: CREDOR QUIROGRAFARIO

A PETROBRAS, embora nao conste da relaçao inicial de credores,

inserida em edital publicado no dia 14 de malo de 2015, possui direitos creditorios

perante as recuperandas, discriminados nos tópicos abaixo.

1. Contrato no 0800.0087262.13.2

a
Em 10 de setembro de 2010, foi celebrado o contrato no

0800.0087262.13.2 para execuçâo, sob o regime de preço global, corn item para

pagamento dos custos decorrentes da paralisaçâo das atividades devido è

ocorréncia de chuvas, descargas atmosfericas e suas consequências, dos serviços

de infra-estrutura civil e interligaçOes eletricas nas areas OFF-SITE,

compreendendo analise de consistência do projeto, fomecimento de materials,

execuçâo de obras civis nas areas OFF-SITE das redes de drenagem pluvial,

contaminada e oleosa e interligaçôes de redes elétricas, de instrumentaçao, de

telecomunicaçOes, de iluminaçao viária, de detecçao de fogo e gas, de segurança

patrimonial e maiha de aterramento, incluindo envelopamento de eletrodutos,

fornecimento e lançamentos de cabos eletricos e ópticos, testes e certificaçao,
haft	 recomposição das areas afetadas, assistência técnica e as-built do serviço pela

Refinaria Abreu e Lima S.A.

0 prazo previsto inicialmente para execuçâo dos serviços foi

sucessivamente prorrogado e se encerrou em 26/12/2014, sem a entrega da

integralidade do objeto contratual.

No decorrer da vigéncia da relaçao contratual, a recuperanda

reconheceu expressamente valores devidos a PETROBRAS, sem que se tenha,

contudo, ressarcido a ora peticionante.
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Consoante se verifica da Carta 0000080-GCR-PGV-C-0440-2014 e,

mais especificamente, da Ata de Reunião 0087262-PGV/GCR-AR-GCM-GER-0310-

20141, a Galvao Engenharia anulu que possui urn debito no montante histOrico de

R$ 318.983,48. Tal divida teve origem na negociação do Aditivo 10, tendo em vista

que o reajustamento (reducao de 15,23% - R$ 260,00) da cesta básica nâo foi

levado em consideração. 0 valor atualizado desse crédito e R$ 416.113,95

(quatrocentos e dezesseis mil, cento e treze reals e noventa e cinco centavos).

Alem disso, a GALVAO ENGENHARIA solicitou, atraves da missiva

0087262-GCR/PGV-C-0441-2014, autorizaçao de cessão fiduciaria em garantia de

direitos creditorios relativos ao Contrato em favor do Banco Bradesco. Apos a

análise da Geréncia de FINAN(;AS da PETROBRAS, cujo teor nao se opôs a

cessão, desde que vantajosa dentro do contexto geral do relacionamento com a

GALVAO ENGENHARIA S.A., recomendou-se a obtençao de uma contrapartida

financeira ou comercial pela cessâo de urn ativo (qual seja, a capacidade crediticia

da PETROBRAS) e compromisso da recuperanda em não pedir cessôes adicionais

nos contratos da Companhia2.

1 DOC. 1
2 Trechos do relatório:
"FINANCAS fez uma estimativa do valor gerodo pelo cessão dos con trotos. Este valor é colculado
corno a Valor Presente do diferencial de custo de uma captaçâo no mercado de capitais que urna
empresa corn perill de crèdito serneihante a Golvâo Engenharia obteria no mercado sern gorontios, e
o custo pro piciodo pela existêncio de rece hive is de urn con trato Petro bras coma Garontia.
Se for levodo em conta apenas o prazo dos contratos ern vigor, o beneficlo seria de
aproxirnadarnente R$ 822 mil.

A cessão de recebiveis ëquivale a cessäo de urn otivo a urn terceiro, e corno tol deve ser tratada.
Corn a dernondo crescente par recursos pora finonciar o seu práprio Piano de Negócios, a Petrobras
deve ser bastonte criteriosa no uso do sua copacidade crediticia e quolquer cessão de porte dessa
capocidode a terceiro deve ser ovalioda par FINANcAS, para que o acesso as diferentes fontes de
liquidez seja plonejada do maneira rnois eficiente.
No coso especIfico, FINANAS nao se opöe a cessäo, desde que van tajosa a utiiizaçâo desse
expediente den tro do contexto gerol do relacionarnento corn a Golvöo Engenharia S.A.. Entretanto,
foz-se as seguintes recornendoçôes:
1)Avalior a possibilidade de obter olguma controportida finonceiro ou cornercial pelo cessäo de um
ativo, a Capocidode Crediticia do Petro bras;
2)Avaliar o relacionamento estratégico e a soOde finonceira do empresa para evitor que o acOmulo
de problernas de gestào financeira no controtado possa vir a gerar urn problerno no futuro pora as
obras sob sua responsabilidade;
3) Obter do Golvâo Engenharia o corn prornisso de nào pedir cessöes adicionois de con tratos do
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Corn isso, na ata de reuniâo 0087262-PGV/GCR-AR-GCM-PLA-

0307-2014, as partes concordararn que, como contrapartida financeira pela cessâo

fiduciária, a PETROBRAS se tronou credora da GALVAO em R$ 822.000,00

(oitocentos e vinte e dois mil reais), valor que nunca foi honrado.

2. Contrato n° 0800.0087602.13.2

Em 19 de novembro de 2011, foi celebrado o contrato n°

0800.0087602.13.2 para execuçao, sob o regime de preço global, pela GALVAO

ENGENHARIA, dos serviços de Arruamento Definitivo, Iluminaçao Viária

Complementar e Drenagem Complementar, Lonas lnsuflaveis e Remoçâo de Rede

Provisoria, Teste e CertificaçOes, Recomposiçao de Areas Afetadas, Assistência

Tecnica e AS-Built do serviço na Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca-PE.

Em razâo do reiterado descumprimento de obrigaçOes contratuais

pela GALVAO, notadamente corn relação ao descumprimento do planejamento

elaborado para a execuçao dos serviços e, ainda, por conta do abandono da obra,

sem justo motivo ou prévia comunicação, que acarretaram transtomos operacionais

e prejuizos de ordem financeira a Companhia, o contrato foi rescindido

antecipadamente a partir de 1910212015, nos termos da Clausula Décima

Terceira, item 13.1.4, tudo consubstanciado na carte ENG-AB/IERENEST/IEUTIPS-

0087602-PGV/GRC-C-0012/201 54 e respectivas notiflcaçOes de multa.

Ocorre que, após a dissoluçâo contratual, a PETROBRAS, ao fazer 0

levantamento des mediçoes e apuração da correção dos pagarnento efetuados

durante a vigéncia contratual constatou os seguintes equivocos, os quais

dernonstram créditos em seu favor:

DOC. 2.
41..e'r
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a) Execuçâo das bases de concreto

No mês de maio/14, concluiu-se a mediçâo do valor total do item

1.2.2.2 da EAP (Estrutura Analitica de Projetos) 56 referente as bases de concreto

dos postes hIbridos. Tal item prevê urn total de 488 bases, corn valor integral de R$

3.669.840,00. Conforme se verifica dos documentos anexos 7, os relatOrios de

qualidade foram devidamente aprovados pela Fiscalizaçao do Contrato e os

eventos foram validados no GITEC (programa de gestâo) e medidos.

Ocorre que, ao avaliar os creditos e debitos do contrato encerrado,

fazendo urn levantamento e saneamento das mediçöes e pagamentos já efetuados,

verificou-se a presença de apenas 111 bases ern estoque. Dessa forma, como

houve a rnedição da instalaçâo de 302 postes8' conforme item 1.2.2.3.4 da EAP9, é

imperioso concluir que a GALVAO nao fomeceu, apesar de remunerada para tanto,

os serviços correspondentes a 75 bases de concreto, ante a diferença entre a

previsao total de 488 e os 413 efetivamente presentes no site da obra (ou

devidarnente instalados ou corn as bases no estoque):

Em 23/04/2015, a Galvao foi cientificada, por meio da carta 0087602-

PGV-GCR-G-001 6201510, rnissiva reiterada pela notificaçâo 0087602-PGV-GCR-

C-0019-2015 11 nâo tendo refutado o crédito da PETROBRAS, cujo rnontante

histarico e de R$ 564.012,30, perfazendo o valor atualizado de R$ 596.386,60

(quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta

centavos).

A EAP é estruturada em árvore exaustiva, hierárquica e utilizada para evidenciar o que é realmente
necessário para a execução de um projeto, desmembrando as fases e facilitando a realização das
tarefas, hem como, corn a discriminaçao dos preços, a verif'rçaçao dos valores devidos por eventos
especificos.
6 DOC. 4.

DOCS. 5, 5.1 e 5.2.
DOC. 6.
DOC. 7.

'° DOC. 8.
11 ---
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b) Pré-montagem dos postes

Outrossim, e preciso destacar que o item 1.2.2.1 da EAP Contratual

(Pre-montagern dos postes) tinha como escopo a pre-montagern dos postes

hibridos, incluirido o fornecimento dos postes e todos os seus acessórios. Tal

item foi medido no més de dezembro de 2013, conforme se verifica dos

docurnentos anexo&2.

No entanto, quando da inspeçâo dos quantitativos realizados, foram

identificadas distorçOes, prontamente relatadas na carla 0087602-PGV-GCR-C-

001 5201513 e reiteradas (corn comunicaçâo de desconto) na missiva 0087602-

PGV-GCR-C-0018-2015. Corn efeito, ha uma série de irnpropriedades, sendo que 0

acessorio corn a major quantidade faltante e o aerogerador corn 140.

Dessa forma, corno o item da EAP contemplava 0 fornecimento do

poste corn todos os acessorios, a mediçao indevida deve ser "estornada" e

devolvida a PETROBRAS no valor proporcional equivalente a 140 postes, 0 que

culmina na valor historico de 1.052.82295, o qual atualizado perIaz a quantia de

de R$ 1.113.25499.

Considerando que na mediçao referente ao mes de novernbro de

2014, foram retidos R$ 988.724,72 da GALVAO, a PETROBRAS pugna pela

habilitaçao da diferença de R$ 124.530,27 (cento e vinte quatro mil, quinhentos e

trinta reais e vinte e sete centavos).

3. Contrato n° 0800.0045222.08.2

Em 05/09/2008 a PETROBRAS celebroLi corn o ConsOrcio

constituido pelas empresas Galvao Engenharia S.A., Atusa Engenharia S.A. e

Tome Engenharia e Transportes Ltda. o referido contrato no valor de R$

537.616.945,47, pelo prazo de 630 dias corridos. Cada uma das sociedades

possula previsâo de preços especIficos para Os seus respectivos serviços. Seu

12 DOCS. 10, 10.1 e 10.2
13 --- -
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objeto consiste na execuçäo dos serviços de elaboracão do projeto de

detalhamento, constnição e montagem, fornecimento de materiais e equipamentos,

testes e pré-operaçâo assistida do novo Terminal Aquaviário de Ilba Comprida e

REVAMP (Reconflguracao ou AtualizaçOes de Unidades Industriais) do Terminal da

lIha Redonda.

Durante a execução do contrato foram celebrados 25 aditivos que,

em termos gerais, elevaram o valor contratual para R$ 995.445.666,27 e o prazo

para 2.000 dias corridos, corn encerramento em 28102/2014.

No entanto, quando do término da relação contratual entre as partes,

restaram Os seguintes creditos para a PETROBRAS:

a) Correçào Reajustamento de Serviços

Em 15/01/2014,! a Carta ENG-AB/IELOG/IELNNE 09/2014

comunicou resultado de auditoria onde foram encontradas diversas não

conformidades, resultando em vatores pagos tanto a major quanto a menor para a

GALVAO.

Na referida missiva, apurou-se, de forma errônea, que urn dos itens

que compunha o relatorio da auditoria (Formula de Reajustamento de Materiais)

geraria uma "diferença page a menor pare a GAL VA 0 no valor de R$

9.164.735,09", o que foi utilizado para a compensação de parte dos debitos da

recuperanda.

Ocorre que, ao refazer o estudo e o cálculo, verificou-se que o

sistema da PETROBRAS tinha considerado, autornaticamente (e incorretarnente),

os indices dos meses de marco, ao inves de considerar os indices dos meses de

fevereiro, de acordo corn a Cláusula Sexta - Reajustamento de Preps do Contrato.

Assim, em verdade, a correção do equlvoco referente ao reajuste propiciaria um

crédito a GALVAO no valor de R$ 3.726712,51 14, conforme quadro abaixo:

14 DOC. 12.
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A PETROBRAS teve oportunidade de esciarecer na Carta ENG-

AB/IELOGIIELNNE-64/2014 15 que não se cuidava de urn nova desconto, mas tao-

sornente a correçao da linha denominada 'CorreçOes no reajustarnento", após
identificaçao de erro por parte da Auditoria Interne da PETROBRAS, totalizando o

credito de R$ 5.438.022,58, a qua] atualizado perlaz 0 rnontante de R$

6.005.752,14.

Ressalte-se que a GALVAO já havia concordado corn o item

especifico desse RelatOrio de Auditoria 1617 , efetuando-se apenas a correçâo da
planilha de cálcutos, mantendo-se as premissas ja acordadas corn a recuperanda.

is DOC. 12.1.
is DOC. 13 - Na Carta C-GC-0802.0045222.08.2/1238/14, a Galvão, no item 2.6, concordou corn o
reajustarnento de Indice de Material.

DOC. 14— Na Carta 0802.0045222.08.2_CARTA_27_012015, a Ga!väo concorda coni 0 novo valor
de R$ -3.726.712,51, apesar de querer tevantar valores indevidos clue teria como crédito em face da
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b) Recomposicâo do Isolamento Térmico nos Pontos Onde

Foram Inspecionados e Substituldos Estojos e Porcas,

Instaladas fora da especificação, em Linhas de Baixa

Temperatura no Terminal da lIha Comprida - TAlC18.

No mais, cumpre informar que, devido a impossibilidade de

rastreabilidade quanto a aplicaçâo de materiais criticos e considerando que

deveriam ter sido aplicados nas linhas de baixa temperatura estojos ASTM A320

Gr.1-7 e porcas ASIM A194 Gr.4L (especificacao Cg, Bg), foi necessária a rernoçäo

do isolamento térmico em 526 pontos (UniOes flangeadas) dos sistemas de baixa

temperatura para inspeção.

S

	

	
Dessa forma, a recuperanda GALVAO ENGENHARIA foi convocada

para execução dos serviços, em garantia, conforme previsâo contratual expressa.

A fim de conferir urn melhor planejarnento para a execuçao das

atividades, houve a divisão em 4 etapas:

i) Análise dos fluxogramas de engenharia, cam o mapeamento

de todas as uniães flangeadas das linhas de baixa

temperatura (-415° C);

ii) Remoçâo do isolarnento, inspeçâo ern 100% dos estojos e

porcas, cam acompanhamento da TRANSPETRO;

iii) Substituiçào dos rnateriais nao conformes por aqueles

especificados, corn análise do certificado de qualidade quanto

ao atendimento dos requisitos de Norma (composiçao

quimica e ensaios mecanicos);

iv) Recomposiçâo do isolamento terrnico nos 526 pontos.

As etapas de I) a iii) foram executadas de modo satisfatório, ficando

pendente, porérn, a quarta e Ultirna etapa, ante os verbs insucessos na atividade

de qualificação do procedimento de injeçâo do isolarnento térmico.

18 DOC. 15-Pasta corn arguivos contendo cobrancas tie alustes.
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Consequentemente, houve interrupçao dos trabaihos e, mais adiante,

a GALVAO abandonou o terminal sem executar as atividades de recomposiçâo do

isolamento.

Logo, restou urn crédito decorrente da obrigaçao de fazer (execucao

de serviços ern garantia) no valor de 1.400.000,00 (hum milhâo e quatrocentos mil

reais).

c) Fornecimento de duas valvulas FV novas, ante o

subdimensionamento das válvulás FVs fornecidas no

Terminal da Itha Comprida - TAlC19.

Nesse ponto, cumpre consignar que, durante os testes de avaliação

de performance (TAP) do Sistema de Transferencia externa de GLP pressurizado,

para carregamento de navios ou via oleodutos, nas valvulas de controle FV-

6315058 e FV-631 5072 as vazOes de projeto nâo foram atingidas, restando

cartacterizado, assim, que as referidas válvulas estavam subdimensionadas20.

As valvulas de "by-pass" pertencentes aos conjuntos de contçole de

vazáo apresentarn vibraçâo excessiva causada pela velocidade de escoamento do

produto atraves das referidas FVs.

A GALVAO ENGENI-IARIA, entao, assurniu a compra de novas

válvulas junto ao Fornecedor HITER. No entanto, por motivos qua nâo são de

conhecimento da PETROBRAS, os equipamentos não foram fomecidos,

permanecendo a pendéncia no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil

re a is)

19 DCC. 16— Pasta contendo documentos comprobatOrios
20 No MD de Processo (D0C. 16.1, inserida na pasta DCC. 16), no item 9.6.3, estã expllcito, que nas
transferencias para carregamento de navios e entre esferas, a operaçâo será realizada por duas
bombas operando em paralelo com vazâo de 125t/h por cada bomba, ou seja, numa vazâo total de
250t/h. Entretanto, nos testes corn duas bombas en, paralelo a vazäo ficou no rnáxirno em torno dos
70% previstos.
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S

d) Certificacao da rede Profibus do Terminal da liha Com prida -

TAlC21

Por fim, insta ressaltar que a GALVAO ENGENHARIA contratou a

empresa Westcom para certificar os laços da rede pro fibus e para atender a Norma

Petrobras 1883, Normas intemacionais IEC 61158 e IEC 61784 e MD-4150.34-

6000-800-GJO-001, Rev E, no item 5322

Conforme escopo contratual seria emitido urn relatorio certificando a

rede pmfibus, informando que a rede estaria testada e certificada. Entretanto, ante

Os problernas financeiros apresentados pela recuperanda, a informaçao que chegou

a PETROBRAS e de que, por falta de pagamento, a empresa subcontratada não

emitiu 0 certificado, permanecendo a pendencia no valor atualizado de R$

75.000,00 (setenta e cinco mil reals).

DO VALOR TOTAL DO CREDITO

Por tim, vale reiterar que corn o témiino contratual de todos as

contratos mencionados acima (encerramento por decurso do prazo ou rescisao)

nao ha mais camo a Recuperanda cumprir corn suas obrigacOes contratuais,

estando o crédito devidamente constituido e consolidado, devendo ser inclulda na

Lista de Credores, a quantia de R$ 9.564.782,96 (nave rnilhães, quinhentos e

sessenta e quatro mil, setecentos e oltenta e dois reais e noventa e seis centavos)

atualizados ate a data do pedido, nos termos do artigo 90 da Lei 11.101/2005,

decorrente dos seguintes contratos:

i)
	

Contrato n° 0800.0087262.13.2 (R$ 1.238.113,95)

Contrato n° 0800.0087602.13.2 (R$ 720.916,87)

Contrato n° 0800.0045222.08.2 (R$ 7.605.752,14)

21 DOC. 17— Troca dee-mails corn a cobrança efetuada.
22 Juntado como DOC. 16.1.
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Em observancia as exigéncias contidas no artigo 9 0, da lei no

11.101/2005, seguem as informaçöes indispensaveis a HABILITAçAO DE

CREDITOS:

CREDOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A

CNPJ: 33.000.167/0001-01

SEDE DA EMPRESA: Avenida RepUblica do Chile n o 65, Rio de Janeiro/RJ

ENDEREQO PARA RECEBIMENTO DAS COMuNICAcOES DOS ATOS

PROCESSUAIS: Avenida RepUblica do Chile, n.° 65, 5 1 andar, Centro, Rio de

Janeiro, CEP 20.031-912

VALOR DO CREDITO: R$ 9.564.782,96

ORIGEM: CREDITOS DECORRENTES DOS CONTRATOS N O 0800.0087262.13.2,

•	 0800.0087602.13.2 e 0800.0045222.08.2 (R$ 7.605.752,14), CONFORME

DOCUMENTAQAO ANEXA.

CLASSIFICAQAO: CREDITO QUIROGRAFARIO.

Em cumprimento ao disposto no parágrafo Unico do artigo 9° da

citada Lei, a PETROBRAS apresenta os documentos anexos, corn o fito de

legitimar o credito ora apresentado, cuja autenticidade é declarada por estes

subscritores, de acordo corn a faculdade que Ihe é conferida pela !egislaçao

processual civil em vigor.

DO PEDIDO

Diante do exposto e com fulcro nas deterrninaçoes contidas na lei no

11.101/2005, a PETROBRAS apresenta HABILJTAQAO, a firn de ser reconhecido 0

CREDITO no valor de R$ 9.564.782,96 (nove milhôes, quinhentos e sessenta e

quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Em razão do grande volume de documentos, a PETROBRAS inforrna

que instrulu a presente habilitaçao corn a cópia digital dos documentos

mencionadds corno anexos e todos os dernais documentos cornpropbat6rios23.

23 
DOC. 18— Pasta contendo os demais documentos: Contratos, anexos, aditivos, cartas, separados

pór Contrato.
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Corn essas consideraçâes, a PETROBRAS requer que o II.

administrador judicial se digne a habilitar seus creditos na recuperação judicial n.°

0093715-69.2015819.0001, a rim de inclul-los na relaçao de credores do § 2°, do art.

20 d Lei no 11.101105.

Nestes Termos,

Pede Deferirnento.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2015.

Victor Soares da Silva Cereja
	

Vagner Silva dos Santos

OAB!RJ 168.314
	

OAB/RJ 122.659
P. 32

$
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Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot Franca

Marcelo Atherirso
Marta Alves
Filipe Guimaraes
Fabrizio Pires Pereira
Cléndia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti

Vanessa F. Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
Julianne Zanconato
Rodrigo Garcia
Lia Stephanie S. Pompili
Wallace de Airneida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Laura Mine Nagai
Annita Gutman
Adrianna Chanibo Eiger
André Furquim Werneck
Nabia Salis Kisere

EXMO. SR DR JUIZ DE DIREITO DA 7 a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

__ r 9	 ," r_irt2rP

M. eRo6Qc?

S.

a	 I

Processo no 0093715-69.2015.8.19.0001

GALVAO ENGENHARIA S.A., em recuperaçäo judicial e GALVAO

PARTICIPACOES S.A., em recu peracão judicial, já qualificadas nos autos de sua

Recuueracão Judicial em epIgrafe, vêm a V. Exa. informar e requerer o que segue.

Rio de Janeiro
Av Rio Branco 138/112 sodas
20040 002 / Centro
Rio dr, Janeiro I a)

4-5521 3195 0240

SSo Paulo
Av. Brig. fails Linia 3900 111 9 andar
04538 1321 hams Bibs
São Paulo / sp

4-55 1130411500

Brasilia
saus Sul /quadra 05
bioro ii / a° 17 I salas 501-50
70010 050 / Brasilia I or
r+55 6131233865
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TERMO BE: ()ABERTURL4 I

Nesta data,
()IMCIEI
(>i ENCERREI

este volume destes autos corn 2)1 00	 folhas.

Rio de Janeiro, 110 I 0  /201S

P/EscrivAo
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