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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA
DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO - III.

Rua São Pedro, 76- Centro,
Trés Pontas -MG CEP 37190-000 Tel: (35)3266-2031

E-mail:

AUTOS: 009371569,2015.8,190001
RECIIPERAçAO JUDICIAL

LAGOTELA EIRELI - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob a n g 20.368.585/0001-04, corn sede na Avenida Ipiranga, n 2 1.193, Centro,
Três Pontas/MG, CEP 37190-000, na pualidade de credora das Recu perandas, nos
autos da Recu peracao Judicial das empresas GALVAO ENGENHARIA S.A. E GALVAO

PARTICIPAçOES S.A., vern a Jiustre presença de Vossa Exce!encia, per intermédia de

seu procurador, abaixo assinado, reguerer seu cadastramento no oresente feito, a

fim de gue este CausIdico acompanhe todas as publicaçOes atinentes ao mesmo,

sob pena de nulidade das mesmas.

Par fim, informa, que em momento processual oportuno, apresentará a

este r. juizo pedido de divergência.

C
	

Termos em que;

Pede e espera deferimento.

De Trés Pontas - MG, para Rio de Janeiro — RJ, aas 08 de maia de 2015.

OAB/MG144.742



Rua São Pedro, 76 - Centro,
Três Pontas -MG CEP 37190-000

Tek (35) 3266-2031
E-mail: mesquitalimaadv@hotmaii.com
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LAGOTELA EIRELI - EPP, pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
0 20368.585/0001-04, corn sede na Avenida Ipiranga, n 2 1.193, Centro, Três
Pontas/MG, CEP 37190-000, por scu representante legal, Sr. Paulo Márcio Mesquita,
portador da Cédula de Identidade RG MG-1.198.204, 5SF/MG, inscrito no CPF sob o

n 9 271.734.376-87.

A outorgante nometa e constitui seu bastante procuradores a Dra Anna if• 
Apparecida Mesquita Lima, brasileira, viüva, advogada, inscrita na OAB/MG sob a

flQ 66.969, o Dr. Alexandre Brito Piedade, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito

na OAB/MG sob o fl9 144.742, todos corn escritório profissional na Rua São Pedro,
Q 76, Centro, Trés Pontas/MG, CEP 37190-000.

São conferidos os poderes da cláusula ad et extra judicia para o foro em geral, em

quaiquer instância ou tribunal, especialmente para representa-la nos autos do

processo n2 009371569.2015.8.19.0001, em tramite in 7 Vara Empresariai cia

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, podendo, para tal jIm, exercer

todos as poderes que se uIzerern necessários, requerer, recorrer, transigir, desistir,
contestar, impugnar, interpor recursos, receber e dar quitaçâo, receber alvarás,
representar como parte em Audiência, assinar prirneiras e áltimas deciaraçöes,
assinar terrnos de compromisso, representar o outorgante perante fundaçöes a
autarquias municipais, bern como nas fazendas pübiicas federal, estadual e
municipal, defendendo-o em processo administrativo ou contencios o, requerer os

benefIcios da Justiça Gratuita, em qualquer instância ou grau de jurisdicão, podendo,
ainda, substabelecer seus terrnos, corn ou scm reservas de poderes.

Três Pontas/MG, 03 de junho de 2015.

Assinatura
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LAGOTELA EIRELJ EPP

PAULO MARCIO MESQUITA, brasileiro, casado sob o regime de comunhäo parcial de
bens, nascido em 27/11/1958, empresario, residente a Rua Dr. Carvaiho de Mendonça
65 bairro Centro em Trés Pontas -MG ,CEP 37190-000, portador do RG MG - 1.198204
SSP/MG e CPF 271734.376-87; titular da Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada - EIRELI, corn nome empresarial de LAGOTELA EIRELI EPP, corn sede na
Avenida Ipiranga ,1193 Bairro Centro na Cidade de Tres Pontas —MG CEP 37190-
000.registrada najunta sob o NIRE 31600191902 e CNPJ: 20.368.585/0001-04 resolvem
proceder a alteracão, mediante clausulas seguintes:

Clausula Primeira OBJETO SOCIAL

o objeto social passa ser: Fabricaçào de Was e arame, comércio varejista e atacadista de
telas, ferragens, derivados do ago e materials pars construção, serviços de serraiheria e
metalurgia em geral, estruturas rnetàlicas, serviços de usinagem, tomb e solda,
fornecimento de equipamentos esportivos e recreativos, incluindo todos os serviços
necessários pars sua montageim, instalaçao de cercamentos de todos Os tipos,
alambrados, arames, concertinas, redes laminadas, grades e gradis, incluindo, bases,
muretas, muros, pisos, passeios e quaisquer service complementares em alvenaria,
prestacão de serviços de mao de obra em geral , locaçao de maquinas e equipamentos
para construço civil e indUstria, incluindo serviços de munck e empilhadeira, prestação
de services técnicos de engenharia civil 1 serviços especializados em construçao civil e a
representação comercial por conta de terceiros.

Cláüsula Segunda CAPITAL SOCIAL

o Capita' social passa ser: R$ 350 000,00 (trezentos e cinquenta mil reals) totalmente
integralizado neste ate em moeda corrente do pals;

c0NsOLIDAçAO

Clausula Primeira- C nome empresarial 6 LAGOTELA EIRELI EPP.

Clausuta Segunda - 0 objeto social é Fabricaçao de telas e arame, comércio varejista e
• atacadista de telas, ferragens, derivados do ace e materials pars construção, serviços de

serraiheria e metalurgia em geral, estruturas metálicas, seMços de usinagem, torno e
solda, fornecirnento de equipamentos esportivos e recreativos, incluindo todos os serviços
necessários para sua montagem instalag5o de cercamentos de todos Os tipos,
alambrados, ararnes, concertinas redes lamiriadas, grades e gradis, incluindo , bases,
muretas, muros, pisos, passeios e quaisquer service complementares em alvenaria,
prestação de services de mao de obra em geral locaçao de máquinas e equipamentos
pars construçao civil e indüstria, iricluindo services de munck e empllhadeira, prestaçao
de serviços tecnicos de engenharia civil, services especializados em construção civil e a
representaçào comercial per conta de terceiros.

Clausula Terceira— 0 endereço empresarial é a Avenida Ipiranga, 1193, Bairro Centre na
Cidade de Trés Pontas - MG CEP 37190-000.

-1
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Junta ComercaI do Estado de Minas Gerais
TOPTOP 

registro sob on° 5515943 em 28105/2015 da Empresa LAGOTELA EIRELI . EPP. Nine 316001919026 protocolo 152904522 . 3010412015
' Aulenlicacào: 8EcB176C6E397B6EC857D57AF55366CE2E7F79 1 A. Marinely de Paula Bonilim - Secretária-Geral. Para validar este documento.

acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe n o do protocolo 151290.452-2 e o código de seguranca oTQi Esta cópia lot aulenticada digilatmente e
assinada em 29/0512015 por Marinely de Paula Bomfirn - Secretaria-Geral. 	 . ,-.	 -
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Cläusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 11/12/1984 e 5ev prazo de
duraçaa e indeterminado.

Cláusula Quinta - 0 Capital social é R$ 350.00000 (trezentos e cinquenta mil reals)
lotalmente integralizado em moeda corrente do pals;

Clausula Sexia - A administraçao da empresa cabe so seu titular PAULO MARCIO
MESQUITA, ja quahficado acima, corn os poderes e atribuiçOes de representaço ativa e
passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima- Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, proceder-se-A
a 'elaboraçao do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,

Cláusula Oitava - A empress podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependencia, mediante ato de alteraçao do ato constitutivo.

Clâusula Nona - 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esté impedido
de exercer a administraçao da sociedade, per lei especial, ou em virtude de condenaçao
criminal, ou pci se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

. temporariamente, o acesso a cargos pOblicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçao,
peita ou suborno, concussäo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relaçOes de
consume, fe pCiblica, ou a propriedade.

Cláusula Decima- 0 titular da empresa declara, sob as penas da lei, quo não figura como
titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada,

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de Trés Pontas - MG para o exercicio e o
cumprimento dos direitos a obrigaçOes resultantes deste ato de alteraçao.

Trés Pontas, 23 de Abril de 2015

4c tctkJunla Comercial do Estado de Minas Gerais
Gertifico regisiro sob 0 flO 5515943 em 26105/2015da Empress LAG OTELA EIRELI - EPP. Nice 31600191902 a protocoio 152904522- 30/0412015.

j4___ Auienhicaçao: 6EC6176C6E397B6EC557D57AF55366cE2E7F791A Marinely de Paula Somfim - Secretária-Gerai. Para validar esle documeolo,
acesse www.jucemQ.mQ.qov.br e informe n° do prolocolo 151290.452-2 e  cOdigo de segurança oTQi Esla cópia foi autenticada digilalmenle e
assinada em 29105/2015 p01 Marinely de Paula Bomfim - Seorelária-Gerak 	 , 
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Ga/d/po Coe/ho , Mendes
Flavio Galdino
Sergio Coelho
bàn Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takenii Kataoka
Cristina fliancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pinienta
Isabel Picot Franca

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Guiniaraes
Fabrizin Pires Pereira
Claudia Mazitebi Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mara
Felipe Brandao
Danilo Palinkas

Vanessa F. Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
fulianne Zanconato
Rodrigo Garcia
Li a Stephanie S. Pompili
Wallace de Alrneida Corbo
Carlos Hrantes
Isabela Raenpini Esteves
Renato Alves

Gabriel Jacaranda
Pedro Mota
Laura Mine Nagai
Annita Gorman
Adrianna Chambo Eiger
André Furquirn Werneck
Nabja Sails Kisere

EXMO. SR. DR. JIJIZ DE DIREITO DA 7 a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n 2 0093715-69.2015.8.19.0001

QALVAO ENGENI-JARIA S.A., em recuneraçao judicial e GALVAO

ENGENHARIA S.A., em recuperacao judicial, já qualificadas nos autos de sua

&cugracaoudjcjal em epIgrafe, vêm a V.Exa. requerer a juntada do incluso

substabelecimento, a tim de que produza os seus regulares efeitos.

Nestes termos,

Pedem deferimento

Rio de Janeiro, 12 de

DINO fl4.605

2015.

1: v—'--- 7
i LIrk? Ui MARAES

I
)AB/RJ N9153.005

v

FLAVIO GAL

OAB/Rl N 2 9

Rio de Janeiro	
São Paulo	

BrasiliaAl. Sin Branco i38111, andar	 Av Brig, Earls Lrraia 3900 / 11 andar	 saus SW / quada 0520040 002 / Centre
Sin be Isneiro / xi	

04538 332! itaini Bibi	 Nose	 rq/	 27 / raMs 501-50;
-35 22 3195 0240	

São Paulo / ap	
70070 030 / Brasilia, or7+553] 3 041 1500	
7 +55 6333233855



GaIdTho Coe/ho Mendes
Flavio Galdino
Sergio Coelho
oão Mendes de 0. Castro

Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takenji Kataoka
Cristina Biancastelli
Gustave Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot Franca

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Guimaraes
Fabrizio Fires Pereira
Claudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Maria
Felipe Brandao
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 Morn
Laura Mine Nagai
Annita Gurman
Adrianna Chamba Eiger
André Furquim Werneck
Nabia Salis Kisere

SUBSTABELECIMENTO

FLAVIO GALDINO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n 2 94.605,

substabelece, em parte e corn reserva de iguais, Os poderes da cláusula adjudicia

que the foram conferidos por GALVAO ENGENHARIA S.A., em recuperação judicial

e GALVAD PARTICIPAçOES S.A., em recuperaçâo judicial, respeitados os limites

legais, a GABRIELA MATTA RISTOW, brasileira, estagiária de direito, inscrita na

OAB/RJ sob o n 2 200.960-E, corn endereço in Av. Rio Branco, no 138, 112 andar,

Centro, Rio de Janeiro-RJ, para, em conjunto ou separadamente, representar o

outorgante nos autos do processo n 2 0093715-69.2015.8.19.0001, em trâmite

perante a 7 1 Vara Ernpresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,

podendo praticar todos os atos necessários ao born e fiel cumprimento deste

mandato.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2015.lfl
FLAVIO GALDINO

Rio de faneiro
I vRJo Erarico 136 1; 31'- aflOat
30040 002 / Centro
Rio de kneaD / er

+5521 3195 0240

são Paulo
Av Prig. Farm Jima 3900 111 1 antlar
04538 1321 hams 3 b
São Paulo / SP

+55 11 3041 1500

Brasilia
sAuS Sul 'quadra 05
bloro K / N 5 17! saks 901-502
70070 050 / Brasilia / Os

i-+SS 6131233865
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Oticio no 0801810-79.2015.81200210001 Trés Lagoas, 19 de maio de 2015.
Autos no	 0801810-79.2015.8.120021
AçAo	 ExecuçAo de TItulo Extrajudicial/PROC
Exequente: MF Administi-açao e Serviços Ltda
Executaclo: Consóreio UFN 111 e outros

Prezado Senhor:

Ao extemar cumprinientos, expedido nos autos no

0801810-79.2015.8.12.0021 de Execuçao de Titulo Extrajudicial que MF Adrninistracao

e Serviços Ltda move(m) em face de ConsOrcio UFN III. Galvao Engenharia S/A e

Sinopec Petroleum do Brasil Ltda.. é o presente. corn a tinalidade de solicitar todos os

dados necessários a cransferéncia do valor penhorado: (Nome do banco; n° e norne da

agéncta; nd da coma; tipo de coma (corrente ou poupanca - pessoa fisica ou juridica):

cidadc c unidadc fcdcral da agéncia; favorecido c CPF/CNPJ do favorecido), conforrne

despacho de  323. cópia em anexo.

OBS: inloirnar email para comunicação.

Sem mais, apresento protestos de estima e consideraçao.

Yone Dorningos da Silva Gomes Roman
Chefe de CartórioPrezado Senhor:

Destinatario(a):
CARTORIO da 73 Vara Empresarial do Rio de Janeiro - Ri
Avenida Erasrno Braga, 115. lamina central. sala 706, centro
Rio de Janeiro-RJ
CEP 20020-903
0801810-79.2015.8.12.00210001

Simoni Figueiredo Piva -Mod. 182237- Endereçj: Rua: Zuleide Perez Tabox, S/N° Fax: (067) 521-4772/52, Centro - CEP79601-100, Fore: (67) 3929-1700 Trés Lagoas-Ma - E-mail: trI-4vciv@tjmsjus.br
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Estado do Mato Grosso do Sul
J!^	 Poder Judidário

Trés Lagoas
4a Vara Civel

Autos n° 0801810-79.2015.8.12.0021
Açào: Execuçao de Titulo Extrajudicial
Exequente: ME AdrninistraçAo e Serviços Ltda
Executado: Consárcio UFN III e outros

Tendo em vista a decislo do Superior Tribunal

de Justiça, permaneceri suspenso esre presente feito ate
ulterior deiiberaçao.

Oficie-se so Juizo da 7a Vara Emoresarial do
Rio do Janeiro/RJ, onde tramitam os autos da Recuperaçäo

judicial, pars enviar os dados necessários C transferência

do valor penhorado.

Encaminhe-se oficio ao Superior Tribunal de

Justiga prestando as informaçoes necessCrias.

Int.

Trés Lagoas, 07 de maio do 2015.

Assinado digitairnente
Márcio Rogério Alves

Juiz de Direito

4

0)

0a

0
c'J
ci

0

0
0
U)
<0
0)
C)

B
0
0)

.2

U)

Co

C

0)

0
0)
C,
C,
0)
C)
C,

C,
0
.0)
C
0

9
C.

0
C)

to

uj

Mod elo 726830 -Endereço: Rua: Zuleide Perez Tabox, SIN*, Fax: (067) 521-4772152, Centro - CEP 79601-100 ! Food:
(67)3929-1700, Três Lagoas-MS- E-mail: trI-4vcivtjrns,jus.br-autos 0801810-79.2015.8.120021 -
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Alvarez & Marsal do Brasil
Rua Surubim, 577 -9° andar - BrooklinNo

04571-050 - So Paulo - SR Brazil
Phone: +5511 51056500

Fax +5511 5506 4059

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 72 VABA

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTAI)O DO RIO DE

JANEIRO

7

N'

,/	 15c/g.) c1LiOS

PROCESSO N°. 0093715-69.2015.8.19.0001

ALvAREz & MasAL CONSULTOIUA EMPRESARIAL DO LTDA. (doravarite

designada de "A&-?M" ou Administradora Judicial), nomeada Administradora Judicial pot esse

M. Juizo nos autos do processo de Recuperacâo Judicial em epIgrafe, vem, respeitosamente,

expor e requerer o quanto segue:

Conforme decisâo de fis. 791/798, esse M. JuIzo, ao nomear a A&M Administradora

judicial, deixou a cargo das Recuperandas e da Ad.rmnistradora Judicial o aceno referente a

remuneração do encargo, o quai, atento aos cntérios do art- 24 da Lei n. 11.101/2005, deverâ

set oporrunamente homologado por esse M. JuIzo. Conifra-se trecho da referida decisão:

'fNómeio pam funçdo de Administrador judicial a ALVAREZ & MARSAL
CONSULTOR-!A EMPRESARIAL DO BK4SIL LTDA, CNPJ
07.016.138/00012K situado na Rua Surubim. •O 577, 9 0 andar, conjunto 92, Cidade
NfonçJéi; CEP 04571050, São Paulo/ Gapita4 undo sodo re.onsdveI ED UARDO
BARB OSA DE SEIXe4S, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
n.° 09.376.4306 IFP/ RJ e CPF 025.t64.45759 a qual deverd desempenhar o encargo na

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil (Ida.

wvnv.alva rezandmarsal.con,



I-
forma do indso III do caput do artsçgo 22 da Lei 11. 101105, i-em pre uio do disposto no
inciso I do caput do artgo 35 do mci-mo dzjtloma legal For ora, deixo a cargo c/as
devedoras e da adnijpjstradora judicial nomeada o aceno referenzte a
reniuneracio do encargp, a qual, atento aos cninos contidos no art. 24 da Lei
11. 101/2005, serd oportunamente bomologada. Intime-se a Administradora Judicial via
telefonepara, aceitando o encargo, assinar o termo de compromis.co em cartório."

Como não foi possIvel are o mornento chegar a urn acordo corn as Recuperandas

quanto a matéria, a A&M vern, respeitosarnente, oferecer a esse M Juizo a sua proposta de

honorârios para atuação como adminstradora judicial no processo de recuperacäo judicial das

Recuperandas, afividade que já vern exercendo desde 30 de marco de 2015, conforme termo de

comprormsso de administrador judicial assinado as fis. 799.

A A&M é empresa de renorne e atuação internacional, extrernamente qualificada para o

exerciclo da funçao, e alocara ao trabalho de adrninistraçao judicial das Recuperandas uma

equipe multidisciplinar, contando igualmente corn apoio de renornado escritOrio de advocacia

pars tratar dos aspectos jurldicos envolvidos no seu mister.

0 art. 24 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que, na fncaçao do valor da remuneracdo do

adrnrnistrador judicial e forma de pagamento dos seus honoraños, devem set observados: (i) a

capacidade de pagamento do devedor; (ii) o grau de cornplexidade do trabaiho e; (iii) os valores

praticados no mercado para o desempenho de atividades sernelhantes

As Recuperandas, como dernonstrado na sua exordial: (i) tern atividades, contratos,

ativos e investimentos espaihados pot todo o Pals e no exterior; (ii) apresentararn lista de

credores corn rnais de 3 (trés) rnil credores nas classes I, III e 1ST; (iii) tern atualmente 892

(oitocentos e noventa e dois) funcionários, sendo que o Grupo Gahrao já chegou a ter rnais de

12 (doze) mil, assim corno foram obrigadas a demitir rnais de 1.700 (urn nifl e setecentos)

ernpregados antes de impetrar a presente Recuperaçao Judicial; (iv) apresentararn lista de açOes

judiciais corn 2.103 (duas mil cento e trés) aç6es ajuizadas; (v) pane de seu passivo é corn

`\11
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credores estrangeiros e, além clisso; (vi) urna parcels importante desse passivo é objeto de

complexas emissôes de debentures.

A situação descrita acima deriota que a complexidade e dimensao do trabaiho da

Administradora Judicial e sua equipe são grandes.

Pot outro lado, a multiplicidade das atividades, contratos e advos das Recuperandas,

espalbados pot todo o Pals, exigirâ malor esforço da Administradora Judicial na fiscalizaçao das

atividades das Recuperandas.

Corn o intuito de dernonstrar a complexidade e dimensao do trabaiho, a Adnmnstradora

Judicial considers que ernpregará cerca de 36.068 Homens-Hora ("HH") so longo dos 30

(trinta) meses de desenvobrimento do processo judicial Essa estimativa fbi elaborada de acordo

corn as principais etapas ern que se encontra organizado o processo de Recuperaçao Judicial,

detalbadas a seguir:

(I) Para supervisao e acompanharnento permanente do processo so longo

dos prôximos trinta meses, estirna-se cerca de 6.700 HH;

(II) Para a atividade de preparaçio da relação de credores, elaboraçao e envio

de cartas aos credores e gerenciamento do recebimento das habilitaçOes e

divergencias us fase administrativa incorreu em 908 HH, corn base nas 2

ernpresas e mais de 3.000 credores;

(III) Pars a anãlise de habi]itacOes, divergCncias e impugnaçOes na fase

administrativa e judicial, estima-se cerca de 11.170 HF-I, tomando-se corno base

urns media de 14°/o de credores (420 credores) apresentando algum requerimento

na Ease adniinistradva e 6% (168 credores) na fase judicial ao longo de todo o

processo judicial;	 j
A3-
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(IV) Para o acompanhamento e fiscalizacao das operaçoes das devedoras,

elaboraçao dos Relatérios Mensais de Atividade, análise e cumprimento do piano

de recuperaçao judicial, estirna-se 8.300 FIR, considerando o envolvirnento de

oito profissionais somente Para esta advidade, durante os 30 méses da
recuperacao judicial;

(V) Para a organizacao e realizaçao das assembleias gerais de credores, que,

pata a hipótese das Recuperandas é razoável supor que nao baja menos que

quato (sendo certo que pata casos complexos este é nümero bastante reduzido,

• como revelam os casos da Varig (11 AGCs), Grupo Agrenco (cerca de 22

AGCs)), estima-se urn total de 1.830 HH, envolvendo 18 profissionais, alocados

na preparacão (recebirnento e análise de procuraçöes, elaboraçao de base de

credores, recepçao, conferêncja de documentos, processamento de dados,

conduçao dos trabalhos assembleares, elaboraçao de atas, dentre outros);

(VI) Para participacao em reuthoes corn credores, Recuperandas,

comparecimento a audiências a que for convocada, audiéncias corn o D. JuIzo da

recuperaco judicial, estlrna-se o total de 2.160 RH e urn total de 270 reuniOes ao

longo dos 30 meses, incluindo-se conferêncjas telefônicas.

(VII) Para a elaboraçao de manifestac6es de toda nauneza, na recuperacao

judicial e em todos os processos a que for intirnada a falar, estima-se urn total de

5.000 RH, corn base em urna media de 9 manifesfacoes por més, ao longo de 30
meses.

Quanto a capacidade de pagarnento das Recuperandas, o valor proposto pela

Adniinistradora Judicial e a forma de seu pagamento é compatIvel, na opinião da

Administadora Judicial, corn o fluxo de caixa dasecuperandas e nao compromete a sua

4
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recuperacaO, ao cotittaflo, viabiliza a atuaçãO da A&M corno adniinistradOta judicial, o que

contribuirá corn a eficâcia do processo coma urn todo.

Par ultimo, entende a A&M que o valor e forma de pagamentO dos honoráños

propostOS encontra-se bazado em parâmetOs de mercado, considerando ouftos casOS corn

igual on rnenor complexidade e corn volume de passivo na casa dos bilhOes de reals.

Dc fato, se considérado, par exemplo, o caso da OGX, onde foi estabelecido valor de

cerca de 16 niilhOes, mesmo levando em conta pie conternplava nümero expressivarnente

* menor de credores, o valor ora subrnetido a hornologacão desse M. Jufzo encontra-Se

perfeitamente enquadrado nos parâmetxOs de mercado-

Pelas razöes acirna, a A&M submete a apreciacão e homologacão de V. Exa. a sua

proposta de honorários nos seguintes termos e condicOes:

(1) 0,85 % (zero virgula oitenta e oito par cento) do valor sujeito a

recuperacão juthcial, a serem pagos em 30 (thnn) pcelas iguals e fixas de R$

480.000,00 (quattocentoS e oitenta mil reals);

(II) A Administradora Judicial encarninhatá mensalmente as Recuperandas as

faunas pan pagarnento dos honorários, sendo pie as parcelas dos meses de abrill

e rnaio serão pagas ate a final de Junho e as demais no dia 10 dos meses

subsequentes

(III)
Todas as despesas incorridas pela Administradora Judicial e seus auxiliares

deverão ser reernbolsadas pelas Recuperandas, mensalmente, contra a

apresentacào dos respectivos comprovantes.

A Adminisuadora Judicial esciarece que, alérn de ter acordado percentual muito aquérn

daquele estabelecido no aft. 24, paraafo §1° da Lei 11.101/2005, tal percenmal foi baseado no
soternpo esdmado para realizaçâo das tarefas que cabern a çistradora Judicial num proces

5
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dessa magnitude, procurando conduzir o processo dentro dos prazos legais, ou seja, 6 (seis)

meses do deferimento do processamentO da recuperacão judicial ate a concessäo efetiva da

recuperacäo judicial e seus 24 (vinte e quatro) meses de fiscalização do Piano de Recuperacão

Judicial

Diante do exposto, requer a V. Exa a homologacâo da remuneração da Admmistradora

Judicial.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 22 dejunho de 2015.

LVUASO (lh
ALVAREZ & MARSAL CONSULTORkIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.

ADMINISTRADORA JUDICIAL

EDUARDO BARBOSA DE SEDCAS

•
ANTONIO AFF5tNtO MAC D0WELL LUTE DE CASTRO

(OAB/RJN.71.018
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SARTORI
EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA P VARA

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO.

Processo n o 0093715-69.2015.8.19-0001

ASOCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME, pessoa juridica do

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.535.290/0001-43, corn sede na

Avenida 09 de julho, 369, Paulinia, São Paulo, terceiro interessado nos autos

ern epigrafe, por seu advogado, neste ato constituido, vem a presença de

Vossa Exceléncia requerer o que adiante passa expor:

A peticionária recebeu notificação de recuperação judicial da

empresa GALVAO ENGENHARIA S.A. E GALVAO PARTICIPAcOES S.A.,

devidamente qualificada, sendo quo anui em relaçao aos calculos

apresentados, qual seja R$ 16.259,10 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E

C
	 CINQUENTA E NOVE REAlS E DEZ CENTAVOS).

Outrossim, requer a juntada do mandato.

Requer, por tim, que todas as publicaçOes, intiniaçoes, e/ou

avisos sejam realizados EXCLUSIVAMENTE em nome do procurador Marcelo

Sartori, inscrito na OAB/SP sob o n° 176.235, com escritOrio profissional na

Rua Viscondessa de Campinas, n° 266, Nova Campinas, cidade de Campinas

- SF. CEP 13092-135, Telefone (19) 3251-0106, sob pena de nulidade nos

termos do artigo 236 do Codicio de Processo Civil.

Canipinas	 Sáo Pauo
Cps	 ..1n.fl A:un	 :).

lEE 70	 .T!iii93EEor,	 Fr3.Tcii	 -	 III 7:e?

v:wW.S.a'tC ,ia 0mno$.com.1r



SARTORI
Termos em que,

pede deferimento.

Campinas, 17 de junho de 2015.

MARCELO SARTORI

OAB/SP No 176.235

*J -.
a*amra5.fl

rU

(Thnipinas 1 	 So Pafflc,	 iund,ai	 2
flO Zn	 QC. fii24
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PROCURA AO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE Asoclin Clinica Medica Ltda ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob no corn sede na Avenida 09 de Julbo, 369, Paulinia, São

Paulo, neste ato representada por AntOnio CarlosFrai l
 Junior, brasileiro, solteiro, adrninlstrador

de empresas CPF no
 379.011.818-42 RG no 46.800.333-2, corn enderecO a rua Santo

AntOnio, 60, apto 22, Carnbui, Campinas, São Paulo.

OUTORGADA' SARTORI & SARTORI SOCIEDADE DE ADVOGADS corn sede na Rua
Viscondessa de Campinas, n°. 266, Nova Campinas, Canipinas - SF, CEP 13092-135, inscrita

no CNPJ sob 0 n o
 00,190.658 / 0001-03, nas pessoas de seus representantes. FLAVIO

SARTORI, OAB/SP 24628, MARCELO SARTORI, OAB/SP 130.390, GUSTAVO SARTORI
DAB/SF 220.186, BRUNO YOHAN SOUZA GOMES, OABISP 253,205, RODRIGO EDUARDO
FERREIRA, OAB/SP 239.270 WAGNER JOSE P. ARMANI, OAB/SP 250.206, LUCAS JOSE
ROSSI CESAR, OABISP 257.691, MAR1LIA DE OLIVEIRA CASTRO, OABISP 247.796,
CONRADO H. PILLI, OAB/SP 236.753, ADRIANA BREGANHOLI OABISP 202.566, ANDRÉ
LUIZ DE SANTIS ROCHA DAB/SF 307.215, PATRICIA MARIA DE SANTA EULALIA BORGES
DAB/SF 216.310, GLAUCIA GUIMARAES CORREA OAB/SP 254304, NATALYE CARVALHO
LEMOS OABISP 288 834, NATAN VENTURINI TEIXEIRA DIAS OAB/SP 205.197-E,
BARBARA MAGALHAES BELIZARIO DE OLIVEIRA OAS/SP 347.969, CELlO LEVI PAIXAO
CAVALCANTE OAB/SP 256.856, THUANE MONTANHOLI MARTIMBIANCO OAB/SP 345.902,
STEFAN GANELIE JUNIOR OAB/SP 198.904-E; GISELE CRISTINA DE CARVALHO OAB/SP
223 976, ALINE PRISCILA PEDRINHO SAWAZAKI OAB/SP 254.490, KENYA MURDEN
HATADANI MENALI CARDOSO OAB/SP 196.488; BRUNO VEROTTI MARTINS MOREIRA
OAB/SP 290.518; GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO OAB/SP 297.612, JULIA LOPES
JUSTINO OAB/SP 337.806; BRUNA SILVA BARBONI, OAB/SP 196237-E; ELSON
FERNANDO TORSO OAB/SP 207.054-E, LIVIA MARIA MACHADO LAPORTA PIPES OAB/SP
250.152, JULIANA DE SOUZA CAMPOS OAB/SP 202.129, LIANA CAROLINE DE MELLO

PROTTI, OAB/SP 295,701

PODERES: For melo do presente instruniento particular de mandato 0/a OUTORGANTE

nomeia e constitui como sua procuradoia a OUTORGADA concedendO"Ihe amplos poderes,
inerentes ao born e fiel cumprirnento deste mandato, bern corno para 0 foro em geral,
conforme estabelecido no artigo 38 do COdigO de Processo Civil, corn a clâusula "ad-judiCta"

em qualquer Julio, Instancia ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as açOes
cornpetentes e detendé-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, ate final decisãO, usando
os recursos legais e acompanhandO'-OS conferindo-Ihe poderes especlals para confessar,
desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacão agindo em
conjunto ou separadanlente podendo praticar todos os atos perante reparticOes pUblicas
Federais, Estaduals e Municipais, e Orgãos da administiacão püblica direta e indireta, praticar
quaiSqUer atos perante particulares ou enipresas privadas, podendo ainda substabelecer esta
em outrem, corn ou sern reservas de iguais poderes dando tudo por born, fine e vahoso,
contra quem de direito, especialmente para atuar nos autos da RecupeiacãO Judicial
requerida por Galvão Engenharia S/A, em trârnite corn 0 nUmeio 009371569.2015.8190001,

perante a 7 8
 Vara Empresarial da Cornarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Campinas 12Ae4uf41d2OlSll

C UN C LI NE DI CA L1 A.MC

Canipinas '
	 Sao Paulo

*oor.iit153 di' Cain "35 160 	 Pus	 sails Ar.tjilio '6 -

Jundial
Pus Edo as'io Ions sulk 900, solo 44

CEP 112I	 )379 hId?
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JU1Z DE. DIREITO E
TLLJSTRISSIMO SENHOR ADMINISTRADOR JUDICIAL DA 7 VARA
EMPRESARIAL - CARTORIO DA 7 VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DO RiO DE JANEIRO - RJ

ProcessO: 009371569.2015.8.19.0001
0
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cvEMBRAMAQ - EMPRESA BRASILEIRA DE
ALUGUEL DE MAQUJNAS LTDA, jâ qualificada, através do advogado
subscritor, vem perante Vossa Excelência requerer juntada da
documentacãO inclusa, para os devidos fins.

Pede deferimento.

Goiânia, 01 dejunho de 2015.

Ilk
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EMaRAMAQ - EMPRESA SRASILEIRA DE ALUGUEL
MAQU IN, AS LTC&

Q ESEE1	 C rr- TEirC	 o(rE: 0-S	 os	 ---<''

iVAN MARX )L.Ek: REcE 'c- 3-seC	 coOeJO!2!t2. r-cujc- am 17

€	 ioo.. 3ce: tits	 -	 -yces::C
Ma-na do Csrrro Reis C-haoas. oc-osdor do CPF .-.CPnZ5CP2 	 RO n' 3411572 20

a 0-GPO-SO ern!FLda cm 25 de Abr de 2001 wsdeote e c!omicHaoo Rue' Venerando
Od. Cl .t 05 Setor Jet GoSna Eslado de Goás, CEP 74.673-010

S EJWLO COMES NE 2- 5--. ,Lrc;rc- on - s ase do cm 05 de p,br de 1586,

ra c:oade e Goiânia3 Gos 1 0 OC Ricsao Czar :C255 o Norma Rosa da Silva
Gonms, portadc-rdo CPF n° i 17.u59 11-33. eRG r°472250 DPC-GG, errtda em 25
delianeiro de 2002, residents e doT.lcikado a Rua J-34 d 62 a 3. Setor J2-6-Goiàna
Eslado dc Goias. CEP 74 670C oonstituan UFflG soc;edaoe imtada medante las-
seguites causulas	 -	

-
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CLAUSULA PRIMBRA - DO NOME EMIRESARIAL
• A sbciedade gfratá sob a -nome rl esart:al de EMBRAMAO — EMPRES&BRSLE IRA i1.:c

DE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA e rcorne ae fantas cia ALUGAMAQUII'JAS	 'V

CLAUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL
A S3flEC3i tera sua seas e or: ova Rue J-74 r' 570. Od 157A Lt 34 Sear sac
Goéna. Estado de Goiás CEP 74674-410 a poderá abrr e fechar fiuias a quaiauer
momentc; e em quaque-r parts do territOdo nacionaL

a	 CLAUSULA TERCERA — DO OBJETO SOCIAL
A acciedade teá como oeto: LocAçAo DE MAQUNAS E VEICULOS LEVES E
PESADOS, E EQUW'AMETOS EM GERAL 05 CCNSTRUQAO CML i SEM
OPERADOR.
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cc RS 1500000 (quinze mu reas): 0 (urne) Retrossoavadefra - Macca Massey
Earcusson - MOD ME 86 séhe: 50 46002835. uSa:da. re valor de R$ 10.00000 (dez mU
reals) qua compöem urna pate das maounaS a ecuoamento5 e o valor de P RS

7.50000 (sate mU, a quinhentos less) em: moed2 crrrente deste Pals.

b) C) sOclo Saulo Games Neto. acmaquaki5cadC. integraiza 01 (urns) Pa Garregadera
Marca Yae MOD !901013 ano 1952 - serb 00355. usada. no valor de R$ 10.000,00 (Dez

ml! reals); 01 (ume) Retroescavadeira Massey Fergusson ME 85, cor amarela ano 1986
MOD 2005 sCrie 2330007. usada, no valor de R$ 15,000.00 (quinze m i l reals) que
con.pOem a outra parte das mso.uinas equpamentos e a valor de P$ 750000 (Sete mll
a quinhentos reas) em moeda corrente deste Pals:

CLAUSULA QUINT  - DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS
A responsabdade de cads sOda é restrita so valor de suas quotas : mas todos

respondem so!iaanaoieflteOe'a V eTa' :aço cc csp a scc'af a forma cc art 1 052 as

Lab n ° 1a40!(_12:.-

CLAUSULA SEXTA - DA DURAcAO DA SOCIEDADE
0 prazo de duração da sociedade serâ per tempo indeterminado,

-	 ativldadesem04deAbrilde2008.

CLAUSULA SETIMA - DA ADMINISTRAcAO C7
A aamnistracão da sociecade cabera a ambos as socios zom ood&es
soclo administrador para reahzar todas as ooeac5es pare a consecuç
soc;a 1 reade exc!ustvamerte em coniurto ativápresentando a socied 	 a c

iniciando sUas

e)drajudlclal	 -

Paragrafo Pnmewo - Os socos terão amplos poderes pars praticar tacos Os aloe

necessárbos a administracão da sociedade e a gestâo dos negácios sodais, sendo-Ihe
vedada a prática de negOcios estranhos ac objeto socal ou a concessão de garantias de.
favor, em especial as de:

Hipotecar, dar em penhor cu cauç.âo ou par qualquer outra forma onerar, no todo

ou em pane. Os bans socials conceder ovals, aflançar:

Paragrafo Segundo - A sociedade sO se obnoarC, constituirC procuradores, ou
exon.erarC terceiros, de obrigaçOes pare corn cia. mediante a assinatura de todos Os

sOdas.

Paragrafo Terceiro - Todas as decsOes näc' rotinerss Os &npresa deverão sor tomadas

em	 uconnto oeOS socos Centre Co qua dspoe a egsiacao cvU nos capaulos reTerentes
Do cirero de aVOesP c 	 Ccs a	 c nc'o Codigo c ' nclus'e no oue se re'eie a

assinatura Os emissao de cheQues, quo de;;e -ser snIre em conUjoto.
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CLAUSIJLA OtTAVA - DA RETIRADA DE PRO L.ABORE
Os sOcios no exercido da ar:mnstra so e do carqnS na sociedade terä o dreito de urns
retirada a titulo de prO-abore, a cuanUs fixada em cornum acordo, qua, entreianto nao
ooderê ser inferior a urn salOric minima

CLAUSULA NONA - DO BALANGO GERAL
Todo o dia 31 do Dezembro de coda ano serâ procedido o evantamento do baanço do
exerdoio. sendo que Os l ucroz ou prejuizos verificados serão dstribuidos cu suportados
pelas sOcios, na proporção de sues out 	 de capital social.

PARAGRAFO (JN{CO - A crttério dos sOdas a no atendimento de interessess da prOpria
sodedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados A forrnação do Reservas do
Lucros, no critérlo estabelecido peia Le. n. 0 6.404/76, ou, entAo, permanecer em Lucros
Acumu 2dos para future destinaçAc

.
CLAUSUL'ADIECIfldATRANSFERENCIA DE COTAS
As quotas da sociedade . so indivsIveis e nAo poderão ser cedidas ou transferidas sern o
expresso consentirnento do sociedade:

Paragrafo Primeiro - 0 socto cue pretender se retirar do sociedade devera oferecer
sas qUbtàsáb'iremanscentèqüe térá frèferência no aquisicão em iguàidade de
condiçães,rt,'.	 ,,t	 .,	 .'

z	 CLtAUSULADECIMA PRIMERA— DA olssoLucAo DA SOCIEDADE
...	 -	 1

No caso didissoldçãoda soced-ade.' ca5era an sOcio desistente a suaretirada atravésde.
'seôsTheris' d!reitos que iritegraan a C p!tal Social, de forms individualizada' è'
equivalenté, e na mesmth proporg5o do quol so consiitui suas quotas no confrato primitivb.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FALECCMENTO
No caso do faecirnento de quaisquer dos sócios. a sociedade sera extinta, levantando-se
urn balanço especial na data do falecirnento. Entretardo, convindo aos herdeiros e 0 sOcio
rernanescento a continuaçäo da sociedade. sore elaborado alteraçäo contratual cam a
inclusão do todos Os herdeiros ou estes norn earao urn, pars representà-ios na sociedade,

Parãgrafo Primeito - Optando pals extincCo. sarA apurado urn baianço especial na data
do evento. Os valores encontradcs serAo pagos acs herdeiros na forma da Clausula
Décima Prirne!ra acima

CLAUSULA DECUviA 'FERCEtRA - DAS DEUBERAç0ES SOCIAIS
As deliheraçOes sociais serAo tomadas em reunião de sOcios.

Parâgrafo Segundo Dlsoensase As formandades do convocacAo previstas no § 30 do
art, 1.152 da Lei n. 010.406!02 uando talus as sOcios com parecerem ou se dectararern.
par escrilo, cientes do o--al. data e orde :rn do da'

Parágrafo Terceiro A reurmAo serO dspensA\ei quando todos os sOoosdecidirem. par
escrilo. sobre a matAria quo soda oDeto delas.

Paragrafo Quarto - As deliberacOes dos sóoos serAo tomadas de acordo corn o quorum
estabelecido no an. 1.076 da 	 ri. 10 L06102

V	

er-
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GLAUSULA DECMA QUARTA — DA EXCLUSAO DE 6Oct06
A exciusto de sOco orusta causa somere sore admitida qLando a maiori dos sOcios,
representativa de rnas da made do capia sodal. entender auc urn ou mais sOcios	 - -:
estão pondo em dsco a contmiuidade da empresa, em virtucie do atos do ineg6vel
gravidade. Devendo neste 0250 SCi determinada reLJnjo especalmente convocada para
este tim, ciente a aousado em prazo n5o interior a 5 dias antes da reunião para permitir
seu comparecirnento e a exercico do direio de defesa.

CLAUSULA DECtMAQUINTA — DOS CASOS OMlSSOc
Os casos omissos neste contrato serâo decididos do comum acordo entre Os SóC j OS e em
consonância corn as dis posiçOes egais vigentes aplicáveis a cada caso.

CLAUSIJLA DECMA SEXTA - DESIMPEDMENTO DOS ADMINISTRADORES
Os administradores declararn, sob as penas da iei. quo não estCo incursos em quaisquer - 	 -
Cr"&Z _rc 303	 OL, nas resinçöes (egats que possa impedi-to do xbs '1

- ftvidade hërôaruis.	 -	 -	 -	 -	 -;

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FOR,
-	 Fica e 1eito a Foro da Comarca de Go iania t'GO'i pars qualquer acâo fundada nes

contrata renunciando-se a quatojer outro por mutto especial quo seja -' -
4 A	 E par so acharem em perfeito acordo em T udo auanto neste instrurnento part'icufaff

Iavrado obrigam-se a cumprir o preseite contrato assrnando-o na presence I de duE
testomunhas aba'xo am tres exernpares de igual tear, com a primeira vta d&ssnada a
registro e arqu;vanento ra Junta Comercial do Es tado de Goias

-	 -	 -:	 -	 -	 -	 -	 -	 - 	 -------

Goiânia. 25 de/AE

-	 f)

• IvANJS(4M2N

Testerñunhas

-



RICARDO GOMES
Assessoria e Consultoria
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EXCI3LENTISSIMO SENiOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO E
ILUSTRISSIMO SENiOR ADMINISTPJMOR JUDICIAL DA 7 VARAEMPRESABJAL - CARTOPJo DA 7 2 VARACOMARCA DO RIO DE JANEIRO - RJ 	 EMPRESItJUAL DA

Processo : 009371569 2015819 0001

EMBRAMAQ - EMPRESA BRASIJjj DE ALUGUEL DE
MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ n. 09.467.670/000197 corn sede a Rua J 74,
n.570, Qd. 157, Lt. 34, Setor Jao. Goiânja - GO, representada pelo sócio, o Seor

SAULO GOs NETO, brasjlejro soltejro, ponador da Ca
pejra de Jdentjdade n.

47.22280 DGPCGO e CPF sob o n°. 017. 05971130 residenfe e dorniejijado a RuaJ-36, Qd. 62, Lt, 5. 
Setor Jao, na Cidade de Gojánja Estado de Goiás, por conduto do

advogado subscritor, corn escrjtorjo na Av. 
Independencia 4509, Centro, Goiânja

Goias vem perante Vossas Excejencias Para, corn fundamento no an. 7°,I° da 
Lei no1 1.101/2005, apresentar HABJLITAcAO DR CREDJTO na 

recuperacao judicial eme
pigrafe, o que passa a fazer Corn thndarnento nas seguintes razoes de fato e dfreito.

A ORIGEM D O CRItDITO

Trata-se de crëdito engendrado do contrato de locacão de máquina,
cujo instrurnei0 segue em anexo, 

contendoosvaloresea.r

Av.

62 322

	 ti'
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RICARDO COMES
Assessoria e Consultoria

VALOR DO CREDITO E OUALIFICACAO DO CREDITO

0 valor do crédito a ser habilitado é de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte

e cinco mil reais), conforme as disposicöes da cláusula 6 do instrumento inchiso,

tendo-se por termo iniciat o mês de dezembro de 2014 ate a presente data,

relativamente as duas máquinas que são objeto da aludida contratação locatIcia.

REQUERIMENTO

Ante o exposto, a credora REQUER seja TOTALMENTE

PROCEDENTE a presente habilitação, no sentido de incluir na relaçäo de credores o

seu crédito no importe de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), na

qualidade de crédito de natureza quirografária, nos termos da Lei 11101/2005.

Em tempo, a reguerente pede seja a devedora intimada a devolver

as máquinas locadas no seguinte endereço: Rua 2, n. 94, lote 2, Setor Oeste,

Porangatu, GO, fone 62 3367-2500, CEP 76550-000 (Multi Tratores em Porangatu).

Ao pedido, o valor de RS 225 .000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Dc Goiania p/ Rio de Janeiro, 29 de maio de 2015.

Av. Independencia, 4509, Centro, Goiania, GO —62 3223-0733
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PRIM ETRA ALTERAcAO CONTRATUAL

IBRAMAQ MPRESA BRASILflRA DE ALUUEL DE

MAQUINAS LTDA ME
CJLPJ. (MF) 09.47$70/0001-97

MARX OUVEiRA RE!S brasileiro, sctero, comerdante, nascido Ginn 17 do
evE:erci do 1935. cia cidade de Gonia. Gciás, tro do Cicero Comes de OUveira Nato e

Maria do Carrnc FRas Chagas, portalor do CPF n° 008,278.681-03, eRG n° 3611572 2°

Ma DC PC-GO. ernitida em 25 do Abdi do 2001 residente e domicliado a Rua Venerando
Freitas Cd, 01 U. Oft .Setor Jaó, Gonia, Estado do Colas, CEP 74673010 C

AUL.0 GOMES NErO, brasUeiro, solteirc, comeroiar'te. nascido em 08 de AbrU de 1936.

Tacidade do Gonia, Gciás. fiho de Rcardo Cdaar Games e Norma Rosa da Sk'a
•

	

	 Comes porliador do. CPF n° 017.052711--3O, e RG r° 4122280 DGPC-G.O. emitida em 25
de Maim de 2002. residente e domichado a Rua i-36, Cd. 62 Lb S. Setor ,JaS. Golénia,
Estado do Goiás, CEP 74.673-200;

Uricos sOcios cia sociedade ijmftada EMBRAMAQ - EMPRESA BRASILEIRA DE
ALUCUEL DE MAQUINAS LTDA ME, corn. o contrato social devidamente registrado cia
,ium,a r,meIcIeI x Estaoo de Gosa -U U CE C so c no 52202503006 em 07 de
do 2008 e inscrita no C.N.P.J. (MF) sob c n° 09 . 467,670/000l-9T', resolvem promover
Mteraçao do son contrato social e sua consolda So, medianta as ctáusulas e condigOes
SeOjiY;flTOS.

CLUSU1A PRIMERA —0 sdcio IVAN MARX OLIWEIRA RES, acima quahficado, retira -

aeca empress, transferindo, neste ado. 29.250 M.nta a nave ml. duzentos e cinquenta)
),O8S do capital soca pare o sOcio SAIJLO COMES NETO, acima quajificado e 3,250

Q duzer'us a cinquenta) quotas do caotai soc i al para LARISSA DE PAULA ROSA
DA S!LVA GOMES. brasileira, soiteira, cornerciante, nascida cm 02 do Outubro de 1987,

t3yhrya, Goi3S f'ra is Rlcrcc c6zai Comes C Niorma Rosa cIa 8 1 1 [3
ome portadora do CPF n° 023695.341-92 e RG 4722296 DGPC-GO emitida em 25 cia

Janeirode 2002 residente d domicliada a Alameda Pampuha Cd, 62, Lt. 11, Setor Jaó,
CoUnia, Estado do Colas. CEP 746574-380.

CLAUSULA SEGUNDA - 0 sbci.c IVAN MARX OLiVEIIA REIS, DECLARA layer
eCCDo do SAULO GOMES NETO. a quanta do R$ 29.250,00 (Vlnte e nave ml,

cMzentos e cinadenta reais) referents as q uotas è We ceddas e do LARSSA DE PAULA
ROSA. BA SILVA GOMES a quanta de R$ 1250.00 (Trés mit duzentos e cinquenta
mobs) reterentes as quotas a eta cedidas, DECLARA também n5Q haver mais n.ada a
recaher ou a reclamar desta empresa. Cu de c. ualcuer urn do sews 560105, dando a etes
gerci, rasa, irretratavel e irrevag6val quitaçäo.

CLAUSULA TERCEIRA - 0 -quadra socetário da emoresa passa a ser as&rn consbtuido:

tz Li

SOCOS	 QUOTAS ___ R$ --
C G CAvlt FS 4Et	 611,750: 61.750.0Q	 90

LARISSA 	 ROSA CF St ' GCMES	 2E 3253 00'	 AC
si6h----•.-,-"-----	 ---- --------:'ni	 '	 \--	 L.XYiL---------------

ill



CLAUSULA QUARTA - A adn'inistraçao da socisdade caherá sornente so sOcib SAULO
OMES MElt ; tendo poderes pars praticar todos os atos nerentes a admnistraçao de

-ce (Ddandc, inciwii ,!e cons t r ptcjrPc	 a assinrura on outro SOOO

Ct tLScL QUn'r - Thdas as dnaa Jatusuias e uonaçôe: estaoeleciaas no a'o
CC5flStZUUVO a nao acancauss por eats insturnento permanecem am vigor.

COSOLiDAcAO DO CONTRA -T, O SOCIAL

Peic 'resente instrumento particular a na meihor torma de direto, as abaxo assinados:

SAULO GOMS NETO. brasijefto. softeiro, oom.erciante, nascido em 08 de Abni do 1966
u& Cc a a MY, fire de cardo Cezai C:rncs a Norma Rosa da SiUs

Comes. poriador do OFF n° 017.05971 1-30. e PC n° 4722260 DGPC-GO, emitda em 25
de Janeiro be 2002, residents e domcihado a Rus i-36, Cd. 62 U. 5, S---,or Jab, Goiània
Estaco de Goiâs. COP 74,67:3-200; a

LARSSA DE PAULA ROSA DA SLVA GOMES, brasieiia., soiteira, comerciante,
nasca em 02 do Outubro do 1987, na ciclade be Goinia. Goiás, fiiha do Ricardo Cézar
Comes e Norma Rosa da Silva Comes, portadora do CPF n° 023.695.34152 e RO
7222$6 DGPC-CC emitida em 25 do Janeiro be 2002, residente e domiciHada a

Ai.ameda Parnpulhe. Od. 62, U. 11 Setor IN Goiânia, Estado is Goiás, CEP 74.674-
30.00nsUtuem urns sociedade hmftada. mediante as seguintes ciáusuias:

CLAUSULA PUMP= DO NOME EMPRESAR !AL
A socedade airaré sob a rams em presarlai de EMBiAMAQ EMPRESA BRASLEiRA
DE ALUGUEL DE MAQUiNAS LTDA ME a norne is fantasia de ALUGAMAQUNAS,

CuAUSULA SEGUNDA DA SEDE SOCiAL
A scc.iedade tern sus cede e domicflio na Rus 174 n° 570. Od. I 57A, U. 34, Setor Jaô.
GoSnia . Es-,ado be Goiás. CEP 74.674-410 e poderá abrir e fechar ffliais a qualquer
rc. menro a em quaftuer pale do territOria necional.

CL:8:USULA TERCDRA DO OBJETO SOCfAL
A soosdacie tern como obeto: LCCAçAO DE MAQUNAS E VEICULOS LEVES E
EADOS. E EOWPAMENTOS EM GERAL DE CONSIRUçAO CIA, SEM

CERA COP.

Fr'- flfl	 SOCIALioAr.1. -' i,t MPl AL 
ca. ci ssJ e :e RS 55 00100 (sassertp e no rn' rca s avl1do em C-5.000

sessenta a cinco m quotas no '!flrflnmn3! be PS 1,00 (hum real) cada quota, assim
(sirbL,;das afire os socos:

SOCtJS	 QUOTAS I
.aC ES NCñ	 31 750 61 50 00	 93

	

LARSSA CE PAULA ROSA PA SQVp COMES	 3.250 3.25000	 10
TOTAL	 85.000 65.000,O0	 iOO

'eraqratQ Unico - Os sOdas {ntegrahzaram o valor total das q uotas subscritas em moods
e em rnácuirsrs a eau;parnenlos	

/

-

4
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LAUSULA QUNTA - DA RESPONSASUDADE DOS SOCOS
A responsabiUdade de cads sOda é resthta cc valor de suas quotas, mas todos
rsrondem sohdariarnente p&a integraRzação do capital sociaL tie forma do art. 1.052 da
Lei n. I 10406/02,

;LAUSULA SEXTA - DA. DURACAO DA SOCEDADE
O prazo de duraçäo da sociedacie sent por tempo indeterminado. ter.-do !nicado suas

n 04 de Abrii de 200e

GLUSULA SETMA - DA ADPJMsTRAçAo
A adm!nlstraçâo da sociedade caberA cc sOco SAULO GOMES NETO, corn poderes a
atribuçOes de SOc;O - administrador, para reahzar todas as opereqôes pars a consecuçâo
cia ecu objeto sociaL representando a soci,edade, ativa e passiva judicial a extrajudider

Parácrafo Primero Os sócios terão amplos poderes pars praticar todos os atos
necessSnos a adrninistracäo da sociedade e a gestäo dos negOcios sociais, sendo-ine
veciada a pratica oe negOcios est.ranhos ao objeto socai ou a concessão de garantias de
a',cr. em especia as de

Hpc4ecar. oar em p enhor cu cauçãc ou por quaiquer outra forma onerar, no to-do
ou em parte. as bans sociais. conceder svas, afiançar;

Pargrafo Segundo - A scciedade sO se obhganä, constituirá procuradores, ou
exonerard terceiros. de obrigaOes pare corn Cia. rnediante a assinatura do sôcio -
admnistrador.

ar±qrafc Tercefto - Todas as dedsOes So rotineiras da empresa deverão ser toniadas
em conjunto pe!os sOcios dente do que dispöe a l egisagOo &A nos ca p itulos referentes
To dfteito de empresa constante no nova cOthqo cvU, nc!usve, no que se refere a
s:.anstura da ernissäo de che q ues. que deverá ser sempre em con1unto:

CLAUSULA OITAVA - DA RETIRADA DE PRO LABORE
Cs sOccs no exercicio da administracao e de cargos na sociedade terão o direito de urns
wthada a tUo de crc)-,sore a quanta Wada eni corfljrn ccc cc cue enetanto fl3

oe	 c•cderá ser nferior a urn saiãrio minirno,

CL&USULA NONA -- DO BALANQO GERAL
Todo o the 31 de Dezembro de cads anc sera procedido o ievantamento do baianço do
exerc:ic!o. sendo QUS Os ucros cu preu[zos venficados serdo distribuidos ou suportados
peiss sOcios, na proporção cia sues quotas de ca pitci sociat

PARAGRAFO Urcco - A criteria dos sOcios a no atendimento de interesses da prOpria
eccedada o tota cu pane dos Iucros poderäo sar de-stinados 0 forrnaçao de Reservas de
•.u.crs no cntério estabeecido pela Lei n. 0 6404176. cu, entOc, permanecer em Lucros
AcumLnados pare Tuiure ciestinacäo.

CLAUSULA DECIMA - DA IRANSFERENCIA DE COflS
	 'C)

As qL.:'otas da sociedade sOo indivisiveis a no poderão ser cedidas ou transferidas sam o
expresso consentimento da sociedade:



WI'!!

ardgrafc Prim&ro - 0 sOco que pretender se rctirar da socedade, deverA oferecer
sues quotas so rernanescen te que terá oreferncia na aqusicco em igualdade be

CLAUSJL,A DECIMA PRMERA DA DISSOLUcAO DA SOCIEDADa

caso be dssoiuco na sociedade. cabera so sOcEc dessiente a sua retirada atraves be
seLis dens e threftos que integrararn o Capitsi Social. de forma individualizada e
500vaiente, a Na mesma oroporção be quaj se 000stitui suas quotas no contrato phrnitivo.

r	 r	 rrAJa	 uEbIc StWLND5t, - Du FALEN
No caso be falecirnento de quaisquer dcs 560105, a sociedade será extinta, ievantandoseurn aaanc.o especta na data do ralecimento Entretanto 000vindo acs flerdeiros e a Soda
rernarlescente a continuaco da socedade, set elaborado afteraç.ao contratual corn a
nciusãc dc todos os herdeiros ou estes nomearão urn. pare reoresentâlos re sociedade.

- ParEa-afo Primefro - Optandcpp-:a extinçao, sera apurado urn baanço especial na dataus evemo. Os v2iOres encon yrados serao Pagas sos flercieros na to,-ma 03 CausulaCécirna Prrneire acrna

CLAUSULA DECIMA IERCEIRA DAS D EUBERA93ES SOC1AtS
As deiberac5es socais serão tornadas em reuniac be scios.

Prdqrsfg Segunric - Dispense-se as fc'rrnaNdades be convocaçâo previstas no § 30 doE l. 1 152 da Lei n. 0 10.406102, quando todos as sbcios com parecerern ou se deciararern .usc- secrito cientes do ocal, bate e orden do die.

Parägrdfo Tercetro - A reuniao acre dlspensavei 	 todos as sodas decidirern, porescr;tc. sobre a roaterfa que Saris objeto dares.

Faraqrak; Quarto As deiioeracoes doe sOcos serCo tomades do acordo
no en. 1.076 be Lei n 0 10.406/02	

corn a quorum

CLAUS' ULA DEC;hflA QUARTA DA EXCLUSAO DE S6Co3

	

- 5Y uSCO be	
3jsa ca's; somente sea ecrnt be auanao a malaria dos Soc Os-"pre

	

senfativa	 mais be metade do capita social, antender que urn cu mais SOdas
pondo em risco a continuidade da emprese. em virtude do afos be ine gAve!ciavcc:act Devendo neste caso ser determinada reuniCo es pecialmente convocada Para

cafe 1m. cEente o acusedo em prazo nCo infenor a 5 dia.s antes dc reuniãc pars perrnitircc compareo i men to e a exorci do direifo be defesa

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - DOS CAS(-;,S OM1SSOSCc ca-we 
cm sso neste COntralO serCo dec,ididos dc comurn acordo entre os sbcjos a em

:cnsonano,a corn as disoosiçOes legais vl gentes ap!icdveic. a cads caso.

CLIUJSULA DECIMA SEXTA DESIMPEDIMFNTO DO ADMINiSTRADOR
C acministrs.rjor deciara, sob as penas da id, quo näo està incu rso em quaisquer crimes,
c;evistcs em Lei c-u nas restriçOee egais quo posse mpedi-o dc exercer 

atividadesTr

Y
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CLAUSULA DECMA SETIMA - DO FORO
Fica &eitc o Foro da Camarca de Goiänia (GO) para qualquer açäo fundada neste
contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial clue se.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi
avuado. obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de duas
testemunhas abaixo. em trés exemplares de igual tear, corn a primeira via destinada ao
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Colas - J.U.C.E.G.

' Goj^^n ia , 04 de Junho de 2009.

a
10A MARX OLIVElRj\ REtS

w	 :.:')

LARSSA DE PAULA ROSA DA SILVA

Testemunhas

We'erson SilvaNaz	 Joldecy Sarnpaio
RG —4195508 DGPC/GO ", 	 CY- 1.499.211 SSP/GO
OFF - 004.672.471-02	 CPF 269.251.921-34

.t.
it!

9

C	 '	 -0,rer
CLtRTff'cn 0 REGinn EM 29.t.312r,q SOS N

	

:	
Prot.c3:o 061085861"7 05 0510612009

2 025079Q 6
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CONTRATO DE LOCAcAO DE EQIJIPAMENTO SEM CESSAO DE MAO DE OBRA

r

CONTRATO N2 0063/2013

OBRA/UNIDADE . Ferrovia de lntegraçao Oeste e Leste - AOL Late 02

Pelo presente instrumento 
p

articular as panes, doravante denominadas isoIadmente Parte e,em conjunto Partes, de um lado:

na qualidade de LOCATARIA e doravante assirn denominada, GALVAO ENGENHARIA S/A,
entidade juridica de direito privado, corn estabejecimento na 

Av. Otavio Mangabeira s/np,Distrito Industrial, na cidade de Jequje/BA CEP 45.208-000 inscrita no CNPJ sob a n.
201.340.

937/0006-83, neste ato representada par LUIS RENATO OSORIO CAMPELO, 
brasileirocasado, engenheiro civil portador do R G rt

2 6359220/0 SSP/PR, Inscrito no CPF sob o n
9026.491.29930, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, estado do Paranth e par NILSON

CORDOVA SUBRINHO brasijeiro, casacjo, administrador
, portador do R.G. n 2 MG-393.230SSP/MG inscrito no CPF sob a n

2 216.773.79534, residente e dornicijiado na cidade de BelaHorizonte estado de Minas Gerais,

e, de outro (ado,

na qualidade de LOCADORA e doravante assim denominada, EMBRAMAQ - 
EMPRESABRASILEIRA DE ALUGUEL 

DE MAQUINAS LTDA - ME, entidade juridjca de direito privado, corn
estabelecirnento na cidade de Goiânia, estado do Goiás, inscrita no CNPJ sob a n.9
09.467.670/000197, neste ato representado par SAULO GOMES N, brasileiro, empresario
portadora do RG n 2 4722280 DGPC/GO, inscrito no CPF sob n 2 017.059.711-30 residente edomicibjado na Rua J -74, Od. 157 A, Lt.34, n 9 570, setor Jaó, CEP: 74.000-000 na cidade deGoiânja, estado da Goiás.

CON5JDERANDO QUE:

(i) a LOCADORA é ernpresa especializada na Locaço de Equipamentos;

(ii) a LOCATARIA deseja locar da LOCADORA equiparnentos Para utilizaçao nas obras do
EMPREENDIMENTO de acordo corn as termos e condicOes definidos pela LOCATARIA.

as partes tern, entre si, justo e acordado, celebrar o presente Contrato de Locaço, doravante
denominado "CONTRATO", que se regerá pelos terrnos, cláusulas e condiçoes a seguir alinhadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

o objeto do presente CONTRATO consiste na locaçao (a "Locacão"), pela LOCATARIA doH
equiparnento de propriedade da LOCADORA indicado no Anexo I.

1.1

1.2 A LOCADORA obriga-se, ainda, a realizar a manutençäo correteva e/ou preventiva nos
Equiparnentos, comprometendo se a substituir as Equipamentos que deixarem de
funcionar ou que apresentarem defeiyis que, par sua natureza, não possam se

Esta página de assinaturas éparte integrante do Coni
LOCATARIA e LOCADOR, em 01 de Fevereiro de 2013.

Z
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1.3	
Os Equipamentos serãocoletados pela LOCATARIA no local do EMPREENDIMENTO
responsabjljzancjose a LOCATARIA por todos os custos relativos ao transporte, carga,
descarga e seguros dos referidos.Equjpamentos

1.3.1	 Os Eq uipamento5 serão vistoriados, em conjunto, por profissionais d
LOCADORA e da LOCATARIA quando de sua chegada ao local do
EM PRE EN DIM ENTO.

l.3.2ApOsa vistoria mencionada no item 1.11 acima, seri preenchida a Declaracao
de Recebirnento dos Equipamentos, na qual devera constar, especialmente
porem sem a estas se lirnitar, as condiçOes de uso, funcionamento e
conservação dos correspondentes Equipamentos no ato de seu recebimento
pe Ia LCA tA RI A

CLAUSUL.A SEGUNDA - DOCUMENTOS CONTRATIJAIS

n

2.1.	 Ficarn fazendo parte integrante do presente CONTRATO os seguintes documentos:

Anexo I -	 e reço UnkLroc:

Anexo II - Proposta Comercial consolidada;

2.2
	

Em caso de èonflito ou divergencia entre o conteüdo de qualquer urn dos anexos e o do
presenteCONTRATO, sempre deverá prevalecer o disposto neste óltimo.

	

2.2.1.	 Em caso de conflito entre os anexos, os primeiros prevalecerão sobre os H
seguintes, de acordo corn a ordem nurnérica estabelecida no item 2.1 acima
(Anéxo I prevalece sobre o Anexo II; Anexo If prevalece sobre a Anexo	 e
assim por diante).

2.2.2. Os aditivos contratuais que forem incorporados durante a vigência do presente
CONTRATO prevalecerão uns sobre as outros, de acordo corn a sua seqUência
cronolOgica (o rnais novo prevalece sabre o mais antigo).

CLAUSULA TERCEIRA - 0BRIGAçOES DA LOCADORA

3.1	 Alérn das obrigaçOes definidas nas demais cláusulas do CONTRATO e nas
federais, estaduais e municipals aplicáveis, são obrigacOes da LOCADORA:

QUANTO AOS EQUIPAMENTOS

(i)	 Fornecer os Equipamentos no prazo acordado, em perfeitas condicoes de usa
corn as demais recursos necessários para a funcionarnento dos referidos
Equiparnentos, durante a vigência deste CONTRATO.

/

/
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(iii)

Responsabilizar-Se, por sua conta exciusiva, e sern qualquer onus ou:
responsabilidade para a LOCATARIA, por todas as despesas corn insurnos
necessários ao correto funcionarnento dos Equiparnentos, bern corno aqueies
necessários a manutenç5o e conservacão dos Equipamentos.

Reparar ou substituir, nos terrnos da Cláusula Oitava, os Equiparnentos que se
rnostrern defeituosos, inadequados, desgastados ou que estejarn funcionando
abaixo dos niveis exigidos nas especificacöes técnicas estabelecidas pela
fiscalizacão. A LOCADORA arcarth isoladarnente corn os custos de tais,
reparacdes ou substituicöes, inclusive Os custos de rnobilizacäo, sem qualquer:..
onus para a LOCATARIA, ficando certo desde ja que o não atendirnento ou
atendirnento irregular, pela LOCPLDORA, do quanto disposto neste itern
facultará a LOCATARIA a aplicacäo das penalidades previstas neste CONTRATO.

Emitir nota fiscal de "Rernessa de Locacão" para dar tr5nsito

EquiparnentoS.
(iv)

•	 r

	

_&_,,•	 r\
'-2

QUANTO AOS SEGUROS

(v) Responsabilizar-Se, integral e exclusivarnente, pela contratacão dos seguroT;
dos Equiparnentos e quaisquer outros que se fizerern necessários para i 7

locaç5o objeto do presente CONTRATO.

(vi) Providenciar para que, ern qualquer apólice de seguro que venha a ser firmada
pela LOCADORA, a LOCATARIA figure corno co-segurada, de forma que a.7

LOCATARIA näo p0553 ser acionada, diretarnente ou P01 via regressiva, em:A

decorrencia de indenizacoes que a seguradora tenha eventualmente que.:

efetuar.

	

(vii)	 Prornover, na hipótese de prorrogac5o do prazo do presente CONTRATO, a
respectiva prorrogacàO no prazo de validade das apOlices, observando o valo

dos Equiparnentos.	
A

(viii) Apresentar a LOCATARIA prova de que os Equiparnentos estäo cobertos por
seguro total, de transporte, contra roubos, furtos, incendio, inclusive con4
cobertura de danos e prejuIzos causados aos bens e profissionais dá

LOCATARIA, e/ou terceiros.

(ix) Obter a renOncia de seus seguradores a todo e qualquer direito de sub-rogacao

contra a LOCATARIA.

QUANTO AOS TRIBUTOS, c0NTRIBuIcOES E DEMAIS OBRIGAcOES TRIBUTARIAS•

ACESSORIAS

(x)
Proceder todas as inscricOes e cadastrarnentos correspondentes 30 objeto do

presente CONTRATO, perante as entidades e Orgäos Federais, Estaduais
Municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de assinatura destc
CONTRATO, encarninhando a LOCATARIA a competente cornprOvacão de tai

atos.

7o de LocacäO seni Mo d Obra nO 6063/2213 firrnado
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(xi) Arcar corn o adimplemento de todos os tributos federais, est
municipais, as contribuiçöes fiscais, parafiscais, previdenciárias e trai
devidos ou que vierem a sA-lo em decorrência do presente CONTRA
Equipamentos a este relacionados, que correrão exciusivamente por

LOCADORA, a qual tambem se responsabilizar5 pelo fiel cumprimento
as obrigaçOes e formatidades begais, perante as autoridades competen

(xii) Responsabilizar-Se por todo e qualquer questionamento fiscal ri
estadual e/ou federal, decorrente do objeto ora contratado, devendo
a LOCATARTA todo e quaiquer custo em que esta venha a incorrer em
defesa.

QUANTO A OUTRAS oBRbGAcoEs

(xiii) Acatar e facibitar a fiscatizaço da LOCATARIA, cumprindo as exigé
mesma.

(xiv) Fornecer a LOCATARIA os elementos, as diretrizes e as instruçöes nec€
utilizaçäo e operacäo das m5quinas e/ou Equipamentos objet
CONTRATO.

(xv) Responsabilizar-se e indenizar a LOCATARIA, ou qualquer terceiros por

quaisquer danos ou prejuizos (inclusive em razão de danos ambient
estes venham a sofrer em decorrência do funcionamento defetuc
Equipamentos cuja manutenc5o seja de responsabilidade da LOCADORc

3.2 Além das obrigacöes estiputadas no item 3.1 acima, a LOCADORA declara
proprietária dos Equipamentos, sendo a Unica responsável perante a LOCATARI4.
fiel cumprimento de todas as obrigaçOes por eta contratadas, nos termos c
CONTRATO, razão pela qua] assume integralmente todas as conseqUências casos
apuradas imprecisdes, incorreçOes ou falta de veracidade nesta declaração.

CLAUSULA QUARTA - osRIGAcoEs DA LOCATARIA
'U

4.1 Além das obrigacöes definidas nas demais cláusulas do CONTRATO e nas
federais, estaduais e municipais apticveis, 550 obrigaçoes da LOCATARIA:

(i) Fornecer a LOCADORA, corn antecedência necessária estabelecii
LOCATARIA, os elementos solicitados, por escrito, por eta, LOCADOR
perrnitam a esta, efetuar a programac5o da mobilizac5o dos Eqt'ipa
objeto do presente CONTRATO.

(ii) Cumprir e fazer curnprir, por seus prepostos, as obrigaçöes e
assumidos no presente CONTRATO.

(iii)	 Efetuar os pagamentos a LOCADORA, nas condiçOes estabelecidas no
CONTRATO.	

//	
\ç)
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(iv) NJo alterar as caracteristicas originals dos Equipamentos sern a prévia anuéncia

da LOCADORA.

(v) Conservar Os Equipamentos, devolvendo-os a LOCADORA no mesmo estado em

que foram recebidos, ressalvados os desgastes naturais de usa.

(vi) Fornecirnento de combustivel para funcionamento do equipamento necessrio

para execuçäo dos servicos solicitados.

4.2 Caso, por culpa exciusiva da LOCATARIA, qualquer dos Equipamentos seja danificado ou

no possa ser devolvido nas mesmas condiçOes em que foi recebido (conforme Termo de

Recebimento assinado entre as Partes), a LOCATARIA ressarcirá a LOCADORA de acordo
corn as cotaçöes realizadas e confirmada por ambas as partes.

CLUSULA QUINTA - PRAZO CONTRATUAL

	

5.1
	 o presente CONTRATO entrará em vigor na data de sua assinatura e assim perrnanecerá -

pe!o prazo de 36 meses.

	

5.2	 0 pram previsto no item 5,1 poderá ser reduzido ou dilatado, em decorrência de
alteraço do cronograma gerat dos servicos a criteria da LOCATARIA, corn o que

concorda a LOCADORA desde já.

CLAUSULA SEXTA— VALOR DA LOCAcAO

I
/
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6.1

5.2

Pela Iocaçäo dos Equipamentos, a LOCATARIA pagará a LOCADORA as valores unitários

constantes do Anexo I, conforme utilizacäo dos Equipamentas (a "Aluguel").

6.1.1 0 Aluguel devido a LOCADORA será apurado waves da multiplicacão dos
respectivos preços unitários pela uti!ização do Equipamento, conforme medição

realizada na forma prevista na Clâusula Sétima.

o valor total estimado a ser pago a LOCADORA é de RS 518.400,00 (Quinhentos c
dezoito mll e quatrocentos reais), o quat pode sofrer variaçöes de acordo corn a

utilizacão dos Equipamentos no mês

6.2.1 As Partes esciarecem que e garantida a utilizaçào dos Equipamentos par, no

minima, 200 horas/mê para o anode 2013 e 180 horas/més para as seguintes
anos de 2014 e 2015, salvo no primeiro e no ültimo més da Iocaçáo e em caso
de recesso ou férias coletivas, bem coma nos periados em que, em razáo da
manutenção corretiva e/ou preventiva e/ou por qualquer razäo não imputável a

LOCATARIA, Os Equipamentos não puderem ser utilizados.

	

6.2.2	 No primeiro e no Ultimo més da locaço, bem coma nos periodos em que,
razo da manutencäo corretiva e/ou preventiva e/ou par qualquer razo n
imputável a LOCATARIA, as Equipamentos näo puderern ser utilizados,
LOCATARIA pagará a LOCADORA apenas a periedo que as Equipameni



is

estiveram disponIveis e em condicOes de funcionamento, de acordo corn a
estiputado nos itens 7.1 e 7.1.1 abaixo.

	

6.3	 Nos preços unitârios indicados no Anexo I já estäo inclusos todos os custos diretos e
indiretos necessários a realização do objeto do presente CONTRATO, inclusive, porérmij
sem a estes se limitar:

(i) Custos de obtençao de todos as seguros e garantias exigidos por lei
estabelecidos neste CONTRATO;

(ii) Riscos e contingências relativos ao objeto deste CONTRATO;

Tributos e encargos, independentemente de sua natureza, incidentes sobre
locaç5o objeto deste CONTRATO;

(iv)
	 Despesas corn transporte, carga e descarga dos Equipamentos.

6.3.1. Os preços unitários cobrados pela LOCADORA contemplam, ainda, todas as
retençôes ou descontos. A LOCATARIA fica autorizada, desde já, a descontar.
dos valores devidos 5 LOCADORA, as importâncias correspondentes a trihutos
ou contribuiçoes que esteja obrigada a reter e/ou recoiher aos cofres pbIicos,
por força de leis ou demais normas governamentais ou de ordem judicial.

6.4 Em caso de instauraço de greve ou paralisaçoes trabalhistas, paralisacOes decorreni
de intervencOes de órgàos gavernamentais, ou quaisquer outras causas alheias
vontade da LOCATARIA, inclusive par motivo de caso fortuito ou de forca major, q
origine a interrupco do uso e/ou improdutividade dos equipamentos, as pan
estabelecem que não haverá remuneraçäo referente as horas mInirnas previstas.

O valor do Aluguel indicado no item 6.1 acima será reajustado anualmente, tomandc
corno data-base (data 10), a data de assinatura deste CONTRATO, mediante a segui
aplicaçäo;

(i)	 ano atual 2013 a preço unitário é R$ 35,00 e garantia de 200 horas.

U ano 2014 o preço unitánio serb reajustado para R$ 40,00 e garantia cia 18
horas.

(iii) ano 2015 0 preco unitârio será reajustado pare R$ 45,00 e garantia de 1
hares.

6.5

•

y k y

LA SETIMA - MEDIçÔES, CO8RANAS E PAGAMENTOS

MEDIcOES

7.1	 A apuracão do valor mensal do Aluguel será feita corn base no periodo
funcionarnento dos Equipamentos.

N
7.1.1
	 Para fins e efeitos do disposto no item 7.1 acima, as Partes consideram Co

"periodo de funcionamento", o tempo em que, durante o dia 21 ate a dia

7 Esta pgina de assinaturas é parte integrante do Contr/o de Locaçäo sem Mo deC ra n P 0063/2013 tirmado
L0CATARA e LOCADOR, em 01 de Fevereiro de 2013/
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do mês subsequente, o EquipamentO permaneceu no local do,;
EMPREENDIMENTO, em perfeitas condicOes de operacão, näo estandq
inserido em tal periodo o tempo em que os Equipamentos estiveram parado
por razöes n5o imputvei5 a LOCATARIA, inclusive por defeitos, em razaod.ç
manutenco preventiva e/ou corretiva ou por casos fortuitos ou de força maiot:

(o "Periodo de Funcionamento").

7.2	 A LOCADORA deverá apresentar, a LOCATARIA, em ate 5 (cinco) dias subsequente ao
rnês a que se refere, o relatório indicando o Periodo de Funcionamento dos
EquipamentoS (o "Relatorio") dispondo a LOCATARIA de ate 10 (dez) dias corridos para
aprovaçäo do mesmo. Caso a LOCADORA no envie o relatório, a LOCATARIA enviará a -

medic5o para aprovac5o no prazo de 15 (quinze) dias após fechaniento.

c0BRANcAS

7.3	 Todos os docurnentos de cobrança dever5o ser emitidos em nome da LOCATARIA

encaminhadas a LOCATARIA na forma abaixo:

DEN0MINAcA0: GALVAD ENGENHARIA S/A

ENDEREc0 DE FATURAMENTO: Av. Otavio Mangabeira, s/n o , DistritoIndustrial,,,.

cidade de Jequié/BA, CEP 45.208-000.

ENDEREç0 DE CORRESPONDENCik Av. Otavio Mangabeira, s/n 9, Distrito Industrial, na

cidade de Jequlé/BA, CEP 45.208-000, Caixa Postal 140.

U)

\,s• 
3\

\J_J

çr.

A/C: CONTRATOS E MEDIcOES

OBRA: FIOL - FERROVIA DE INTEGRAcAO OESTE LESTE - LOTE 2

CNPJ: 01.340.937/0006-83

INSC. ESTADUAL: 062.326.988

CEI DA OBRA: 51.210.45778.71

73.1	 A LOCADORA tambern devená identificar no corpo de seu documento d
cobranca o nOrnero do CONTRATO e o nümero do Boletirn de Mediço.

7.4 Caso os documentos de cobranca tenharn sido emitidos corn incorreçöes ou e
desacordo com a legislação vigente, os rnesmos seräo devolvidos e o prazo pa
pagamento passaró a ser contado a partir da reapresentacäo dos mesmos, conforn
data constante do protocolo da LOCATARIA, sern qualquer onus ou penalidade pa

esta ültima.

7.5 Caso algurn item do Relatório apresentado seja impugnado, a LOCATARIA liberará;
parte nào sujeita a contestacào, retendo o restante ate que seja aceita pela LOCATARI
a justificativa apresentada pela LOCADORA, sern qualquer onus ou penalidade Para'

LOCATARIA.

Esta página de assinaturas é parte integrante do
LOCATARIA e LOCADOR, em 01 de Fevereiro de
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7.10.1 Para os fins desta CláusuIa, entende-se por descontos financeiros.
seguinte operac5o: o LOCADOR emitirá o competente docurnento fiscalc
cobrança referente ao valor total dos fornecimentos e serviyE
efetivamente prestados e a LOCATARIA efetuar6 o pagamento e;

dinheiro apenas da diferenca entre o valor total devido e o valor em rca
equivalente aos fornecirnentos de insurnos, alirnentacäo, e quatsqn
outros itens que seriarn de responsabilidade do LOCADOR e que, a pedirc
ou por impossibilidade deste, forern efetuados pela LOCATARIA.

Iy_ \

7.102 Todo e qualquer fornecimento que a LOCATARIA, porventura, etetuar
LOCADORA, será, a critério cia LOCATARIA, pago de irnediato -
compensado corn créditos em haver da LOCADORA, acrescido de 10% (ci

por cento) a titulo de taxa de administracão.

V
de Locaçäo sem2- n2 0063/2013 firmado
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7.6	 Todos os documentos de cobranca, depois de aprovados, deverão ser entregues a
LOCATARIA, no local indicado no item 7.3 acima, corn no mmnirno 10 (dez) dias ci

antecedêncsa a data do vencirnento

PAGAMENTOS

7.7 Os pagamentos devidos pela LOCATARIA a LOCADORA sero efetuados, pe
LOCATARIA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento, pe
LOCATARIA, dos respectivos docurnentos de cobranca emitidos pela LOCADOR
mediante depOsito a sec efetuado exciusivamente na seguinte conta corrente
39.113-1, mantida pela LOCADORA no Banco do Brash, Agenda 3607-2. Valendo
comprovantes de depOsito corno recibos do pagamento. Em nenhurna hipOtese ser
efetuados depásitos em conta corrente de pessoa fisica ou de pessoa jurIdica distin

da LOCADORA.

. 7.7.1 As Partes esciarecern que nenhuma alteraco as disposicöes previstas nes
CONTRATO, inclusive, porém sem a esta se limitar, a alteraçäo dos dad
bancários da LOCADORA, poderá ser feita sem a assinatura de Termo Aditi
especifico, sendo certo que, no caso de alteracäo dos dados bancérios indicad
no item 7.7 acima, deve-se observar se tal alteraç5o näo contraria o disposto

item 7.11 deste CONTRATO.

SO sero efetuados pagarneritos sobre a Locaco efetiva, rnedida e aprovada pela

LOCATARIA, observadas as condicOes estabelecidas neste instrumento.

Os pagamentos sO ser5o efetivados caso inexistam débitos, multas ou cominacoes

cargo e de responsabilidade da LOCADORA.

No caso de créditos ern favor da LOCATARIA decorrentes do presente CONTRATO -
em razão de fornecimento de insumos, alimentacão cu outros que seriarn di
responsabilidade do LOCADOR ou ainda danos que este causar a LOCATARIA, -

LOCATARIA terá o direito de efetuar a compensac5o legal dos valores eventualrnent

devidos ao LOCADOR, mediante descontos financeiros.

7.8

7.9

7.10



7.11 A LOCADORA no poderá, em nenhurna hipOtese, corn base nos vafores a recel
descontar tItulos em banco e/ou instituicöes financeiras e/ou empresas de factoring
emitir duplicata contra a LOCATARIA, devendo sempre receber as vatores devidos
forma prevista neste CONTRATO, sob pena de rescis5o e de pagamento das cominaç
previstas contratualmente, sem prejuIzo de perdas e danos. A LOCATARA, a
exciusivo critério e sem que se configure qualquer modificaço a este CONTRA1
poderá autorizar, por escrito, a negociaç5o dos direitos creditOrios mencionados né
clñusula, sendo que a LOCADORA somente poderá realizar referida negociaç5o con
instituiç5o autorizada pela LOCATARIA. 	 H

CLALJSULA OITAVA - MANuTENçA0 DOS EQUIPAMENTOS

	

8.1	 A LOCADORA obrigase a realizar a manutenção corretiva e/ou preventiva no 1I1
Equipamentos, comprometendo-se a substituir as Equipamentos que deixarem d
funcionar ou que apresentarem defeitos que, por sua natureza, nâo possam se
sanados no prazo de 48 horas.

8.2 A LOCADORA compromete-se a atender aos chamados de manutenção correl
abertos pela LOCATARIA no prazo máximo de 48 horas, contadas do recebimento de
chamado.

8.3 Além da manutenço corretiva, a LOCADORA obriga-se a realizar a manuten
preventiva de acordo e na periodicidade deterrninada pelo fabricante de cada urn.:
Equipamentos.

	

8.4	 Todos as custos decorrentes da manutenço, seja corretiva ou preventiva,
arcados exciusivamente pela LOCADORA.

CLAUSULA NQNA - PENALIDADES

A tItulo de sanç5o, a LOCADORA estará sujeita a multa não compensatória de 5% (c
por cento) do valor do Aluguel devidamente atualizado na forma prevista n
CONTRATO, caso haja inobservância das norrnas, regulamentos, condiçöes e claw
contratuals, em especial pela näo realizaçao de manutencäo nos Equipamentos,.
prejuizo do pagamento da indenizaç5o pelos danos causados e lucros cessantes.

9.2 A LOCADORA sujeita-se, ainda, ao pagamento do multa diana n5o compensátr,
equivalente a 0,5% (rneio por cento) do valor do Aluguel, devidamente atualizado;i
forma prevista neste CONTRATO, por dia que as Equipamentos estiveram parados:5.
razöes não imputáveis a LOCATARIA, inclusive por defeitos ou por casos fortuitos qu.i
força maior, sen prejuizo do pagamento da indenização pelos danos causados e luh
cessantes.

9.3. Para fins de recebimento das multas previstas nesta Clusula, a LOCATARIA
autonizada, desde já, a descontar as respectivos valores do Aluguel a ser pag
LOCADORA ou a cobra-las judicialmente, servindo, para tantp , a presente CONTRA

Estapágina de assinaturas é parte integrante do
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como titulo executtvo extrajudicial, na forma do disposto no inciso II do artigo
Codigo de Processo Civil.

9.3.1. Na hipótese de não restarem valores a serem pagos a LOCADORA,:-a:
LOCATARIA notificara a LOCADORA da aplicacão da penalidade, a qual tera o
prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da notificaç5o para efetuar
paganiento do valor.

CLAUSULA DECIMA - RESCISAO CONTRATUAL

ResolucäO Unilateral Motivada

10.1.	 0 presente CONTRATO poderé ser resolvido, por qualquer das Partes, median
notificacäo de uma Parte a outra, na ocorréncia de qualquer dos seguintes eventos:

(I)	 Falência, inicio do processo de recuperação judicial ou extrajudicial
liquidacäo da outra Parte;

(ii) Inadimplemento, parcial ou total, pela outra Parte, de disposicOes contn
nâo sanadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebin
da notificacäo enviada pela Parte inocente exclusivamente para este tim;

0

\ V.

K

)± \ /.

Ocorrencia de caso fortuito ou força major, cujos efeitos tornem imposslvc
execucáo deste CONTRATO e ultrapassem o prazo de 60 (sessenta) c

consecutivOs

(iv) Quebra, pela LOCADORA, cia obrigaçào de confidencialidade prevista ne

CONTRATO;

(v) Cessäo cu sub-rogacäo, total ou parcial dos direitos ou obrigacOes d
CONTRATO pela LOCADORA, sem o prévio consentimento escrito

LOCATARIA; ou

	

/ 10.2.	
A data de término deste CONTRATO pelos motivos expostos no item 11.1 e suas
acima será considerada a data de recebimento por uma Parte da notific

resolucäo enviada pela outra Parte.

ResilicO Unilateral imotivadq

10.3. A LOCATARIA poderá denunciar, unilateral e imotivadamente, este CONTRATP,
qualquer tempo e sem quaisquer onus, mediante envio de notificacáo escrit
LOCADORA; corn antecedenda minima de 15 (quinze) dias.

ConseQUêflci35 do TérmiflO AntedpcQ

Em qualquer hipoteSe de término prevista nesta Clausula, a LOCADORA rcce
pagarnento correspondente ao periodo de funcionameflto dos Equipam
conforme estab&eCido na clausula Sétima, devendo ser descontados do r

'c-U)

10.4
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pagamento os valores devidos pela LOCADORA a LOCATARIA por forca do present

CO NT R AT 0

105. Em qualquer hipótese de término deste CONTRATO, independeflte .meflte do motivo

prazo de ate 05 (cinco) dias, contadas do término do CONTRATO, os Equipamefl
deverào ser retirados pela LOCADORA do local do EMPREENDIMENTO

10.6. Os direitos da LOCATARIA relativos as conseqQenCias do término do CONTRP:Th
independentemente do motivo, no elirninam ou restringem o direito de a LOCATM!A
aplicar a LOCADORA as penalidades previstas neste CONTRATO. Da mesma formal•&
direitos da LOCATARIA de aplicar as penalidades previstas neste CONTRATO n5ç
eliminam ou restringem o direito da LOCATARIA de rescindir este CONTRATO, nos

termos previstos na presente Cláusula.

10.7. Para 05 
fins do disposto no item 10.1 inciso "iii", em nenhuma circunstância sët

ajor ou de caso fortuito a ocorréncia de:considerado como evento de força m 
	 -

Greve e/ou interrupcäes trabaihistas, ou rnedidas tendo efeito semeihante, c
empregados e contratados de uma das Partes e/ou de suas contratadas;

Qualquer aço de qualquer autoridade pblica que uma Parte pudesseTt
evitado se tivesse cumprido suas obrigacöeS legais ou contratuaiS

DecretacàO de falência ou inicio de procedimento de recuperacão judicial
extrajudicial de qualquer das Partes; ou

olficuldades econômiCas ou tinanceiras de qualquer das Partes.

(I)

(ii)
(3

(iii)

(iv)

CLALJSULA DECIMA PRIMEIRA - CONFIDENCIALIDADE

11.1. A LOCADORA obriga-se a manter e fazer corn que os seus operadores emprega(
subcontratados e/oU terceirizados envolvidos na execucãO do objeto deste CONTRA
mantenham o mais compteto e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, mater
pormenoreS informacoes, documentos, especificacoes técnicas e comercials e lnova(
de que venham a ter conhecimento ou acesso, ou que venham the ser confiados
razäO deste CONTRATO, sendo as mesmoS de interesse da LOCATARIA, no poden'
LOCADORA, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles

conhecimeflt o
 a terceiros estranhos a esta contratacão, sob as penas da tel.

11.2. A obrigaco de confide ncialidade subsistirá ao termiflo ou extinco deste
independentemente do rnotivO, por prazo indetermiflado

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DisposicoEs DIVERSAS

12.1. A LOCADORA no terá qualquer exclusividade na execUco dos servicOS relati\
EMPREENDIM'JTOF podendO a LOCATARIA, a qualquer tempo,

contratar

empresa(s
) a urn de atender a dernanda na exeCucäo do EMPREENDIYWNTO) se

Esta pagina . de assinatUras é parte integrante CO

LOCATARIA e LOCADOR, em 01 de Fevereiro de

de Locaco sern
	 Q 0063/2013 Iii
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haja qualquer rnodificaç5o nas condiçöes deste CONIRATO, nern direito a
par parte cia LOCADORA.

122. As atividades decorrentes do objeto deste CONTRATO poderão ser executada
paralelo corn outros serviços contratados pela LOCATARIA corn terceiros, cabénd'
portanto, a LOCADORA conciliar seus interesses em conformidade corn as instruçöesc
LOCATARIA, no sentido de evitar ou solucionar conflitos de interfaces dos diverc
serviços.

12.3. Cada disposiçäo deste CONTRATO sera considerada como sendo urn acordo separaclo
entre as Partes de forma que, se quaisquer das disposiçaes aqui contidas forérn
judicialmente consideradas inválidas, ilegais ou inexeqüIveis, a validade, Iegalidade.e
exequibilidade das disposiçOes restantes no sero de forma algurna afetadas bu
prejudicadas,

12.4- A tolerâncra a infrag5o de quaisquer clausulas ou condiçoes contratuais näo sera
considerada precedente ou novaçäo contratual e sirn mera liberalidade.

12.5. 0 disposto neste CONTRATO somente poderá ser alterado por meio de Termos Aditi
devidamente nurnerados e assinados por ambas as Partes, que passarào a fazer p:
integrante deste CONTRATO.

\
t Y&	 \

7

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - N0TIFICAçOE5

13.1. Todas as solicitaçOes e notificaçoes entre as Partes deverao ser encaminhadas, em lIngu
portuguesa, (I) pessoalmente, corn protocolo de recebimento, (ii) via cartorial, ou Y(iil
através de carta corn aviso de recebirnento, nos seguintes endereços:

.10
LA,	 Pela LOCATARIA:

NOME: GALVAO ENGENHARIAS/A

ENDEREç0: Avenida Otthvio Mangabeira, S/N, Distrito Industrial, iequié/BA,
45.208-000, Caixa Postal 140,

Pela LOCADORA:

NOME: EMBRAMAQ— EMPRESA BRASILEIRA DE ALUGIJEL DE MAQUINAS LIDA - ME

ENDEREç0: Rua J 74, QD. 157 A, n 9 570, LT. 34, Goiânia/ GO, CEP 74.674-410.

13.2. As solicitaçOes e notificacoes encarninhadas sero reputadas corno recebidas
destinatârio:

(I)
	

Se pessoalrnente, corn protocolo de recebirnento - no dia ütil seguinte a
referido protocolo;

(ii)
	

Se via cartorial - na data de recebimento certificada pelo cartOrio; ou

Esta página de assinaturas é parte integrante do Con to de Locaçào sem
LOCATARA e LOCADOR, em 01 de Fevereiro de 20$. 	 ,.c
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(iii)	 Se através de carta corn aviso de recebimento - no 59 (quinx') dia LJtiI
data de sua postagern.

13.3. Qualquer aIteraço nos dados das Partes referidos nesta Clthusula deverà
prontamente informada, sob pena de a solicitaçao ou notificaçao encarninhada par
Partes1 cujos dados não tenham sido atualizados, ser considerada recebida e válida.

13.4. Em nenhuma hipOtese, as solicitaçoes e notificaçoes teräo como efeito a modificaçij
dispositivos deste CONTRATO.

13.5. As notificaçoes de urna Parte a outra para fins de térrnino antecipado do CONTRATO,
terrnos da Ciáusula Décinia Prirneira acirna, seráo enviadas, necessariament.
cartorial.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - LEI APLICAVEL E FORO

14.1. 0 presente CONTRATO será regido pelas leis da Repüblica Federativa do Brasil.

14.2. Rca eleito a Foro da Cornarca de Jequié/BA, para demandas e procedirnentos judic
oriundos deste CONTRATO, corn renOncia expressa das partes quanto a qualquer au
por rnais privilegiado que seja ou que se tome.

[ par estarem assim, justas e contratadas assinam o presente instrurnento e seus anexos
(duas) vias de igual teor, rubricadas para todos os fins de direita, e na presença de
testemunhas âbaixo.

iequié, 01 de Fevereiro de 2013,

LOCATARIA:	 LOCA DORA:

Gj9Inenharia S/A	 Embramaq - Emp

Testemunha: 	 Testemunha:

el

Esta páginadë assint-uras é parte integrante do Contrato de Locaçäo sem Mo de Obra ri 2 0063/2013 fin
LOCPCrArnA é LOCADOR, em 01 de Fevereiro de 2013.
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Name: Geraldo Ver4a\(eiredo
CPF: 637.287.705-53
RG: 65748/0

Name:
CPF:
RG:

ri

fru c/

Esta página de assinaturas é parte integrante do Contrato de
LOCAJAR;4 C LOCADOR, em 01 de F e v e r e i r o de 2013.

sem Mao de Obra n2 0063/2013

14
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ANEXO I - PLANILHA DE sERvlços, QUANTIDADES F PREOS

?fMENTO; FERRCVA DE INTEGRAçA0 OESTE LESTE	 GARANTIA:

tEITEIRO: EM8RAMAQ - EMPRESA BRASILORA DE ALGLJEL DE MAQUINAS 	 TURNO I

iNTRATO; 006312013	 TURNO 2:

50: Ana 2013

de Pneus para anode 2013 corn rninirno de 200 horas

50; Ana 2014
de Pneus pare anode 2014 corn mnrno de 180 horas

50: Ann 2015

de Pneus pare anode 2015 corn rninirno de 160 horas

Hora	 4.80000	 168.00000

Hora	 4.80000	 192.00000

Hora	 3.52000

/

I
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PROCURA cÁO

•	 Por este instrumento de mandate, EMBRAMAQ - EMPRESA

BRASILEIRA DE ALTUGUEL DE MAQUINAS LTDA, inscrita no CNN n.

09.467.67010001-97, corn sede a Rua 1 74, n.570, Qd. 157a , Lt. 34, Setor Jaô, Goiãnia -

GO, representada pelo sócio, o Senhor SAULO GOMES NETO, brasileiro, soheiro,

portador da Carteira de Identidade n. 47.22280 DGPC-GO e CPF sob o n o. 017.059.711-

30. residente e dorniciliado a Rua 1-36, Qd. 62, Lt. 5, Setor Jaó, na Cidade de Goiânia,

Estado de Goiás outorga, nos termos da Lei, ao Sr. OTAVIO VINiCIUS MOREIRA DE

BARROS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OABIGO 27984, corn escritOrio na Av.

Independéncia, 4509, Centro, Goiânia, GO, sendo para o primeiro outorgado os poderes amplos e

irrestritos para atuação em qualquer Instância do Poder .ludiciãrio, Delegacias de PoHcia, entre

outros órgäos püblicos de qualquer dos Poderes, podendo se valer de qualquer medida par essa

finalidade, bern corno para a habilitação de crédito no processo n. 009')71569.2015.8.19-0001, em

trâniite na 72 Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, RJ

Goiânia, 29 de maio de 2015.

LTDA

Saulo GomeN
- niitnrs,atife -
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal deJustiçe
Comarea da Cpital
CaóriO da 72 Vara Emprsarial..
Av Erasmo Braga, 115 Lna Central 7O6CEP: 20020-903 - Centre - Rio de Janeiro -'RJ Tel.: 31 33 2185 e-mail
cap07vemp©t).jusbr

Processo: 00b371569.2015.849.0001 	 -

Ths±

As.

classelAssunto: Recuperacáo Judic i al - Recup1acäO Judicial
Autor: GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 01340937/0001-79
AdministladOl Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL
LTDA.
Autor: GALVAO PARTICIPAcOES GA: CNPJ: 1I.284.210/0001-75

Neste data. faço Os autos conclusos 80 MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana

LI
	

Em 24/0612015

a

Despacho

1-CUMPRA 0 CARtORIOIMPRETERiVELMENTE, 0 ITEM 1 DE FLS..2426 (VOL 13').

2-Ciente dá interposiçao do -agravo, carflfiquè-se 0 curnprcrnento or art. 526. Ap5s.

aguarde-sé 0 pedjdoë inforrnaçOes:

3- As. 1780/1800: Verificàda sea In abihtacão- 101 interposta no prazo previsto no §1 0 do art.

70 da Lei 11.101/2005, desentranhe-Se.Pthra eritrega 80 adrninistradof judicial, corn a devida

cerfldäo. Do contrário, desentranhe-se para autuaçäo e ragistro na forma de secundário.

4- As. 206012069: Di*arn as devedoras.

5- tern 32 de As. 2433: indefirb o pedido de devckiçäo, na forma pugn-ada pelo MR a vista
do iá decidido no item 4 de fis: 2425.

6-Corn relagäo ads pedidos dos credores fIs. 2443, 24.76. 2496, 2658, 2658. 269, 2702,
2720. 2722, 2733, 2740, 2742, 2753. 2818, 2819, 2971.298, 3001, 3016 pars serem lncluldos
junta ao'registrO e autuaçäo, proceda o cartOrio Pa forma do despacho delis. 1.341/1.842:

7 FIs. 24&312475: Nada a pover, pois trai-a-se de mera inforrnac-ão a respefto de exeouç:ãc
em andarnento, a quaf inc!usiv 'ejé bra respondida psias devedoras:

8- As. 2489: Nada a prover. diarte da najureza adrrinistrativa da divergênca.

- 9- FIs.2500/2515(Pet. -da CEF.): A divergéncia apresertada ac administrador judicial
nalureza administrativa, ficando.'a veriticaco e cIasifcaco d6"crSdito a seu encargo 00513 base.

Corn ereto a oestempo e 'rrert nente ouaeuel ocnderacao wdlcIal corn rea.,äo a ilidlcai-,h- S

ciasslficagäo do crédito inseridom.e brirneira ista poles devedoras, cabendo ac JUIZC sornente se
rnanifestarfOlrnalrn?Ilte, apOs a pubhcagäoda hsta final na formaprevista no § 2 0 do art. 70 da Lei

11.1101/2005, caso hala adevida nterposicao do tlabUitaçc- ou rnpugnacäo.

JOSEF?O



Estado do Rio de janeiro Poder Judiiáno
Tribunal do Justiç
Comarca da Cap!tai
CartOrie do 72 Vera Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 705CEP: 20020-903 - Ceniro- RIG do ljnero - RJ T el : 3133 2185 e-nI&L

çap07vernptjrjjUS.br

3is

a

10-FIs. 2638:,oe-Se ciência 30 adrrtnistradoi!UdiCI3l

11-DE-SE VISTA DO RELkTORi O DE' LS 2761/2877 AO MP.

12-fLS. 2877 D6-se ciência 30 adrninstradOfiUdICi3l.

13-FIs. 28950396: Urn dos principais pñnC[piaS qua devem nodeador a fae estmtural da

recuperacão judicial e o da pubhcidade dos g to, corn efeito, assiste razâo as devedoras ao
passo' que a conjugacäo final da lista dc credoréS 'deve conker . o mais prOximO possivel da

reandade condicão que somerte serà alcancada cofli0 estorço comum e a pUblicidade de todos

os atos praticados pelo envolvidos no. certa rne. Cor-it efeito, determiflo qie a adrn inistracora
judicial nomeada disponibikZe meics para que as devedoras tenham a piena ciênQia (3S

divergencias ingressadas e s e-us documentos. iriume-se.

14-fis. 2897/2905 (Pet. da CEFJ: Martenho C's terrno.s' da decisão questionada tal qusi
coma fora Iangada, razäo pela quai deixo de ccnhecel o presente pedido, baja vista considerar
que decisaodeveSer . VergaStada por meic do recurso tjeiinefltI2.

15- FIs. 2969/2970: bigarn as dvedoraS e dmintSt1ador judicia l sobie a 'pondelagöes

quantoàs oissOes contidas no piano, adtandq-O, desde locio. se foLo caso:

16-FIs. 2977: C;-se ciência a administradola uc1icaI

17-Os. 3008: Oflcie-Se inforrnafldp os dados requeridos.

18-FIs. 3,31013015 ApOs,3 rnanifestacão da devedora, como determiflado, abra-se vista

lo N41.

19- FIs.3019/3049 Desentranhe-Se para autuacäo as' forma de habilitacão. . em

procedimentoSecufldarbo	 ,	 .

U

S.

110

E de wrle,4/06/2015.

fernarid7"C 	 Viana - Juiz Titular

Aotos recebidosdo.MM. Dr. Juiz

Fernando Cesar Ferreira Viana

Err;

JOSEFPC
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Certifico e dou fé que

Rio de Janeiro. '5	 ____

Chete	 Serve tia

a

a



Processo: 0093715-69.2015.8.19.0001
Recuperaçao Judicial

CERTIDAO

S
LI]

Certifico e dou fé que o editalabaixo, foi remetido(a) para o fliario da Justica Eletronico do
Rio de Janeiro no expediente do dia 11/0612015 e fol publicado(a) em 15106/2015, na(s)
folha(s) 14 da ediçSo: Ano 7no 183/2015 do UJE.

COMARCA DA CAPITAL
SETIMA VARA EMPRESARIAL

PROCESSON0 0093715-69.20I58.19.000i
RECUPERAçA0 JUDICIAL

GALVAO ENGENHARIA S.A., em recuperação judicial
GALVAO PARTICIPAçOES S.A., em recuperaçâd judicial

EDITAL, corn prazo de 30 (trinta) dias, deacordo corn o art. 53, par6grqfo Unico da Lei no 11.101/2005,
passado na forma abaixo: 0 Exmo. Dr. Fernando Cesar Ferreira Viana, Juiz de Direito Titular da Sétirna Varä
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que virern 0 presente
edith!, ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa que, nos autos da RECUPERAcA0
JUDICIAL DE GALVAO ENGENHARIA S.A., em rëcuperaçäo judicial e GALVAO PMTICIPAçOES S.A., em
recuperação judicial, processon° 0093715-69.2015.3.190001, .foi apresentado pelas Recuperandas o seu
Piano de Reciiperaçao Judicial, em virtude do que, foi determiriada a expediçao do presente Edital, com
prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 53, parágrafo Onico, e art 55 da Lei n o 11.101/2005, para ciência
dos credores, a fim de que apresentem eventuais objecoes. E, para que chegue ao conhecimento de todos
os intressados e fins de direito, e expedido o presente editai, que sera afixado no lugar de costume e
publicado na forma da lei. Cientes de que este Juizo funciona na Av. Erasrno Braga, no 11 5/sala 706, Lârnina
Central-Centro/RJ. Dado e passado riesta cidade do Rio de Janeiro ,, aos onze dias do mOs de juiho do ano
de doi& mil e quinze. Eu, Pery Joao Besse Neves, Responsável pelo Expediente, Matr. 01/8449, 0 subscrevo
e assino por ordem do.Exmo. Dr. Fernando Cesar Ferreira Viana.

Rio de Jarieiro, 25 de junho dé 2015.

01/29136.- Mahadiadodrtgues

0



PrOcesso: 0093715-69.2015.8.19.0001
Recuperaçab Judicial 'I

CERTIDAO

.

S

•;

Certifico é dou fe que o despacho abaixo, de fis. foi rernetido(a) para 0 Diãrio da Justica
Eletrônico do Rio de Janeiro no expediente do dia 1610612015 e foi publicado(a) em
2210612015, na(s) folha(s) 2501253 da edição: Mo 7no 188/2015 do DJE.
Proc. 0093715-69.2015.8.19.0001 - GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 01340937/0001-79 F OUTRO
(Adv(s). Dr(a). GABRIEL ROCHA BARRETO (OAB/RJ-142554), Dr(a). FLAVIO ANTONIO ESTEVES
GALDINO (OAB/RJ-094€05), Administrador Judicial: ALVAREZ F MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL
DO BRASIL LTDA., Dr(a). PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB/SP-098709), Dr(a). TI-IJAGO

• TAGLIAFERRO LOPES (OAB/SP-208972), Dr(a). PATRICIA DUARTEDAMATO PERSEU (OAB/RJ-i 08990)!
Dr(a) ANTONIO FRANCISCO CORREA ATHAYDE (OAB/PR-008227), Dr(a). GUSTAVO OF PAULI
ATHAYDE (OAB/IR-042164), Dr(a). SORAIA GHASSAN SALEH (OAB/RJ-127572), Dr(a). RICARDO CHO
TEPEDINO (OABISP-143227A), Dr(a). KEDMA FERNANbA DIE MORAES (OAB/SP-256534), Dr(a). JAYME
RODRIGO DO VALE CUNTIN PEREZ (OABIRJ-067002), Dr(a): RENATA QUINTLA TAVARES RISSATO
(OAB/SP-150185), Dr(a). CARI.OS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB/RJ-111030) Dr(a). LUIZ
GUSTAVO FERNANDES DA COSTA OAB/RJ-15672I), Dr(a). DANIELA LOPOMO BETETO
(OAB/SP-186667), Dr(a). VICTOR SCARES DA SILVACEREJA (OABIRJ 7 168314); Dr(a). ANTONIO CELSO
FONSECA PUGLIESE (OAB/SP-155105), Dr(a). ERIK MARTINS SERNIK (CAB/SP-305254), Dr(a). ANA
PAULA MIRANDA SILVA SIQUEIRA (OABIMG-081638)Despacho: 1- Diante da certificada tenipestividade,
recebo 0 pIano de recuperaçâo judicial apresentado as Os. 2128/2224 (vol. 11 e 12). Publique a cartório
Aviso na forma do parágafo Unico de Os. 53 da Lei 11.101/2005. 2- Cumprarn as devedoras 0 parágrafo
segundd do despacho de tis. 2099 .... :Deslarte RECONHE9O E DECLARO COMO BENS DE CAPITAL da
GALVAO ENHGENHARIA S.Ae da QALVAO PARTICIPAçOES S.A os seguintes eqUipamentos:...

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2015

011/29136-	 claudiaga-silva Rôdrigues
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0 Ministéria Piihlico do Estado do Rio de Janeiro
	 ?oS

5° Promoforia de Justiça de Massas Folidas

Comarca do Capitol - Ri
70 Varo Empresorial
Processo n.°: 0093715-69.2015.8.19.0001
Recuperaçao Judicial do GalvOo Engenharia S/A e Golvão Porticipaçoes
S/A

[1
MM. Dr. Juiz:

S
Fica o MP ciente do tudo a que aos autos foi ocrescido desde suc

ültima manifestaçOo (fl. 2.431/2.442 - 13 0 volume). Prosseguindo, passa a
opinar nos termos e para Os fins seguintes:

13° VOLUME
1. FIs. 2.443/2.462; 2.476/2.488 e 2.496/2.499 - Nodo a prover, tendo em

vista decisoo do fls. 3.051/3.052 determinando a anotaçao dos
credores, conforme despacho do fls. 1.841/1.842.

2. FIs. 2.463/2.475 - Ciente do notIcia de ajuizamento de execuçOo do
•	 titulo extrojudicial pela credora apontoda em face do recuperonda.

3. FIs. 2.489/2.495 - Nada a prover, tendo em vista decisOo de fls.
3.051/3.052 afirmondo que nodo ha a prover, diante do natureza
administiativo do divergêncio.

4. FIs. 2.500/2.637 - Nado a prover, tendo em vista decisao de fls.
3.051/3.052 afirmando a natureza administrativa do presente
questao.

14° VOLUME
5. FIs. 2.638/2.657; 2.658/2.667; 2.668/2.690; 2.691/2.701; 2.702/2.719;

2.722/2.732; 2.733/2.739; 2.740/2.741; 2.742/2.752 e 2.753/2.760 - 0

MP reporf a-se oos termos do item 1 supra.



6. FIs. 2.720/2.721 - Ciento do juntoda do procuracöo polo credoro.
7. As. 2.761/2.817 - Ciente do juntado do relotório mensal do

atividodes referente 00 mês do abril do 2015.

15° VOLUME
8. As. 2.818; 2.819/2.848; 2.849/2.876; 2.971/2.980 e 2.981/2.996 - 0 MP

reporta-se 005 termos do item 1 supra.

•	 9. As. 2.877 - Cionte do noticiodo no ofIcio.
10.FIs. 2.878/2.893 - Nada a prover, tendo em vista docisão do fl. 2.878

deferindo o ploito do rocuperando paro determinar a expediçoo do
ofIcio 00 Banco ltaO para irnodiota liberaçOo do volume do 70% dos
recebIveis depositados em conta do tituloridade do rocuporanda,
oriundos do pacto apontado.

11.As. 2.894 - Oficio expedido em cumprimonto do decisöo supra.
12.FIs. 2.895/2.896 - Nada a prover, tendo em vista decisäo do fis.

3.051/3.052 deforindo o presente pleito, detorrninondo-se a
infimação do AJ para conceder aos patronos do recuperanda
imediato acosso a todas as divorgéncias e hobilitaçoes
aprosentados pelos crodores.

13.Fis. 2.897/2.968-0 MP reporla-so oos termos do item 4 supro.
14.FIs. 2.969/2.970 - Considerando a presente impugnczçdo co piano de

recuperacäo judicial: o MP pugna seja intimado o AJ para
desicjnacäo de data para realizacdo da AGC, nos termos do art. 56
da LFRE/2005.

15.FIs. 2.997/3.000 - Nada a prover, tendo em vista decisao de fis.
3.051/3.052 doteiminondo a intimoçOo do AJ para anotaçOo dos
dodos do credor.

16° VOLUME
16.Fis. 3.001/3.005 e 3.016/3.018 - 0 MP reporta-se cos termos do item 1

supra.

2



4 Ministério Pñblico do Estado do Rio de
	 3oc

17. FIs. 3.006/3.007 - Ciente do juntada de subsfabelecimento pela

recuperanda.

18.FIs. 3.008/3.009 - Nada a prover, tendo em vista decisao de fis.

3.051/3.052 delerminando a expediçäo de oficio informando os

dodos requeridos.

19.FIs. 3.010/3.015 - Requerirnento de flxaçao de remuneraçdo pela AJ

norneada pelo juIzo. A proposta é de que sejam pagas 30 parcelas

de R$ 480.000,00 (quafrocentos e oifenta mil recis), correspondentes

a 0,85% do passivo estimado na recuperaçdo, que assirn se calcula

em cerca de 6 bilhöes de reais.

Afirma a AJ que requer o arbitramento por pane do juízo por

nao ter chegado a acordo corn as recuperandas, que o percentual é

menor do que o máximo previsto em lei, e que a remuneraçdo

pretendida é comparável a outras recuperacöes judiciais de grande

porte, ao final especificando o quantitativo de trabatho a ser

prestado durante o tempo estimado de duraçao do processo (30

meses).

r Examinando a peca consegue o MP vislumbrar algurnas das

razöes pelas quais ndo devem as recuperandas ter concordado corn

o pagamento.

Em primeiras linhas e sem qualquer intençdo de

arnesquinhamento da complexidade do trabaiho a ser prestado pela

AJ, ndo se percebe porque afirrna ser necessdrio contratar escritório

de advocacia renornado para auxiliá-Ia no desempenho de seu

mthius nos autos da recuperação judicial. Especializada em

auditorias, reestruturacoes ernpresariais e corn experiència

especifica ern casos como o dos autos, deve a AJ contar corn corpo

de advogados própnio e capaz de atuar no feito principal e nos

incidentes processuals tIpicos da LFRE/2005. Ndo é demais lembrar

que o feito tramita em juIzo especiallzado, as sociedades

recuperandas estdo devidamente representadas em juIzo por

3c--
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escritório de largo experiência em casos de recuperação, contando

igualmente corn a intervençao do MP. A natureza do próprio pedido

de recuperacão JO atrai a atividade de urna equipe numerosa de

operadores do Direito.

Se numerosos SOO os credores e por isso, grande também se

espera o nOrnero de incidentes dal decorrentes (divergéncias,

impugnacöes, habilitaçOes retardatárias, etc.), o mesmo ndo se

pode dizer necessariamente do complexidade dos causas. A major

porte do acervo de açães em curso capozes de gerar débitos a

serem inscritos no QGC deve se constituir de reclamaçoes

frabaihistas e açöes de cobrança de pequena monta, em simetria

com as atividades dos recuperandas que reclamam trabalho

humano intensivo e fornecirnento de insumos especIficos

(consfrucdo civil). Isso faz com que a MP ndo entenda que os casos

yang. OGX e Agrenco sejam bons paradigmas para orientar a

fixaçdo do remuneraçâo em quase 15 milhOes de reais. Essas outras

sociedade empresOnias possuern/possularn atividades e nichos de

mercado em tudo dIspares em relaçäo ao Grupo Galvdo.

No mais, se é verdade que as sociedades empresOnias passam

por dificuldades, também é igualmente verdadeiro que ainda

operam zeus negócios. A recuperaçdo ndo lhes retina a capacidade

jurIdica; elas podem a seu criteria contratar qualquer escritório para

representO-las em juízo, o que JO ocorre por óbvio. Essa missdo nao

se desloca para o AJ par forgo do delerimento do pedido de

processamento.

0 percentual remuneratório ate parece pequeno em

comparaçdo ao percentual mOximo previsto em let mas a

magnitude dos débitos dos recuperandas par si so afasta que ele

seja urn born parãrnetro para a importante decisdo a ser proferida

pelo JuIzo. Apenas a cega homenagem a literalidade do lei levania

00 cOlculo frio all previsto. 0 JudiciOnio hO rnuito vem flexibilizando a

4
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aplicação da LFRE/2005 e nao encontrará no terna óbice para uma

interpretaçao sisternática do diploma legal. Contrariaria todo o

"espIrito" da LFRE/2005 que sociedades empresórias vissem seus

.

passivos crescerem a razdo de 1 a 5% simplesmente porque

ajuizaram urn pedido de recuperacdo judicial. Que recuperacdo

sera possIvel se as despesas do processo representarern urn inflar

irrazoavel passivo e custos?

Prosseguindo, ressente-se o petitório da falta de demonstraçdo

especIfica que ievou a previsdo das rnilhares de HH (horas/homern),

o nUmero de pessoas envolvidas em tais atividades, bern como a

tunção de cada uma delas e a remuneração desses profissionais. A

complexidade dos serviços se reflete naturalmente em equipes que

contam corn mOltiplas atividades, e isso ndo se pode coiher no

requerirnento. E necessário que 0 pleito receba o devido

detaiharnento, indicando-se cada atividade a ser desenvolvida, suas

respectivas HH (horas/homem) - por certo diferenciadas seguindo o

perth de cada profissional alocado para a funçdo.

Outro aspecto relevante e näo devidarnente detaihado no

pedido/proposta é o cronograma esperado de tais atividades. Como

elas se dariam ao longo desses 30 meses (acreclita-se que os 6

prirneiros meses correspondam a fase que vai ate a homologaçao

do piano e 24 meses de curnprirnento) de duraçdo estirnada para o

processo? Quantos profissionais serão necessários ao longo desses

meses?

Par fim, parece ao MP indevido que as despesas

genericamente referidas a serem suportadas pelo AJ sejam

cobradas separadamente das empresas em recuperacdo. A rigor

todcis as despesas corn o desempenho de suas atividades devem ser

suportadas pela própria AJ.

Por todo o exposto, pugna o MP pela intirnaçdo da AJ para

que detaihe sua proposta de rernuneração indicando: (1) a formula

5



utilizada para o cálculo do quantitativo de HK a serem prestadas em

atençdo ao processo; (2) o nOmero de profissionais envolvidos corn

essas atividades, suas funçOes e remuneração; (3) cronograma

especIfico que indique a quantitativo de HH por profissional durante

as 30 meses de atMdades do AJ em atençdo oo processo; (4)

especiflcacâo dos despesas que pretende sejam ressarcidas pelas

recuperandas ou, o que seria melhor, a supressdo do previsdo de tais

reembolsos, corno é de praxe nas varas empresarials do Rio de

Janeiro.

Mais que 1550, requer o MP sejam as recuperondas intimadas a

se manifestarem acerca dos pleitos do AJ indicando o valor que

entendern como razodvel, bern coma informando o valor

despendido no óltimos 2 exercIcios corn serviços de auditoria

independente contratadas para análise de suas demonsfraçoes

finonceiros.

20. FIs. 3.019/3.049 - CertidOo atestando o desentranhomento do fis.

3.019/3.049 em curnprimento do decisöo do us. 3.051/3.052.

21. FIs. 3.050 - Certidoo otestando quo as autos não foram remetidos ao

AJ em razöo do remessa dos mesmos ao MP.

22. FIs. 3.051/3.052 - DecisOo quo entre outras providências determinou

a intimaçao do recuperanda para que so manifesto sobre o pleito

de fls. 3.010/3.015.

23. FIs. 3.052v. - Certidão atestando entre outras providencias o

cumprimento do disposto no ad. 526 polo MP.

24. FIs. 3.053 - Ciente do publicaçoo do editol quo so refere o art. 53 do

LFRE/2005.

25. FIs. 3.054 - Ciente do publicaçOo do decisöo de fls. 2.426/2.428.

Rio do Janeiro5Je junho do 2015.

Gusf9w6!JJa
// Prom_øt*5è Justiç
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EXCELENTISSIMO SENH0R DC)UTOR Juiz DE DIREITO DA 07' V&na EWRESARIAL DA CoMMcA

DA CAPITAL DO ESTADO DO Rio DE Thmmo

Processo n.: 0093715-69.2015.8.19.0001

Credora: DIVINOX INDTYSTRJA DE AçO LTDA - EPP

D1VINOX JNDUSTRIA DE AO LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado,

devidamente macrita no CNN (AV) sob o n° 11.142.033/0001-92, corn endereço na Rua

De.zenove, n° 41, Bairro Alto Alegre, Maracanaü (CE), CEP: 61.921480, vern, perante Vossa

ExcelEncia, por interrnédio de seus advogados infra signatários, apresentar

CONCORDANCJA aos termos da re1aço de credores constante no edital a que alude o art.

52, § 1°, da Lei 11. 101/2005, nos seguintes termos:

1. Inicialmente, insta destacar qua Requerente ë credora da GaJvAo Engenharia

S/Ada quantia de KS 76.090,00 (setenta e seis mil setecentos e noventa reals), tendo oconido

urn equivoco quando da realizaçao do Edital de RelaçAo de Credores, publicado em 14 de

maio de 2015.

2. E qua, a Peticionante fornecera varios equipamentos pan montagern de

cozinha industrial, restando em aberto os Valores referentes as NF's 000.001.683 e

000.001.697 (Doc. 05), que totalizam U 76.090,00 (setenta e seis mil setecentos e noventa

reals), confonne documentos em anexo.

Lei 11.101/2005,
Art. 52. f..j
§ I L O juiz ordenará a expediçao de edital, pare publicação no órgäo oticlal, qua conterá:
I - o resurno do pedido do devedor e da decisao qua delere o processamento da recuperação Judicial;
Al - a relaçâo nominal de credores, em qua se discrimine o valor atuaHzado e a classificaçao de cada
créd Ito;



.

3. Desta forma, a am Peticionante concorda corn o valor apresentado no Edital, e

requer que Vossa Exceténcia se digne que todas as notificaçoes, intimaçôes efou publicaçôes

sejam feitas em name do advogado RODRIGO SILVEIRA LIMA, CAB/CE 19.181, corn

endereço a Rua Marcos Macedo, 1333, Patio Dorn Luis, Torre II, SI. 802 a 804, Aldeota,

Fortaleza (CE) - CEP: 60.150-190, sob pena de nutidade dos atos processuais posteriores,

corn base no art. 236, § 1 0, do Codigo de Processo Civil.

Termos em que pede
E espera deferimento.

Dc Fortaleza - Cearã pam Rio de Janeiro - RI, 28 de maio de 2015.

C

RODRJCO SILVEIRA LIMA
OAB/CEN°. 19.187

JosE LucLkNo SOLON Das JUNIOR

OAB/CEN° 21.944

VIvIAN Thu.sa £ SILVA
OAB/CEN°. 23.661

VJCrOR REGIS Biusm E SavA
OABICEN°. 21.936

Gu1LHnua CAMARAO PORTO
OAB/CE NO 27.489

DkBoRA BAnoso DE ARRUDA
OAB/CEN°. 27.285

1
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SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE IGUAIS PODERES

Juixo: DA 07A VARA EMPRESARIAL DA COMARCA JA CAPITAL DO ESTADO no Rio DE

PROCESSO: 0093715-69.2015.8.19.0001

AcAo: RECiJPERAçAO JUDIcIAL

REQUERENTE: GALvA0ENOENHARIA S/A

CONSTITIJINTE: DIVINOX II4DCJSTRIA DE AO LTDA - EPP

Substabeteço, corn reserva, todos Os poderes que me foram conferidos pelo

constituinte acima identificado através do Instrumento Particular de Procuração adjudicia

et extra em favor da advogada BARBARA BARRIL, macrita na OAB/RJ sob o námero

117.832, corn endereço na Rua Fernando Nogueira de Souza, 134/301, Barra cia Tijuca,

Rio de Janeiro (Ri).

Rio de Janeiro - El, 03 dejunho de 2015.

VIVIAN BRASIL E SILVA.
OAR/CE n° 23.661

.



DIASBRASIL,SILVEIRA
AD VO C AC IA

INS TRUMENTO DE PR0cuRA cÁo

"AD JuolciA ET EXTRA"

I	 OUTORGANTE

W DIVINOX INDOSTRIA DE AçO LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, devidarnente
inscrita no CNPJ (MF) sob a n o 11.142.033/0001-92, corn endereco na Rue Dezenove, no
41, Bairro Alto Alegre, Maracanaü (CE), CEP: 61.921480, neste ato representado por sua

•	 sôcia, Sra. Maria Christina Ylana de Souza Airneida, brasileira, casada, portadora do RG
8907002027770 SSPICE, macrita no CPF sob o no 359.389.353-34.

OUTORGADOS

R0DRIGO SILVEIRA Lim, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/CE sob on 0. 19.187,
VICTOR REGIS BRASIL E SILVA, brasileiro, casado, advogado, macrita na OAB/CE n o. 21.936,
JOSÉ LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, macrita na OAB/CE n°.
21.944, VIVIAN BRASH.. E SILVA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/CE sob o no.
23.661 ! GUILHERME CAMARAO P6RT0, brasileiro, solteiro, advogado, devidamente inscrito na
CAB/CE sob o n°. 27.489, DEB0RA BARROW DE ARRUDA, brasileira, solteira, advogada,
macrita na OAB/CE sob o no- 27.285, LUANA OLIVEIRA ARACJJO, brasileira, solteira,
advogada, inscrita na OAB/CE sob o n°. 30.464 e GESSYCA CRISTINE VALENTE MAIA,
brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n°. 045.264.253-11, portadora do RG
2002010398500 SSPICE, todos corn endereço na Rue Marcos Macedo, 1333, Sales 802 a
804, Patio Dam Luis, Torre II - Corporate, Aldeota, Fortaleza (CE), CEP: 60.150-190, tel.:

•	 55.85.4141.2002, email.: contato(ddbsadvocaCia.com.br .
PODERES

AD JuDICIA ET EXTRA, para qualquer Foro, lnstância ou Tribunal, barn corno as poderes da
. representaçäa e da defesa do outorgante perante quaisquer pessoas juridicas de direito

pUblico ou privado, seus órgãos, desdobramentos e repartiçOes de qusiquer natureza,
inclusive autarquias, sociedades de econornia mista e enipresas püblicas, ou, ainda, perante
quaisquer pessoas fisicas, conferindo ainda aos outorgados poderes especials pare
confessar, reconhecer procedência de pedido, assinar termos de cornpromissos e de
prirneiras a URirnas declaracOes em processos de inventério, transigir, desistir da ação,
renunciar a direitos, receber, passer recibos a dar quitaçâo de valores, levantar depOsitos
judiciais efetuados em favor do outorgante, nornear preposto, substabelecer corn ou sam
reserva.

Fortaleza (CE), 27 de maio de 2015-

DE AGO LTUA - EPP
CNPJ (MF) bob on° 11,142.033/0001-92

Rua Marcos Macedo, 1333 —SIs. 802 a 804! Patio Don Luis - TorTe IIj Aldeota I Fortaleza I Cearâ I Brasil I CEP: 60,150-190

Tel.: 55.85.4141.2002 1 contato@0sadvoCaCia.00m. br I w',w.dbsadvocacia.corn.br
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DJVFNOX INDUSTRIA DE Aço LTDA - EPP

11.142.03310001-92
TERCEJROADITJVO

Pelo presente instrumento particular e ia meihor lornia de direito MARIA
CHRISTINA VIANA DL SOL'ZA ALMEIDA. brasileira. casada em regime

• de cornunhâo parcial de hens, corncrciante. natural da cidade de Fortaleza estado
do Ceará. nascida cm UI de novenibro de 1969. resideiite e donriciliada na
cidade de Fortaleza estado do Ceará. a nra Joaquim Torres n° 52 bairro de
Piedade. CEP 60i35-130. portadura da CNH n.° 04330674692 DETRAN - CE
e CPF n. ° 359.389.353-34 e FRANCISCO DIEGO \'IANA ALMEIDA.
hrasileiro. menor impCrhere. estudante, natural da cidade de Fortaleza. estado do
Ceara. nascido em 12 de janeiro de 1996. portadora da cédula de rclentidade n°
031415972006-9 SSP-MA. e CPF n.° 055066.253-75 residente e domiciliada
na cidade de Fortaleza estado do Ceará. a rua Joaquim Torres. n° 52 hairro de
Piedade. CEP 60J35-I30. aqui representado por see pal FRANCISCO
ARILDO .ALMFIDA JUNIOR. brasileiro. casado em re g ime de comunhäo
parcial de hens. comerciante. natural da cidade de Fortaleza estado do Cearé.
nascido a 09 de marco de 1968, residente e domiciliada na cidade de Fortaleza
estado do Ceará, a rua Joaquirn Tortes. n.° 52 bairro de Piedade. CEP 60.135-
130. porlador da cédula de identidade n.° 2008009054258 e CPF n.°
322.993.463-68 e por sua mae MARIA CHRISTINA VIANA DE SOUZA
ALMEIDA. brasileira. casada em regime de comunhào parcial de bens.
comerciante. natural do cidade de Fortaleza estado do Ceará. nascida cm UI de
novembro de 1969. residente e domiciliada no cidade de Fortaleza estado do
Ceará. a rua Joaquim Torres. rt° 52 bairro de Predade. CEP 60.135-130.

• portadora da CNH ri.° 04330674692 DETRAN - CE e CF t° 359.389.353-34
anicos sOcios componentesda sociedade limitada qtre g ira sob a denoniinação
social de DIVINOX INDUSTRIA DL AO LTDA - EPP. inscrira no CNPJ
sob n.° 1I.142.0331000I-92. localizada a Rua Dezenove. n. 41 no bairro de

S 
Alto Alegre. em lVlaracanaü - Ce.. CEP 61.921-480. corn re g istro na Junta
Comercial sob n.'23201274956 em sessào de IS de setemhro de 2009 e adilivos
n.° 20091 08965 era sessao de IS de novembro de 2009 e 20091151163 cm
.sessOo de 25 de novcmbro de 2009. resolvem alrerar scu contrato social no
niodalidade das clausulas segirintes:

Chàusula primeira - A administraçào da sociedade serã exercida pela sOda MARIA
CHRISTINA VIANA DE SOUZA ALMEIDA. coin e atribuiçOes de sOcia
adrniriisiradora. auturizado o uso do nonie cornerciaL o qual assume roclos os urns lOis

como: comprar e vender. transi g ir e rentrnciar. cietuar as operacôes hancãrias corno seja:
enipréstinios, descontos. calçöes. emitindo. aceitando e endossando tirulos como: notas
promissorias. letras de cämhio. dupiicatas. triplicaras. cheques. subscrever açOes era quotas
de capitais de otrtras empresas. podendo ainda fazer use era avais. endossos. flanças.
abonos e quaisqtler outras rzararitias em favor de terceiros e oil. em assuntos esrranhos aos
objetivos do sociedade. salvo nos prôprios sOcios. 	 1

7J/

Create PDF fries without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



.

.

Clausula segunda - Todas as denials cláusu!as e condiçOes esiabelecidas nos atos

constltutivos da sociedade hem cOiiiO aiteraçao posterior nao alcançadas pelo presente
instrurneritO permanecern em vigor.

Assim justos e contratados assinain 0 presenlc instrumcnto lia presença de dtias
testernunhas ahaixo. cm quatro y las de lenai teor e forma corn a prirneira destinada a
arquivo na Junta Comercial do e?tao do Ceará.

04 de fçvereiro de 20 0.

C,4 I rn, (r(A

rlN'KVIANA DE SOUZA ALMEIDA

0 VIANA ALMEIDA representado
Ari!do Almeida junior

½/-Jt'l-I \ k( c. 6iiu .0 ctt_
FRANCISCO DIEGO VIANA ALMEJQA representado
por sun mãe Maria,Christina Viana de Souza Almeida

Tesemunhas:
ft74 14A4fl iI'VX

LUCIA MXRIA DA SILVA GRANCEIRO
RG: 3310115 / 98 SSP-CE
CPF: 001.187.343-42

JOSE EDNARDO BARBOSA F!LHO
RG: 990100963-52 SSP-CE

CPF: 665.571.943-72

#4 .sLJNTA COMERCIAL DO ESTADQ DO CEARASEDEA	 ctRr:FIcJ )RecIsrncfJ, 210Z&C, 1 p	-
S0BN 201001;45Q
P,Lro:o. (.'Cr'b4:)cd2&o2;cIL
sa:o12r6 -.

KAtCL(11, FERLAf4flrs Mo EFPA
SERE TA P P 0-fl

"V
MARIA Cl

FRANCIS(
put4 sdu pal

1.
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Cain eiro Gomes
&Machado
AOVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTISSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) juiZ DA P VARA EMPRESARIAL DA

COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C
C

C.-

C-,

Processo n° 0093715-69.2015.8.19.0001

C

CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA., pessoa jurIdica de
direito privado, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob n
24.073.694/0001-55, estabelecida a Rua Jornalista Murilo Marroquim, n° 220, Várzea,
Recife/PE, CEP:50.950-170, vem, perante Vossa Excelencia, por intermédio de sua
advogada que ao final assina, requerer a habilitação nos autos do processo, bern como
confirmar o valor que deverá ser recebido nos autos no montante de R$ 23.154,64
(vinte e trés mil cento e cinquenta e quatro reals e sessenta e quatro centavos),
constante em notificaçao de recuperacão judicial, promovida pela 	 GALVAO
ENGENHARIA S.A. E GALVAO PARTICIPAcOES S.A., inscrita no CNPJ NO
01.340.937/0026-27.

Requer ainda que todas as intimaçOes sejam realizadas em nomeE
de HELENA MEDEIROS FERREIRA PINTO, OAB/PE: 36.052, e ALEXANDREi
CARNEIRO GOMES, OAB/PE: 18.624, sob pena de nulidade.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Recife, 08 de Junho de 2015. 	

1
CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ n° 24.073.694/0001-55

HELENA MEDEIROS FERREIRA PINTO
OABIPE 36.052



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMS

Ag: 424305 - AGF BAIRRO TAMARINEIRA

RECIFE	
- PE

CNPJ.. •: 12030565000109 Ins Est. 013026984

COMPROVANTE DO CLIEN1E

Cliente ..........: CARNETRO GOMES
•	 CNPJ/CPF .........: 00000000000000

Movimento.. 08/06/2015 Flora.......: 16:41:13

Caixa ......: 64290790	 Matricula.. 0275***t*fl

LancarnentO. 090	 AtendirnentO 00062

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	 QTD.	 PRECO(R$)

SERVICO PROTOCOLD P	 1	 49,50t

Valor do Porte(R$)..:	 49,60

Cap Destino:	 20020-903 (RJ)

Peso real (KG) ......:	 0,113

Paso Taritado . ...... :	 01113

OBJETO ..........: DJ0139595168R
Obi Postado apds horário Jim post ag, OH

Depois ca Flora)

N Processo: ............. 00937156920158190001

Orgao Destino .........7 VARA COMARCA CAPITAL

Valor Declarado ran solicitado(R$)

No caso de objeto corn valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto.

VALOR EMDTNHEIR0(Rs) :	49,60

VALOR RECEBIDO(R$)> 	 49,60

Obj Postado apds horãrio lirn post a g . OH

Depots da Flora)

SERV, POSTAIS: DIREITOS F DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitals e Regiöes Metrop. 30030100

Denials LocalidadeS: 08007257282 Sugestöes e

RecIarnacoes08007250100_WWW.001r0105.c0m.l

VIA-CLIENTE	 SARA 7.2.00



WIWO

CEN'rl;SIMA PR1MEIRA ALTERAçAO

.	

A - PARTES CONTRAflNrEs-

A. I - HAIIM NACEM NETO, brcisileiro, easado sob a regime tin coinunhâo j'rcLiI de
hens, adnijinsftador tie empresas, poi'Iador da cédnia de identidade No I .4o 1o8 - SSF' -
It, inscrito no CLF (MV) sob o N° 233.112.904 - 53, resdente e domicilincln it Ru:i 4. n"
942, sala IS, no bait-to dos Aflitos, Cidade do Recith. Estatlo de I'cniarnhuco, ('I 1' 2 USO.
381),

A. 2 - CAItLOS ANDRE COME,s NACEM, brasitciro, casdo sob o regi'ii da
c'orntinh3o paicial tie hens, advogncfo, portador cIa códula tie idenlidade N o	-i ;o4') .
- PL, itiscitta no ('I'l'/Ml soI o N° 834.1 53,354 - 53, rcsidente e doinIcjI!acja	 Rita 4. ir
942, wI4i IS, no lxii rro dos Allows, c:idadc do Recife, Estado de Pet nambitco, ( II' i2 (ho
380.

A . 3 - VA I ,.L1 I U NAGEIVJ JUNIOR, hrasiieir, soheiro. empresano, port.uor cia ccduLt tic
tilentidade N 1' 2 S50.537 SSJ' - PS, Inscrilo rio CPF (MV) sob o N" 127 412J94-X7
p csrdcntc c donrici liado a Rua 48, no 942. sala Ii. no harrro dos Allitos, C IdLUiC d' Rcc IL'.
ksl.idti de Penlaiubtrct). Cl-i' 52.050-380.

u, CLAUSULAs E ESTIPULAçOES;

As pane-, coniratanjes, acima qcialilrcadas e no final assiraclas, (em, cirire Si. jirsto c
aet'j Lid,' airer.cr e ccrsoltthrr o conunto social du sociedade lirnitada Cit 4 - COJ%IER('l()
OF INFORMA1'JCA Li'DA, a qcre ia7em por esle ilIsIrurnento C 'xi niitrr 611111.1 tic
dircii(, iircd,antc as ceguintes clausiclas e csiipulaçoes em cticcscs i . unit c
rcci procaineffi e outorgadas c oceilas.

-CLAUsuIA PRIME1RA	 -a

I. 0', Ouro p gaiucs c recipr-oc.aincntc Outorgadcis t) Os tinicos sñci ' s di soc icciade hinilatia
CI;.- ('OMIflçg) Di: INFORMATICA LTDA_ win' sede na Cidadc tic Fö;Iaic'ea
Lstaclo do Ccaia, nude tern a endereço na UT( Uk 1J6.-N ? 235.5. Modulus 18. 7t) 20 c 2
-- Kill 00, ham-u Cajaz.einrs Cidade cia Fortaleza. ISsiacto do (;ear-, (VP 60 8-42-10 S
Inselila 110 Cadastro ( icral tic Coruribuinics do Mi nislérlo cia Faicnda s ib
24 073.694/0005 - 80, coci a rquivamen jt; do sect Coritrato Social jnn(k) a MM .ltinta
Corneretal do Nstado do CearS sob o N o 23201396F65, em 08,06.2011.

(y;i
R.
U



CLA1JSULA SEGUND,%:

2 ,\I..TrRA 0 ENDEREç0 BA FILIAL 33 DO ESTADO DO CEARA

2. [.A Filial 33 - Situada a Avenida Santoc Durnoin, N° 1749. baiT ro do Cc g itj-o Cidatjc dc
Ioiijlcni lctdo do CearA, CE!'. 60,150-160. a paflir dc.sta data C por 1ori do prcscntc
cornrau, o cndcreço da filial 33 passa a ser: Avenida Birreto de Mdoc7es. N O 800, sue237, Viedade, Cidade do Jaboatijo cbs Guaracapes, EstaiJo 

41C Pcrnanihu,co, (TEl'.54.410-902, a qual tcrã como nonic, de tirn(aiaa dcnominaçao S'MsLN(; S1IOl'1lN(;

CLAIJSULA TEItCEIRA-

3, PA CON SOLI I);cAo no CONrRj\rQ SOCIAL

1.1 0 COIitrato social da Empresa flcarA corn a sua redaçao consolidathi na 
f'011I)a queSumue:

CIL - CORfltRCIo DE INFORMA1ICA L'lDA
(X)NSOLID,\rAo CONTJZATIJAJ.

A - PARTES CONTRATANTFS:

A. I - HALIM NAGICM NETO, brasilciro, casado sob o regime da eomtinM pirciaI de
bells. ndministrador de cnlpresas, portador da cédula de icicntidack NO I.4&,.168 -

no CPF (MI- ) sob o N o 211.112.904-53, residente c dnmicj!jida A Rua 48. ;l,, 9t12,
sila ii. no bairro dos Aflhtos. Cidade do Rccilb, Estado dc l'ernunihuco CU' 52,OSo-3so.

A. 2 - CARL2OS AN'DRE c;oiw gs NAGEM, brasilciro, casatlo sob o regime Wiconiunh() parcial dc hens. advogado, portador da cëdu1 de identidade N" 1.343.049 - SSI'-4	 PE, inscrito no C!'F (MF) sob o N° 8 3 4.153.354-53, res jdcptce doinjejijado A Run 18. n°
942. sala 15, no bairrcj dos AulflosL Cidade do Recjfc,Es(adc tic Pernarnhjjcu (TI' S2,0.50-
390-1

A

As panes coniratalites, acirna quahhcadas e no final assinadas. tern, cntic SI. JLI%Fi) C
aconlado consolithir o conftato socird da sociedadc !irjijtada CIL —C OMKRf'ft) DE
INFOR%IATICA LTDA, 0 que fazein par cste instrumento C on niellior Ihrma dc dircilo.

(Jy

A. 3 - VALUIR NACEM JUNIOR, brasiIeim soitciro cmpresrio portador da cdula dc-
idejitidade NO 2.550.537 53[) - PE, inscrito no CPF (ME) sob o N" -127422.694-37
residente c dornicitiado a Rua 48, n° 942,sajn IS, no bairro dos Milos, c'idadc d 0 Itcuik.EsLado de Pernambuco, CEP 52.050-330.

IS - CIA usuis E EST1PuLAçOgs



i!n

zis clhusulas c estipulaçöescm sucessivo, moRn e reciprocanhcnrc ouloigada', c
i eel Ins

(.LAUSULA PRIiVIEJRA

1. - DA NNF[jREzA JUR{i)!CA E OJ3JETO DA SOCJEI)AI)E

11 •- A socicdade 6 empresarial. Ilinitada, regendo - se pelas clausulas c cnnclicocs do
prcscnlc coniratu, airida pelas disposiçcies cia t.d N" 10405. de 0 de macmi tic 2002. c.
MiplcIianienLc pelas disposiçoes da Lei Federal N" 6.404. de 1 5 de De,emb,o de Ifl5
pela Lei Federal N" 10303, de II de OLItubro de 2001.

I 2 - A sociedade tern por objeto social, indepcndentcmontc cia otdeni tie nomeaçâo a
e.plomçao do ramo de atividade do coniércio atacadisia c 'iarcjisuC de compra e venda de

•	 discos flcivcis, discos mtgnéticos, litas rnagncticas, filas e cai-gas para inlpiesoras.
ctiqtietas aitto-adecivas, forrnular jos conhirluos, rnovei ara CM), (has streamer, pastas c
aiquivos pata rormulMias, arquivos C arquctes para mini-discos, bohina para fax e Ielc-.
115.1) tic video virgeiis c gtvadas software aphcativos, estab j l jyndoje', e no hicak.
equpaineiuos pant procssarnenros de dados, componentes elctr j ens e cictIônicos
comcieialt.cAo tic produtos tie lelecornunicaçOes, materia l cia genii pura CsellIOrjos,
lImIclial tie expedicinc, material dc papelaria, Iivms e peri6riicos lardarnenti's ewolarcc
uare.I uil tie limpeza, consultoria técaica. assislencia tácnica cm cuIpzLII l eni4) de

In, infit ca cm gera I, analise cit processatnearos de dados. constif(or Ia t'cnrjt 'lnl ica
Einacicc,ra, inclusive rcptesenlaçocs par comisôos. bern COFflO Iinpie<sao .le wrviços
gràlieos c nupressâo de documentos a laser, impressos divenos a laser. e. auinal pradear
tado ii qualquer ato que dir'eta ou indirciarneitte se relacione as alividades increitics no
.ieessOrias pain consecuçáo tic scus ohjetivos.

P.UtAGRAFO UNICO: A sociedade clesenvolvern o sen objeto irudaLiv:imcntc C cia
eni respt'itkn& ta coin os seus ilileresses econOrn icos c Ilnanceiros, podendo mcdiaute
dcl ilicrução dos sócios clue dctcnhaip a maioria do Capital .Socinl, rcdueir,ampft i r 00modulieni o set [ objeto, coma também sun arividade compreendida no sun objelo ocinl.

( :LAIJ S U LA SEG UN i)A

2. - DA SEDE E l)ENOTVEJNAcA0 SOCIAL

2 1 - A sociedade tern sede, condiço tic MaIFIJ. e low na OTR BR Ito, N° 2555, MOdulus
IS, 19, 20 c 71 - Km 06, hairt -O Cajazeiras, Cidade cia i"ortaleza, EsIndu do Ceai. C'EP
60.842-395 vinculada an CNPJ N" 24.073.69410005-89, e, giraih .sdn a denominaçio 'wza1
(IC 0 1 , - COMrRC10 DE INIIORMATTCA LTDA", c adotara canto nouric ic Iantisi4
a dcnomiiiaçao de "NAGEM".

22- No interesse da sociedade e par tielibcraço dos sôcios, podcrün ser aberiac 	 \\depeudéncias outras cia soeiedade, lais como depOsitos. escribOrios. agëncias. ':uctlrsuts,
:issun come, filuais, cm qualqtjer p4ric do territOrio national, obedecidas As nol'nms quie
duseiplunem a dpoca j os cventos.

" /
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CLAUSLJLA TERCE[RA:

3. - I).AS RESTIUçOES AO USO DA DENOMINAcAO SOCIAL

3. I - N defeso o uso da dcnornioaçio social, em negOcios estranhos on ctllicuts aos
inlcrcsses da sociedade, lua1nuente proibidas so as prcstaçöcs dc fianças. asais eon
galunLias otitias de qualquer natustza, cm norne de soetedade, c/au (10$ sOcios en] ft,or 11(2
tcrccsrt1,execto quando comprovadarnente, houver interesse da sociedaik iii preaçn till
i4arantia. hEpótese cm quc, seth necessarui a par(icipaçao cia Inalurla slinples do capil.il
social tm Ps-Mica do am.

CLAUSULk QLJA:RrA:

4. - 1110 PRAZO DE DURAçA0 PA SOCIEDADE

4.	 ,-\ .socicdade iniciou suas at.ividadcs cm 15.08.M8 2 sendo Seti pra/.ii (It' dltiriçã(, for
senipo .ideteirn,nado

4 2 -. Asktt i qualqucr dos ócios. a direimo de se relirar da sociedade it qtiakjircr tutirpo.
dede pie ohedecida as disposiç&s da clâusula 12" deste contrato social

(:LAUSuLA QUINTA

5. - IX) C'APITP%I, SOCIAL

0 t.apital Social da sociedade 16 de R$ 10.000.000,00 (dez inilliöec de reail,
Cun'Eifludis por 10 000-000  (dez rnilh&s) de quotas, do capital social nonrinalivas e do
s11101 wiiláno de LU 1,00 (urn real), lotalmenie suhscrilo e integr:ilizndo, Cm inireda
con cute c legal do pals, pelosócios quolistas, rm forum a seguis-:

sOcios	 QUOTAS	 RS

JIALIM NAGEM NETO
	

5.200M00 5.200.000j00 52

CAR) .05 ANDItE COMES NAGEM	 ISOOMOO 1.500.00040 15

VALDIR NAGEM .ItJNlOR	 3,3004100 3300.000,00 33

TO ]- A 1.	 30.000.000 10.000.0w I,Ot) 100
mA

A rcsponsabilicJade dos sécios, na IoriTia do disposto no art. 1.052, (Ia I ci N ' 10 40,
do 10 de Janeiro dc 2002, ë restrita ao valor de suits quotas, enircianto, Indos icpoirdcrn
soldarianicinc pelts intcgralizAoo total do capital social.

ç±



CLAUSUL,s, SEXTA:

6. - 1)0 EXEjvjicJ() SOCIAL, BALANcO E LLJCROS

6.1 C) exercie jo social coincide coin 0 ano civil, iniccandc, - Sc. ptn tanto iii Wa I(prirneiro) dc lanciro, e term inandc, no dia 3 1 (1 1111 (a c i'm) dc	 ill 	 ik uda out,

PAlkiGRAF() PItIMEIRO; 0 balance geral da socictclade sciá le'aiirado anualinente, no
Wa 31 (tnnta c tini) de Dczcrnhjo, devendo estar (ortpa}mcntc conciiiido no pram assitiadu
pda lcgislaço de regéncia.

J'ARAGR%j?o SEGUNDO: Do iucro liquido do exercicin scr5o dcdti,idas as
exigidis por Lei. A distribuiço do saido rcmancscente surnente scra eFetuada aIx)s
dcl ihciaçio dos sOcios quotistas. an-a yes cia ifialoria simples do apital Social I lavc'ndc'

•	 pitiliitos us mesnhos serào cuporlados peles %6eus, na piopwço de stias quotas dc capical

CL,U.SULA SE'I'IMA:

DA AI)MTNISTRAç:Ao DA SOCIEI)ADE

7 I - A souledade .scrã adrninistrada pelo sócio quoüsta JEALIM iNACEM NEll). a i]uai
torn a cJcsignaço de sócio adnünisu-aciar, cinpossado neste aic,. c dispejisacli> dc pieciar
ntiçao, lath uso cia deFlomii-iaçko social, isoladanienic, c cia rilesma iiwmu. puderñ

TcpftSL']iIar a .suckdadc ativa e passivamente, era Julio eta iota dde, perannc rcpartiçics
publie.n ledejais, estaduals e municipais, autarquias, sociedades inislas e liintIaçôc,
podendo abrir, Inovimentar e fech-ar contas banc'ária, emitu c entlossar ClWqIICS.
p!tfliSS0rias c duplicatas e alienar bens móveis.

7. 1.2 No case dc linpeclirneinos do sôcni adminisim-ador. a sociedade scr3 adimnjstjad.i
auav&s cia tolalidade clos clernais sOcios quotistas, qtrc agirão semprc c-ni conjutito C mincascparadarncnte.

71.1 - Fica estabetecido quo, a aiicnaçAo dc bcns iniôvcis. sO pocicra ocorier mcdmnntc a
assiniatura cia inaioria simples do Capital Social na prMicado mo..

7.

7 I 4 - lica tamnbCrn estahelecido, quc todos os SOcios quotistas represeiilathn a sociedade
atIva e passvamennc, cm JUlio ou fbi-a dde, perante reparticCes pUblicas Iccierais. csladuiais
C municipals, auIarquias, .sociedades misuse fundaçOcs.

7. 1.5 - Os ócios quonistas que n?o estivcrem na iunçào tie adminisiraçao, asstmnhirão cargos
c iunçôes da sociedade, dc conformidade COIn o piano dc ca-gos c nrgnnogi.inia cia
scwdadc
(t.A1JStILA GITAVA;

N8. - DA REMLJNERAcAO DO ADMINISTRAJM)R 	 .

Cl c	 - K



I - Obedceido.s Os li p
itc.c Icgals, as pcssoas lisicas que °stivcrem 

RI) cxcij•, daa dmit1;51, ^rç o cia Sociedade rcr5o dimito a paffleipaçao de uma 
rctinicja mensal d Eituj Jepar,a quaniiflcaç 0 das iQradas ensa isoverde 5cr CSfabeiecjtjo morirante

global deorro dos Hmite. cia le	 as
 a seguir, procedida a divjs 0 ciiI;t o	 a lOS

admin Rtrado,-e5

NONA:

1)4 CONSTTTUIcAO DE

- A socidade podera consti{uir Ptcudores scinpre quc, as cite 
c o

illiclesses maiorc.s dos negécios cais assim o rccomefldcrn devci1do da PTOCL1Uç1,
ilCcessarjanleiite con t 1 a especificacoes dos atos a screm pralicados pt-it> manda,arjude vajjdade do m

andato, o qual. cm ncnhurna hipote5 podera sci- trjwr
07- a I (ruin)

uno. A Outorga 
tie procuraço pam 0 rOw cm genl, POTIRnIO cohi it cMuula Al) J1DIcj,\

Ciltreaoio sc-i-a válida pant recta a dernar ida c£Ji.aIThj	 pode	 tou L'1105 a serci,i prafic:idnsres s especificacoes e igidas par Lei 	 j oScnj	 proc LII ,lIoi 1'
(iLSil)a	 sedo rlipre pela rnaoi-ia sTunpics do Capital Social.

('IA(Js(JLA DECrMA.

tO. - DAN bEL!t3EuAc01r13 SOC1/.j

0.1 - N4cdj,	 ;i dehbeniçocs dos sôeios a socicddc podern;

.1) Modpjjcj- reduzir, on estender o scu	 oiln quaisqucr de SL IaS atividadcs esJeej(jcjh) Illiar	 flU associar -se a lerceiros, pesoas ffs jcas 00 juridicas para a COflSCCLIç	 tic
qilaisquer 

this arividades cons[antes do .scu objetiva social;C) 1 iaimi'crir a %Ua sede paro oWrn local do pals. belly COWO abut eiceliar lil;ais. acnc i a e
cscritOrjos em 

qualqucr pane do pals ou do esriarigeiro .(i) I .evaluar balunços sernesu-ais on  ni periodos Inenolts c d isirihwr o ltieio clf)iiFddoilCsscs balanços on os actimujados ariteriorinenie CNistentcs

CLAUN{JLI I)ECJivj& PttfME1flA

IL - DA CESSAO DE QUOTAS

Ernie os rnc,nbros da socidade as quotas tie capital são tivremcntc 
transIjnivt.,5a hpnte5c- cit "causa nlort 

is" as quotas näo podero tin hipois alitnn 
Scicruttalsr;las pant tcrcci los scm o prev

esse, quc so	
ic) cOnsent IffiCato 

de lodos os quotist, eonseuI(jJnc.iiIomenic admire a rorma cscrita, coin anteced s 	 dids C OS
Iuvcr de qucjn tie duj-cjio scro rec	 cnjj1)
déejlna	 mbolsadns Ha 'nodalidade estah

eneja tie 60 (scs
elecida flei

COnIJUtO 
seguulda desre instrument0 quc seth	 m aformalizatia cm 	 do 11Th u1flc1110 tiescicial.

\\	 \}

(



n

I'ARAGR,tvo PRIMlJrto Fiavundo cc sense cotre Oq socft,s renianesceittes a	 asoejedade podeti adquirir as quoas do sócio que desejar Ivtcrai-se, rnantciido..,is cmfCSOUflj j para ncgociao ou para t-educao do Capital Social se for o can

PAIZACRAFO SEGUNDO . Serà dc todo invalido em relaço a sociedacfe u em relaçao
aos denials sOcios qtiotistas, qualqucr ccsso ow fransferencia de quotas. 

coIflçi ianjbetnpronic	 de reah7aço desses ales, quo 
	 em violaçho as regus desk conhralo

CLAuSI:LA DECrivis% SEGUNnA:

12. - BA RETIRADA, VXCL1JSA0,jALf',NcrA IN1'ERJ)cçA() FALlcc'i41.Nr()OV INSoLvrJA DE SOCIO.

12.1 - A iclirada, exc1us0, ['alencia, interdiçño, falccii-ncnio ow insolvéicchj de tlualqucr
Oeio, iio dctcrminara a dissoluço da .cocicdadc, desde quc us den ia l s SócQ 111 co	 ios qt!tiram cornn! F) Liar;

l'AltAGRAF'O Pltl.MEIRO: A apuiaço do Capilal Social v haveres doc cocios cut
qualqucr this hipOce.ses, agora prcvktas no CAPE iT desta ciliusula, serñ placed tIn coin ltitw
em bal-ançc, especiaj que tràduza a sisuaçiic, da sociedade no Ctllir in dia do ni& de
calcndñi-io, hiriedialamente anterior ao dci ocnrJ-ëilcia do everilo.

I'ARAGJ4O SECUNflO 0 balance especial a quo so rckrc a parágiio anleriuj, dcvccz,
csjar conciukia no prfl70 dc 60 (scscnta) dias, apOs a data Wi ocorréncia do evcilto

PARAGRAFO TERCEJRO; 0 pagamcnto do capital C dos haverL ', de quc tratam o:,
paiAgrjjos anici iores. será Icito Cm IS (dezoito) prestaçöes mensais, 

SUCC5SVdi c '"oak a
prilneira delas no are cia aprovaço do balanço especial, poi pane dos 4tlotistas. 

C as dcmau,cm Iguais dias dos nieses de calendarie subsequc,nes an do pa4aniento (Ia liFinicira.
con igjcJus do aconjo corn a vanaço da poupai-ica, Cu sew succdãneo legal. c' aitida
acrescidas de juro remuneralorjos taxa de 1% (tim per ccmci) so im3s 0 (erinri uucieilpant alluêncja dos jtiros e corrcço monccaria, 6 a més do calendArio a quo se rchrir a
haianço especial.

l 'ARA(R,%J'4) QUARTO: Scr5 Faculiado aos herdeiros e succssores do sáeui Ikilcudo 
01$ao repi esentante,s tegais do 56010 interd to vu inahili latin, a tlirc;io tiC 001111 lLIaI lid

sociedacle corn as liavcres desks, rcgularrnentc apurados, adguirin o dessa forma ktdos o'
(Incites dos denials sácios quodstas.

r,utAx;RAFO QUINTO: A incapacidade o il interdiçan sO podcrj set . \'criiicada aliavc
tie (lcciaracuojudicjal corn scnteriça transilada em julgado,

@/ \:



(:LAusu1,t DI1"(:1f1A TJCRc1;444.

13. - DA OISSOLUCAO 1)4 SOc DADE

13,1 - A socredade se dissolve, peia vontade dos sOdas corn

	

ties cases previstos e	 0 total do ('rpiIaI Social, nom Lei, compel indo aos sOdas ciegerern o iiqtiidonk c Urtar-Ihes a
lbrnia de iiqurdaçjo ahcdec,cndo -se As dispoicocs eNuaheiccidas pela lcgishcn<, aplicavcl
Não hacndo cOnsejiso o t roceso de Fiquidaço scrá remolido ajirilo.

A, DECIMA Qt)AR1'A:

14. - flit IWCLARAçAO DE DESJMPE])IMENTO

14 I - 0 Adrnjrtist,uo 1 nomead, na anterior cItist,Ia sdtinia do Itsenlc colitrI i, dcciai atjtlC no e,na condenado c/car thcurso cm qualqucr penaliclacie de Lel,OCitisive tj uaii anno Art, I UI I, § 1°, do nova (76digo Civil Brasilciro, que a

	

ativiclades empresurlais	 'npcça de esci-cer

CJIkUSU1 4A I)EC1f1it QUINT,t;

IS. - ESTIPIJLAcOES FINAlS F. FOn() OF ELE1cA0

1SI - Os sOcios se obrigarn par si, seus sucessol-es e herdeiros a qualqucr Iftulo c cm liWotempo, a fazer o prcsentc conhrato seitipre horn. flnne e valioso. rnjnIza ou Iör dde. c cm
todo lenipo, clegendo a foro desta Cidade e Cornarca do Recife. Capital desic Ismado klePelnamburn-, come sendo 0 Onico conipelenie para conhecer, apreekir c decidim, sob

	

quaisqtmer CJICunstflci 	 laths as que.stôcs Clue digam respeito an wu cunlprimncnu, ,volicjade c cxccuçjç,

CI,ALUSUL\ l)ECTMA SEXTA:

16. - DOS CASOS OMISSOs

IU.I - Os cases orn issos no prsntc contrato, .serâo resolvidos pela nrdcmn, corn 
h3sc llosdisPDSilivns da {d Federal N o 10.406, de 10 dc Jane j it de 2002, S.plclivamcnu coin hscmis dis l)0146us da Lei Federal N° 6.404, de 15 de Dezenibro de 1076 e 

flOiiIl1i (IIIIURperlrncnic'., 3 Inal6r in societária, que Ihes possarn scr apJicveis.

	

('LAUsu4A DtCIMA	 SETIMA:	
(1

I?. - DAS FILTAIS E ESCRfl'OnjQs.

17 I - Fie; ' estahc j ccjdo na rnclhoi' fonna de dircito us segurrites iliars	 CSCI'iLot'm(i', (IaSOC icdatje'

(è7 \



a) F ILIAL N" (11 - Situada a Rua dos Francjseaio5, n° 392, Polio .Seco J'ir;ij;j ( 'idaife UcSaIvzjclo1 Estado da Bahia, CEP: 41.233-040.

h) FILIAL N" 02 - Situada a Avenida Bai-rtto 
(IC Meneze NO ROD	 ('ulileiclalShoppi0g Center Gualarapes baiir0 da piedlde, Cidade do Jaoato dos GuarmpeEstado de Pernambuco CEP. 54.410-9()2:

c) EJLIAI NO 
()3 - SituadR a Rstrda dos RcrnédI, N O 2294/2226 bairIl) &,jMudajcii1Cidadedo Recife Estado de Pernambuco, RC'- 50.750-000;

(1 ) FI1,IAL NO 
04 - Snuada a Ri Jornurista Murilo Mari-oqu ti  NO 220, 1)aiij 0 (13 VarfcCRIaac do Reelfe atado de Pernanibtico C1P: 50S50-170

e) FILIAL No 0 - S liLpada ñ Rua Minas Gerais, N o 576,	 do J'jtijbaSa)vadc,r, E.stadc, do Bahia CEP: 41.830020-
bafrx	 Cidndc tic

0 F1LIA NO 06 'Sjuada ü Avenida Antãnjo Sales. 
NO 2895, hajiro de Iic'n5, I orrc

Cid,jdc de I'oruJcn Estatlo do Ceara Ci'; 60 135-1(1"

g) FIlIAL NO 07 -- SLRlada Rua M
Banos,

	

	 ajor Palacljnç,. NO 12$, ban-o da Vila Rhejrt j deGalpth ) 14, IS c 16, Bloc,)
 "3", Eni(rcsariaI Park Vita LCOJ,OIdJII,I Ciiatk' aSan Paulo, [stado de So Paulo, CEP: 05,307-0()().

hj FILIAL No 08— Situada a Avenida Washington .Soar, N° 85, I .aja 60/s! 	 l Pis,, daI ' Ltap-a dc, Shopping Cenai- lguatenu. bairro
I slado do Ceara, CE?	 dc fidson Que:ro,. ('idade de (ui talc,,,60.9 11-340

i) FILIAl, N° 0 - Situada a ' Avenida 8cr i'do Vicira de Mel0, N" 1519, bunio daPiedade, Cidade do Jaboatao dos Guamrapes , Estado tie Pernambuco CEP	 4I0.0j()Fl U%L N o II - 
SilLada a Rua jø de Matço N" 14/24, Santo A m6nio, ( "dude doRecite Hstad 0 tic Pernambuco." CUP. 50.010-070,

.	 k) FIUAI, N O
 12 - Siluacla a Rua Joan Jose Pereira Fitho, S/N, (Jalpao N" II. IIlahulcirn ci os	 -- Setor C- 18, Cidade 	 c 27,de Maccia estado de Alaguus [El'57.081-000.

I) FILIAL IN" 13_ 
Siruada A Rua Padre Carapucej1.0, NO 777, L,cj,j 092,\/00 5A, Pica i'adreCarapucetro Roa V iagen,, Cidcrc do Recife, Estadci de Pernarnbuco CUr' I 

020-280ni) 1`I1,1..X 1 N" 14 - Situada a Avenida (3ctuj0 Vargas, NO 1605 Sala 17, Ottnda
Shopping bairro Novo, Cidade de Olinda, EsIa{fo tie Pernauthuco CUP 551 030-0 ID.

n) FILIAL N° 15 - Situada A Avenida Bezerra 
de Menezes, N" 1811, I oja 07 c 0ThAlagadiço Ckfade de Fortaleza, Estado do Cearjj CEP. 60.325M04

dL



o FILIAL N o 16 - Situada a Avenida MinisLt Gejaldo flaritto Sobral N' . is , t ojnsEl I/It l2 Cidadc de Araiju Eslacir, tie Serpipe CE!'. 4'.02&-QQQ

p) FILt€tj. N" Il - Situada a Avenjda 'fliticredo Naves No-2.9 1 4zClmjJj )(, das Arvn, es.N21 -'10 Cornurciat (I.oja) 1 010 Setor Conierciar N° 102, Pso 0!, Sflkndor Slinppn.itiade tie Salvador Esladorja Bahia, CEI' 41.820-021
q) I'lLIAL Nu 18 - Situada a Avenida Washington Soars, N° 85. 1°	 Itapt JOShoppj Center Iguarenij, bail To	 Igo,

Cidade tin Fortalcja Utlado do Ceai,iCliP, 60.811-34 J,

d Fltiu. N° 19 - Situada a Avenida Againcoon Magalhoes, No i 	 Shopping
ti	

('CUterI aLaruFu Loja I 38/A, 140/A c 14 I, hair1' 8 tie Santo Ama:o, Cidadc tie Rec, fë, F ci:ujc,c Fernambuco CE;' 50.! ro-9oo.

•	 I FII,IAI,fl° 20- Situath a Avenida Estcvao Gcrson Came il-a cia Cunha N" 145 Iti(,co II01/03, no I-&C Centro Empresrjaj bairn, cia Agun Fria, Cidadc tie John I'css
	 I st1 locia l'araiha, CE!' 58.073-020

I) F1t.IA N" 21 - Situatht A Rim Dr. Jo ao Samos l"iJho, No 255, 	 55
C	

0lq'o"	 l'iatjShopping Casa lode, bajno dii Casa Pane, Ciclade do Revile estatit, tic I'Cflmu,btjc,E!' 57 O6Q-9Q4

Fl[.tAj N 22- Situada a Avenida Bczej'ra do Mene y	N° 2.4 50, Lot:] N 44, NonliShopping hairro do São Geraldo, CEP 60.325-002 na Cidade de Furtalc, 	 ctwjo di,Ceará

v) F iliAl, N1
' 23- Situada ñ Avenida Wshingt0n Soares, N" i.33, Lojas N's 

O! e 3 01,2" Pi5o, choppi0 Via Sul, bairm do Sapiranga Coit, CER 60.8 30-64 I. nit ('idacle ciaI t'rtnlcnt, LstatJo do Cearn.

i FILIAL No 24- Sianda a Run Manoci Armuda Cavalcanti, N° 8O Loac T- 119. 1-52ue ' 32!, Shopping Matiajn, bair cia Mtna
Es I ado da	 ii'& CE!' 5 8.038-680 na Citiatie (IC JojoI 'a ssoj,	 I'araiha

1) FILIAj .N" 25 Sitijada 5	

4 1.730-go!,
Avenida L&z \[j fl3 NC 8541, Shopping CcnrciLOVI	 Paralela,Ii, q uadra "I)", Piso-Lj Paraicla, CCI' 	 na Cidutic tic Salvado,,L fl di B.111,3.

)') FJLJAj. iN" 26	 Situada a BA 526, N o 305, Sal5o comercial 1114, Sñc, ('risu)coCidade tic Salvador Estate cia Bahia, CUP. 41.sla000

i ) F11j4i, No 27- Si t Uada a Avcnjda licr"Ics Ponies, No 1639, hairro Giagerti ('idadeAracaju Estado tic Sergipe, CEP 49.026020 	 (IC

a,fl) FII.JAI, N" 28 - Siluada a Avenida (iovcftader J050 Dual Caineir t, N 3665, k'ju"262. bairn, Ciseb Cidide de Peira Nov.",Estado cia Bahia. CEP -1.102-064,

(



;i.Ij FILIAL N' 29 - Situada a Avenida ('oiide do Boa Visa, W "iQ, lojas Otlic c 
0(IS(-

I ërreo hajrro d Boa Vista Cidade do Ftecifè. Estado de Perimmhjn CFP 5 (160.004

nc) FILIAl. No 30 - Siluncla a Avnida AgaI,Ienoj)Magaihacs, N" 651, iOirco c 1° andjjL'airro tie Maurj cii, tie Nassau, Cidatic de Cartiarti, Eslado di Pcriuunbue 4 , CPJ c (I2-290

8d) fILIAL N o 31 - Situada A Avenida Morisenhor Angelo Sampaio, N° 100. Ii C 49,
banjo do Centro Cidade tie Pet rofina, Estado de Pernarnhtjcc ('li p S i 304 920

a,c) Te I1flt, N" 32 Situada a Avenida AcU ar do Silva CLSd, N° X00. NI! JC 1200. North
Caruaru, bairro tie Indianapolis, c:idacic tie Carujni lsIwfr) de Pci nainbak o,

('lit' 55.024..740

0	 a.t) FILIAL " 33 SittiaiiaN	 a Avenida Barren, tie MenezcN, N" SO() , sue - 237, I'kdadc
(idztdc do Jabnatao dos Guaiarapes, Eslado de Pernambuco, CLP, 51.41() O2, a
let-a come iommw tic 1ansIa a denomninaço SAMSijç; SHOPPING
GIJARAIt1pF;s

a.g) FILIAL N" 34 - Situada a Rua Mzmocj Arruda CavaIcan N" SOS. Loja 5-(1311
Mattalia Shopping Center, bairn) do Manaira, Cidade tie Joiu l'essoa, I-stack, liii
Paraiba CFP.581J38680

3.11 ) FILIAl. N o 35 -- Smtuacja a .Avenida Repthjica do Lfhancj, N° 251. Sztlo Coniurciar
1 1)

33/1034, Setor Con'jercjj 109, Pisc, U, RIOMAR SH()PPINfj Pin Cidade 
tic,Recik I.ctach, de rrnamubuco CEP, 5 1 .110-160

.mi) FILIAL " 36 -- Situada a Avenida Senadc,r Salgado Ui Iho N" 108'7 , I ;woa Nut
Cidade do Natal, Esiado (b Rio Grande do Node, CUP. 59 056-0111)

FiLIAl. N" 37 -. Sttuada a Avenida Senadoj' Salgado Filbo, N o 2234, Lspaço
Corncrc al 31 5, Piso L2, Natal Shopping, bairn, daCanc jeiarw Ciclaife €Io Natal,
listado do Rio Grande do None, GEl'. 59,064-993,

a.k) F tI.IAI N" 33 - Siluada a Avenida Senador Salgado Filbo, N" 	 1. .'\ntlar.I aufl Nq0y,1 
Gididc do Natal, Estado do Rio ('irzinck do None cmi' 59050-0nx0

3.1J FILIAL N° 39— Situada a Avenida Repitbliea do Idhano, N' 251, - Lj 1030, ScI Qt) doP is() L  bairn, do Pina, Q.idacje do Recife, Eslado de Pernambuco, CEi' 51 H 0-IoU
	

iLifi) 
FILIAL N" 49— Situada a Avenida RepUblica do Libano, N' 251, - Lo la 14, SC

109 do piso LI bairrc do Pina, Cidndc do Reeifc, Esuuto de Pernambuco ('El' Si II (L
160.

a.n) FILIAL N" 41 - Siruada a Avenida Goverriador Caries tie LIInZL Ca\aIemiI t' -N" I t)05
Loja 27, ('aIxu Postal 655, bairro cia Casa Caiada, Cidzmdc de Oimd	 I\t'I-ftI tic



Pernambuco, CEP. . 53 .040-000, a qual 
[era coma flame do fhntaja a dcrnimin4ç,NACJ1 SERYIcOS

a.o) F14j41 N" 42 - S j ttjad:j i	
N" 3Avcnjda liernajlo V eir,i	 175 Ijc 7?	 72' i'

I-I, Shoppjn	 w
. Miday Mall, bali-ru do '['irol, Cidode do Natal, Estado do Rio ("and doNore. CIP .Of59oo a qual [era como 

norne do fn15,1 a denoruj,u1,MMSUNG STOffl MID WAY MALL
a. 1 )3 FI LIAL N" 43 - Siruada a Rua T'encrj Aver Pjrcs de Azevedo N'tm Si, Lop n-

151/1), 0sasett PlazaShopping, baiiy
o do Centre, Cidade do Osasco l?cla&o doPaulo, 06.01 66059 a qua! te coma swine do	 d0fantasia a 00:ninaçnfl S,.fl1sr;OSASCO PLAZA 511OPP}N(;

a.q) FILIAL 
N" 44 - Sittiad aà Avenida Rotasy, N° 624, Loja 207611 Pjo 1 2, S5Hcrflardo Plaza Shopping, 

bajrro do Cenfro Cidade de S0 flcmar, d00	 Lstacjo do S5 
Patilo, CEP 09.721000 a qual 1crd corn0 

nnni de [ ailtasia a
dcitouuiuiaçao SAMSEJNG SÃO BERNAr(jo PLAZA 51tPzN(;

a.i-) FILJM, N" 45 .- SiI,jada a Avenida Giovanj Gmnch, N° 5.819 Loj.,s 41 7,118 c 10,Piso 2, Shoppina Jartlim So!, haiti-a Morumbi Cidade do São Pa,jL F	 de.sual,Paulo, GEt', O5.724Qfl3 a qual [era come nmae do fantasia a denomjjia.SA I%INUNC SflOPq JARDIM SUL;

a.$) FilIAL N" 46— Situada I Rua Engenheiro Cnilo OIive j , No 295 , 1 -0;a!, L04 e .05
P isi) Stiprrtor, lnter1cjonaI	 Cal"O

 Guartillios ham-u ltapeg,ca, Cidade Uta:,rn1l,,,hsiaic, de S5o Paulo, cti. 07.042040 a quit lcrá cun, tIfljfle sit.ftn4;i5j,, a
lidenoiniii^iyi SAMSUNG 

INTERNACrONAL SHOPPING UARuLrJos;

a.t) Hti,%L N" 47 -- Situada a Avenida das Nacoes tJnida, ND 22 540, Io 
i-2Shopping SP Market Center, bairro Socorro Cidade So Paulo, Hsfado do So 'auto,• 04.795 . 00 a cjual

MARS	
tern coma name do läntasj3 a deiiorninaçSH OPPING SP 	 CENTER;

S 

:i.u) FII.[A - N" 48 - Situada a Piça Samuel S:ibatini, N o 200. Lojas 224 c22S, CenterShopp,, 1 So Bernard0 baino do Centro CidMc do S o Bernard p do Campo,bLftfotic Sñu l'aulo, Cij' - 09,750-700 a qual teti coma no	 do fantasia aSAMNI)N(; CENTER S1Jcwpxpq(; SAO DERNAJtDO;
a.v) FILIAL N" 49 - Situada A : prao 

Leonor Kaupa N° 100, Lcja 131, Pjs0 
1flWC,Iiitt-s

S1inpp,1g Center Plaea Suf, bairn, iardiin Sañde, Cidade do São Paulo :tado do SoPaulo CkP.	 09.750700	 ka qua! [cl-n coma flUme do fantasia a dcnonnnaçr,SAMSIJNC SiiOJ'PING CENTER PLAZA 
SIJT,;

a.w) F1IJ,j4 N" 50 - Siruada a Avenida Ihirapuera N" 3103, SUC 6!. Piso(am
Shopping Center ibinpuera lndianäpofs Cidade do Säo Paulo, E

	
po Bela,

stdo do04 029-902, a qua! 
bra come flume dc fantasia a derlomlnaç5,, SAMSI3N(;

55o, CIT.'i :P.
Sllo1'plN(; UHRAp[JJ'1.



F1Jjj N" 51 - Situada 6 Avenida Inferlagos	 259nN° 2255	 c'	 çj	 !3rcirrI)C idade dc So	 Arc
Paulo, ltacjc, de Sao, CEP. 04.66 l-90i a qual 

Idar)orric de thnmsra a denomin2çao SAMSUNI; 
SIJOPPINc; JN'n':Rl,A(;os. thnraa denornjwjçno SAMS IJNG 

SROPPING INTEflLA(;OS.

conin

ax) FILIAL N" 52 -• Situada a Avcnjda dos Autoiiomjs
	 I4O , ArN°	 co 305. tHflhJ,,coin frcnr para a Acujda Hijárjo Perejia dc Sncrza, 

rI° 700 e para a Avcujda f raJvV
uegcir nu 707, bairro da Vila Yara. Cidadc de Osco Esdo de S?n, Clt!' u60p

010, a qua! (cii damn name dc fantasia a 
denorninacan SAMSUNC SIIOPI'INCUNIAO OSA.SCO;

a) FILIAL N" 53 - Si(tada ñ Aveulda Ar jcanduv t N° 5555 Ar-co 238, Vibr MfljklcCidde de SA O
 Paulo, Estado dc Sun, Cift 03.527900 a qua! ierá CoflU) name tiea denominacan SAMSUNC;	

1947.

SIJopiq	 ARJCt%r\Tj(;\'A.
I) - 11 ) FfIJAI N" 54_ Situada h l{ua i're, de Main, W fla rro (1,1lkia Vic( , ( Jdc

de Sao PazjJ 0 Esiado dc Sun, Ca p. o -327-corj , a qual ter coma home (lo tanrasr i aden
oniinacao QIJ1OSQU SAMSiJNc; S.KOPPIN{; PATIO PAUl ASIA;

If- b) YILIAL N" 55 — Si:uad a Ave.niti;i G,overnador Flávjo Rihejit ('oL1tjj1JuI .oja 1-0401 1'js ltreo, Loteanrentu	 N" 220Parquc Verde, Cidade. dc Cahc4cro Estado daParaiha CEP.	 lOMOO a qua! lera come nolne de Fantasia a dcnoiriJ ).rçaoSAMSlNc MANA IRA SIIOPIING.

Ihe) FILIAL NO 56 — Situda a Aveluda Minjstro Geraldo lialTek, .Sc44j N
4 11 1 5,Qutosque 24. Jardios Cidade de Aracaju Estado de Sergipc, CliP. 49 -0 1 6-01(), aqua! 1c)"' coma Home de firutasia a denominaço QLlJosrp 

SAMSIJNCStIOPPINC JARDINS;

bd) 
FILIAL N" 57 - Situada A Avenida Lou Lua (Joazaga, N°'1001 Qruosque Q201,('onflj do Mejo, Cidadc de Aracju Esvado de Sergipe. GEl', 49M35-so a quill tradi' I3nta,,a a denominaçao QUIOSQUE SAMSpq StioJ'j'i p ;RIOMAR ARACAU);	 J

h.e; F ILIAL N" 53 - Situada a Rua Urea' dc Main. N" 1947 I200 barr io la BelaVit,j Cidade de 5ä0 Panic,, l3stado de So Paulo, CEP. 01.327-900 , a qual teraWine de fantasia a denorriipacan SAMSUNG SflOfl'JNC PATIO PALft,1S1'A:

b.l) FILIAL N" 59 -Situada a Aven ida f1cririqtrc de }Jolanda N" 3000, Lo;!, 1074
Redenç0 Vitoria Shopping Park, Cidajc de Vitoria tic Saint, Aritan I iaclo di'Pc niambtieo, CEP. 55 6'2..901' 1

b.g) FILIAL N o 69 - Situada a Avenida Professor Carlos Cut N o 1000, Luc 453 , PisoU, Jaracy,
 Cid;tdc de São Luis Estado do Maranhao, Jaracury. GEP. 65 07o.007;

	

)P	 / k -.



Lh flLIAI, N' 61 - Siruada a Avenida São Luiz Rd de }rança, NO 08. t,iic ?ftffl,20 q I.P1w, Jardipi dc Fátinia, Tori,, Cidacic de Sio Luis,	 sIado do Mai-a;,hn1i (1165065-4 70.

I)]) FILIAL N" 62 - SittuuJa -,I Avenida l3czerra de Mcrjeics, N" 24O	 I" P1w
Qurosque QI-34, North Shopping Fortuleza, .Sin (icrardo, Cidade lc !-nlaIct
Esrado do Ceara, C2[iP. 602325-902;

h.j) FILIAL N° 63 - Situada a Avenida Lincu Machado, N° 419 - ' Piso - Ouiosque Qi-
H, Noi th Shopping Jóqucj, JOquci Club, Ukiade de Fortaleza, I2stado do Ceara, Cri'60.520-102.

b.k) FILIAL N o 64 - Situada a Rim IDesembargador Laura Nogueim, n" 1355, Lue-] I
Papicu, Cidade dc Fortalc2a, Estado du Ccarã, ('EI. 60.175-055. a ' ual ie corno
norne de fantasia a dcnominação NAGEMRIOr'I,%j4 I"ORTAI1EZA

ILl) III .1A N" 45 - Situada a Rua iDescmbarg*doi Lauro Nogucira, if I 5. I tic-I 140,
Papucu, Cidacic dc Ior(afc?fl_ Ectadc, do Ceau-& CE!' 60. 1 75-055 a t u ft Iei,'i corno
riome de fantasia a denominação SAMSUN(; RIOMAR FORTALEZA;

h,mj FILIAL N" 66 - Situada a Aenida Washington Scares, n° 85, Sue 1044145147,
Edsoti Queiroz_ Cidadc do rorta1e,i. Es'tado do Cent-a, CE)'. 60 811-34(). a qual tern
coma now de fantasia a denenilnaciio NACEM IGUAflMFF'owrAI F/A'

b.ii) FILIAl, N" 67 - Situad a a Avenida Washington Scares, if' 85. Sue 003. Fdsnn
Queiroz, Cidacle de Fortalcza, Etado do Ccará, CE)'. 60.811-340. a qual teril coma
numiie dc thnthsia a dcnominaçao SAMSUNG IGUA1'EMI FOR 'ALEZA;

b.u) ESCItITO]UO N" 10- Siiudo a Rua do Assernbléja. N' ID, Sala 1,520. bairn do
Cciuic,, Ci4adc do Rio de Janeiro, Esrado do Rio de Jancim. CU' 200)1-000

C pom' estajern assim justos C c'rurutados, em todo'; us 1cm-1110s,
eIátistilu c cnndiçôes, flrrnain a prescnlo insIiincnto particular de alteraçfio e twmolidaç5o

40 (10 comr1ito 50c131 da soajcdadc limitada, CII. - COMERCJO DE INFQ)tM,4TICA
LTI),t., obrigam-se pot si scus herdeiros e succssorcs a cumprirern todas as cIausuI,is c
cofld)çoes do presente contraro, cm 05 cinco) vias de igual tear e fiui'ma, p, 11,zi &uc
produzam seims dbitos legais.

Recite, 23 de Male do 2014,

;j .JIJtJ1A COMEPcIAL 00 ES ADO DO CEAI<	 t.IE. •' UPV(O( '-cI;Tsofl,,
('4 .J' 21nQa,tj.,j 	 £

I'roiocoio i1,fl6'jC•.i'j.q Dr 2u;a;:2q
2

I	 'i



H

MO DE CONSTXTVICAO DE UMA SQCLEDADE FOR QUOTAS DE RESPONSASILIUADE LThXTADA.

N

IPelo prntnte instrus*nto particular. V4.flR )tAGS{,

]44cnao, do comrcio, portador da CarreSra di Idantidada &\l80.728.. a

I	 n2 006.153.234-72, resident* e dowiciliado Ay . Couselbeita A8u$h n2 2525,

flc-Bairro do Boa Viagew, nests cidade do Recite, Eatado de Pernambuco; e

I Its

H	 !tl NETO, brastleiro, solteiro, comerciante,portador da Carteira de tden

di nQ 1.486.168 6SF-FE e CPF. n9 233.112.904-53, residente e domiciliado

F' Conselbeiro Agutar n2 2525, spt9 903 Bairro do Boa Visgem, nests -cidads do

Es, Es	

Quotas

di Pernambuco, th 3 qtt=re mi. juflo • eOntratado a Couitituico

no Socisda4e por 	 de Rsaponn	 abilidade Limitad*, que 	 teger&	 pails

sulas a condiçes etguintes a, net àmisi&n, ptlà legisia;ao eapeeftict. cut.,.

i 	 tan torn socittiria:

- A Sociedade girari sob a deUominEc&o social di RACU( gEnE

szNmcOEs LTIJA.

n.j SEGLINDA - A Sociedade teri sue made no Liz Felix Cavelcanti de Llbuquer

que n2 161, bairro da fladalens. Recite, Pernambuco. podando

lecer Elilsis ou lucursAtu et quAlquer ponto do ternitiric naciouslo obede

as dispoflc&es Sepia vigentes.

- 0 objeto da sociedade sari a exploracio, de repr.sentavoee

pot comisi&es de suprimentos de informitica Cietro- eletr6

rtca.

L111

Ii

.. I A QQARt& - 0 capital social é di CZ$ 400,000.00 (

dog), dividido cm 400.004

1,00 Chum cruzado) cada uma e aubscr4 	 -

RE 15

SM

nil cnn.a

to valor

&n Test-



-	 -,-s_ 	 l:•-•-- 	-

:i4It1
I

R&Pt 15fl

LAX

Em T$r

NAG4	 - 200.000 quotas no valor

$At1 NErO	 200.000 quotas no valor 4. Ci$ 20.000,00

zandc	 - 400.000 quotas no valor de Cz$ 400.000,00

A. quotas.. subscflca. . integralizadas, nesce aco, S moeda cot

tente e legal do pats. 	 -

- A !tigcgA.b1ljdade dOn .&cioe i as forma de l.gislaao am vi

gOr, lilitads I tmportintia total do capital social.

- 0 flazo 4e duraQio da sociedade sari por tempo indeterminado.

D(A - A gerincie da sociadade sori exercida por abcs off $6tios, em

óanjuntO 1 que subdividirio entre ii todse as op.rsçö.s • r!
I sociedadt zciv.a e passive, Judicial e ntrajudicia3.mente.

MA 0 us* da firma ser-i feito pelos sócloa-gerente, conjuntaaente

cw a outro aGcio, e sxclugivarx*nte pars os negcios da pro
pria sociedade.

rM NONJ Qa sóclos no excrcicio do gtrincia e de cargos na sotiedade, te
rio ö direito de urna retirada mensal, a titulo 4€ pr8-labore, em

a set iado a cads mh de janeiro e reajustade *emestrslente.

MLA DECIMA - Todo dia 31 de dezembro cie cads ano ser g procedido o levanta

thento do balanço do exercjcio, send* pie on lucros au prejuf

iflfictdos eerie dlAtflbu-fdos ou suporradop pelos .äcios, na proporçio de

4uot4R2 4. capital.

r

estitai0f020 - A critinio dos scIos e no stendimeuto 4e interestS da pro

pria Eociedade. o total ou part.doe lucron poderió sir dent

ormaçio de Reserva de Luercs no cri-tirio estabt1ecid&.-:e1a Let 6404/76,

. ptrrnan*tet em Lucros Acumuiados pate future destinaçid.

A DECIKA PRIMEIRA - As quotas da socisdade aio in&tvislvèjs e no podenic

sen cedidas ou tranef,njdee saw 0 expresso cotdntinenta da to-
cabendo, at Igualdade 4o precOs e condiçSes, o direit&de preferincia

, pie quetra adquirX-las no caso tie aigum quartets pretender ceder as



F)

--:	 •

SULA DECLMA SECUNtA NO eisa do g s6cios dasejar retirar-se di sociadad..
deverg notjficar a ovtro, par ncrito, com anttceac

do 60 dies. a nut Mvtres lhe aria r.cbolndos he nodalidada qua at eata
cc né Ciiusua bcin Terceira ding. instruninto.

SULA PECIMA TERCELRA - No caso de fa1ecinento di qualquer dos sodas a socie
dade é extinta, levantando-se no balanço npecIAl tea

4t1, 0, at toner acs herdeiros do pr-rta, sari lavrado nova contrato
a. inctusia States coa as dlraitos 1.gaia au, .enro, as b.rdairoa racebno
SOS S€U3 hfleres1. spur4dos ad a bA±iancó especial, em 4 (quarro) présttge.0
is a sucesaivas, vencendo-se a primeira apa 60 (aessenta) din Sc data do
iço especial.

ULA D1QIMA QUARtA - An onissots oti diividEa qua p*Ssam car auscitadas
o presence contrato. 3 sotio au ridEs ou rnolvidas

no becrato 3708, de 10 Se Janeiro di 1919, e ôoatraa dispo4çacs qua
Apliciveis.

sabre

eoii

FSULA DECThA QUINTA Pica eleito o Poro dent Conarca pare qusiquir aça fun
dada taste catnta, renuncisvdo-se a quslqusr, 	 outro

wflo especial qua aója.

I10,

	

	 Qt se acharen em porfaito acordo,e tudo quanta neste ins
° pArticuiEr fbI ievrado, obrlgsa-se a cumprir a precente cOntrato tad
na presea di dun tnternunhag absizo, e quatro exszplarss do Igual

corn a )rimeira via dntinada a registro a atquivamento us Junta comerciti

Recite, 10 de flosto di 1988.

15 A*20*
NACflI
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PROCURACAO_AD JUDICIA El EXTRA

OI.JTORGANTE:

CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LIDA.. pessoa juridica de direito
privado, na qualidade de socieclade limitada, sediada a Rua Jornatista Murilo
Marroquirn, no 220, bairro da Várzea, Recife/PE, CEP: 50.950-170, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 24.073.694/0001-55, par intermédio de seu sOcio CARLOS
ANDRE GOMES NAGEM, brasileiro, casado, empresário, residente e
dtrniciliado nestacidade do Recife/PE, portador da Cedula de Identidade n°
32343.049-SSP/PE e iriscrito no CPF/MF sob on° 834.153.354-53.

OUTORGADOS:

CARNEIRO GOMES E ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC, estabelecida a Rua
dos Amos, n° 55, Pogo da Panela, Recife/PE, na pessoa do Dr. ALEXANDRE
CARNEtRO GOMES, brasileiro. càsado, advogado, inscrito na QAB/PE sob o
n° 18.624, Dr. LEONARDO CARNEIRO MACHADO, brasiteiro, divorciado,
advogado, inscrito na OAB/PE sob n°. 18.976. Dr a LJVIA COELHO NERY DA
FONSECA, brasileira, casada. advogada. inscrita na CAB/PE sob o n° 30.390.
Dra ANA GATARINA PEREIRA LOPES, brasUeira, casada, advogada, inscrita
na OABIPE sob o n o 32.218, CARLA PRESCILA BEZERRA VIEIRA, brasfleira,
solteira, advogada, inscrita na OAB/PE no 31.596, BRUNA DE CARVALHO
CHAVES PEIXOTO, brasileira, softeira, advogada, mnscrita na OAB/PE n°
34.464 e HELENA MEDEIROS FERREIRA PINTO, brasileira, solteira,
advogada, insctita na OAB/PE n° 36.052.

PODERES:

Amplos e ilirnitados, para a FORO EM GERAL. corn a cláusula "AD JUDICIA
. El EXTRA", a tim de que, agindo em conjunto ou separadarnente, possam

defender as interesses e dir&tos da Outorgante em qualquer juizo. instância
ou Tribunal, tendo ainda. poderes especiais para representar no ànibilo
administrativo, em quatquer repartiçäo municipal. estaduat ou federal, e ainda,
requerer, recorrer, receber, acordar, dscordar, discutir, transigir. desistir,
firmar comprornisso, dar qutaçao, adjudicar e arrematar bens,
embargar,apresentar queixa-crime, requerer faléncia, concordatas, confessar,
acompanhar inquerito, substabelecer no todo ou em parte. corn ou sem
reserve de poderes, se assirn the convier, tudo visando o fiel e born
Cumprimento deste mandato.

Recite, 17 de Juiho de 2014

e-m /u&tPi,lt/	 ___
CIL - COMERCIO PE INORMATICA LTOA.

CARLOS ANDRE GOMES NAGEM
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Foltia n° 055
1 0 Traslado

- INSTRUMENTO PUBLICO DE PROCURAçAO'
QUE FAZ CIL: COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA, NA FORMAABAIXcL

SAIBAM quaptos virem este instrumento de
rocuraçäo Páblica que, aos vinte e quatré dias do més de outubro do ano

le dais mil e quatorze (24110/2014), nesta Cidade do Recite, Capital do Estado
JePernambuco, nesteTabelionatp do 8° Oficlo de Notas do Recife, corn sede na
venida Herculario.Bandeira, no 563, no bairro do Final, perante mim, Ivani/do dc
lgueiredo Andrade S Oliveira Fl/ho, Tabeliâo PObllco, cómpareceu como

Dutorgañte, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA., empresa corn sede
esta cidade do Recife, Estado de'  Pernambuco, cbm)ertdereço a Rua Jornalista

Murulo Marroquim, n.° 220, no bairro da Vârzea, inscrita no CNPJ/MF sob a
24.073.69410001-55, neste ato representada PCI HALIM NAGEM NETO,
brasileiro, empresário, casado, portá'dor ia documento nümero n° 1.486.168
SSP-PE, inscrito no CPFIMF sob o no 233.112,904-53, residents edomiciliado
riesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, o presente recorihecido como o
póprio pelo Tabeliao Püblico, conforme os docurnentos apresentados, pessoa

e juridicarnente capaz, do que dou fe. , neste Tabelionato, pela
Outorgante par seu representante legal, foi declarado que, para os efeitos do
disposto no art 653 do Código Civil de 2002, nomeiae constitui corno bastante
,rocurador, CARLOS ANDRE GOMES NAdEM, brasileiro, empresário, casado,
portadorda cedula deidéntidade n° 3343049 SSPIPE, inscrito no CPF/MF sob o
no 834.153.354-53, residents e domiciliado nesta cidade do Recite, Estado de
Pernarhbuco, a quem confere poderes especificos para representé-la perante as
RepartiçOes PCjblicas, Pdministrativas, Autárquicas ë Cartifirios em geral,
Repartiçoes PUblics Federals, Estaduals,. Municipals, seus Departarnentos e
Secretarias, Pessoas Fisicas e Juridicàs, de direito publico ou privado, Sociedades
deEconomiã Mista, Estatais, Paraestatais, Receita Federal, Ministerios, Delegacia
Regional do Trabatho, Sindicatos, Comercio e IndUstria, nos Bancos e
Estabelecirnentos de Credito ern gerl, podendo para tanto, abrir e movimentar
contas correntes da Outorgante, podendo para tanto: emitir cheques, autorizar
cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condiçoes pactuadas, passar recibo e
darqUitaçao, solicitar saldos e extratos de contas correntes, rdquisitar talonários de
cheques, autorizar débito em conta corrente relativo a operaçOes de credito
contrathdas pela Ol1torgante junto a lnstituiçOes financeiras, retirar cheques
devolvidos, endossar: cheques, requisitar cartao eletronico e movimentar conta
corrente corn cartao, sustar/contra-ordenar, cnceIar e baixar cheques, efetuar
aplicaçoes financeiras e resgates de valores aTicados, efetuar saques de cbnta
corrente e poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar,
transferOncias e pagarnentos par rneio eletrOnico' ou mediante autorizaçao por'
escrito, sendo certo, ainda, que a mandatéria confere ao procurador poderes:
especiais para autorizar instruçOes relativas a cobrança de titulos e duplicatas,

I	 -	 --	 -

I

Ay. Herculano Sandeira, 563 . Pina - Recife - PE -CEP: 5111 .13I -Fond I Fax: (81)3073.0800 . www.tabolionatofigueinedo.com.br
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concecieranatlmentos caucionar titulos do créd ito, confessa,-, Iransigiy desistir.
pfetuar acordos, assinar contratos de cambid e setis respectivos aditivos e
àverbaçoes, assinar propostá do abertura de carla do crédito a importaçao.
assinar t&mo do transferéncia de direitos sobre carla do crédito do expartaçao
assinar carla vincu1at6ria cartas de compromisso e outtos documentos relativos
20 comércio exterior, assin ;r CCB (Cedula do Crédito Sancario), em nome da
OUtor.gante, emitir, endossàr e avalizar cheques, dup!icatas, letras de câmbio €
notas prom issorias, endossar edéscontar tifulos do credito, assinarorcamentos e
propostasdeemprestirnosiinancjrneno assinar contratos de abertura de créd Ito
e quaisquer outros tipas db instrurnento de crédito e zeus respectivos aditivos e
mençoes adicionais, conhratar empréstimos a financiamentos, estipulando
respectivos.valores, cl6usulas e condiçbes, emititituIos de crédito de qualquer
natureza, aceitar avaliaçOes de bens, avalizar e prestar fiahça em norne da
Outorgante dar em hipotecajpenhrjr cedufar, alienaçao fiduciária 00 qualquer
outramodaUdade de garantia real benz lou direitos creditorics depropriedade da
Outorgante, assinar reIaço defaturamento, bthlançopatrimonial, demonstraçao de
resultado do exerciclo, enfim, quaisquer dernonsirativos cantábeis/financeiros,
assinar, em favor da'Qutorgante, termo de autbrizaçad para corisulta ao Sistema
de Iriformaçoes de Crédito do Banco Central - SCR e Autorizaçao para
levantamento de Informaçoes Cadastrais jyntc1 ao Programa do Recuperaçao
Fiscais - REFIS, assinar demonstrativo de .quadro acionário da Outorgante,
assinarapôlice de seguro do qualquer natureza; podendo ainda, requerer, alegar e
assinar a quo for preciso, juntar, apresentar e retirar docurnentos, apresentar e
assiriar quaisquer gulas, reuerer certiq t?es ,, alvarás diversos e demais'
autorizaç6es 1 abrir, acompanhar e dar andamento a frccessos, pedir vistas,'
cumprirexigencias, tomar ciência dedespthos, pagar e/ou receberimpor-tancias,
seja a quo titulo for, dar e aceitar recibos e quitaçOés, comprar e vender
mercadoriasdo ramo da firma, assinardocumentos fiscais e faturas, promover e
efetuarendossos e avais em titulos para descontos bancarios, assinarborder-aux,
adrnitirelotj dernitiremhpregados, assinar e/ou dar baixa em CTPS - Carteira de
Trabalho e PrevidOncia Social, fixarordenados 0 atribuiçOes, promover e efetuar.
'alteraçao de anotaçoes em CTPS, nomear p,repostos junta a DELEGACIA
REGIONAL DO TRAaALHO, VARA DO TRABALHO; VARA CIVEL, JUIZADO
ESPECIP,Is CIVEIS, PROCON ESTADUAL OU MUNICIPAL; born coma, quitar
contratos mercantis junta a instituiçoes financeiras, fazér leasing, empréstimos
bancários, fazer conipror; assinar contratos, distratos. e aditivos contratuais de
prestaçao de serviços, ajustar ciãusulas e condiçoes, participar do concorréncias
püblicas c/cu particulares, Iicitaçoes, tornadas de'preços, cartas-convites, retirar
editais, participar do aberturas de licitaçoes, acordar, discordar, interpor recursos,
prestar declaraçoes e informaçoes, podendo ainda, dUo procurador, assinar.
contratos e/ou convOnios para aquisiçao do vales transportes, tiquetes-refeiçao
Podendo dUo procurador para tanto, praticar finalmente todos os atos quer so
Uzerem necessérios ao flel cumprimento deste mandato. 0 presente instrumento, n.

Jo
•
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demandato tern validade de 1 (Urn) ario, sendo vedado osubstabelecimento. Valór
dos emolumentos , liquidos de acordo corn a tabela da Lei n° 12.978/2005: R$
46,13. Valor do Fundo Especial de Registro Civil: l$ 5,12. Valor da Taxa de
Prestaçode Serviços Notariais e Registrais do Tribunal de Justiça do EstaØo de
Pernambuco - TSNR: R$ 10,25: Valor tofal: R$ 61,50; Recolhido através da Guia
do Sistema de Arrecadaçao das Serventias Extrajudiciais - SICASE, 110

0003375374, .m data de12411012014, no Banco do Brasil, agéncia 3249-2; Esta
procuração somenté'- é valida corn o selo de auteticidade e fiscalizaçao aposto
abaixae se não contiver nenhumà rasura. Eu, Aagusto Reynaldo Maia Alves
Sobrinho, Escrevente Autorizado, a lavrei, e eu, ivanildo de Figueiredo Andrade
de Oliveira Fi/ho, Tabelião titular do Cartôrio do 8 0 Of[cio de Notas do Recite,
subscrevo e assino. (aa) HALIM NAGEM NETO. Recife, 24 de outUbro de 2014.
Trasladada neta mesma data conforme o original. Dou fe Selo digital de
fiscalizaçao: F0073783.MP009201403.09274. Consulte autenticidade em
www.tjpe.jus.br/selodigitaL

	

Em 
	

da verdade.

I

	

Ivanildo
	

to Andrade de Oliveira Fith
Tabeliäo

Augusto Reynaldo Maia Alves Sobri
- Escrevente Autorizado

Av. Herculano Bandeira, 563 Pina -Recite . PE	 51.110-lu . Fone/Fax: (81)3D73.0800 -vnvw.tabefionatofigueiredo.corn.br
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GARRIDO, foCACCIA & SANCHEZ

ADVOGADOS

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 79 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ri.

Habilitacão de Crédito

Proc. n. 2 0093715-69.2015.8.19.0001

CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSIJLTORIA LTDA - EPP.

pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CWPJ/MF sob o n° 03.287.473/0001-00, corn

endereco na Rua Cararnuru, n2 417, Chácara Inglesa, CEP 04138-001, São Paulo - SP, por

seus advogados abaixo assinados, nos autos da Recuperacão Judicial, em epigrafe

ajuizada por GALVAO ENGENHARIA S.A e GALVAO PARTICIAPcOES S.A, vem, corn o

devido acatamento, a presenca de V. Exa., requerer a juntada dos atos

constitutivos da empresa, bern coma do instrurnento de rnandato.

Requer, outrossim, que todas as intimaçöes doravante sejam

publicadas tarnbern em norne de Francisco Focaccia Neto, OAB/5P73.135; Carlos

Eduardo Sanchez, OAB/SP 239.842 e Silvio de Souza Garrido Junior, OAB/SP

248.636, sob pena de nulidade.

Termos em que,
P. Deferirnento.
São Paulo, 08 d Jjb.D4er2O15.

Carlos Eduar 0
OAB/SP 239.&42

Francisco Fo
OAB/S2...J

0
C-.

0
C".

C
.4

-I

C.,

TEL (it) 32620515 I AV. PAULISTA 352. 5G ANDAR CJ.57 I BElA VISTA I CEP 01310.000 I SAO PAULO SP

TEL (17) 33440874 1 RU& ALBUOSJERCRJE rESSO.k. 390. SALA 110 1 JD SANTO ANTONIO I CU' 15014A401 SAOJOSE 00 RIO PRETO SP
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0% GARRIDO, F0CACCIA & SANCHEZ

ADVOGADOS

PROCURAçAO

Pelo presente instrumento particular de procuracão, CONSIJLTERRA
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., pessoa juridical de direito privado inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 03.287.473/0001-00, corn endereço na Rua Caramuru, n 9 417, Conjunto 21, Chácara
Inglesa, CEP 04138-001, São Paulo - SP, neste ato representado por seu Diretor, Andrés José
Oliveira Luna, norneia e constitul seus bastantes procuradores, os advogados, brasileiros
SILVIO DE SOUTh GARRIDO JUNIOR, OAB/SP 248.636, CARLOS EDUARDO SANCHEZ, OAB/SP
239.842, TATIANA FERRAZ JORGE GARRIDO, OAB/SP 273.207, MAURO TREXLER CARDOSO
MOURAO, OAB/SP 136.596, SIMONE MATHEUS, OAB/SP 158.852 e THAIS OF ALMEIDA
PRADO INOUE,OAB/SP 324.226, corn escritório na Av. Paulista n. 2 352, 5•2 andar, cj. 57, São
Paulo/SP, CEP 01310-000 e na Rua Albuquerque Pessoa, 390, sala 110, São José do Rio
Preto/SP, a quern confére amplos poderes para o foro ern geral, corn a cláusula 'ad judicia' e
'ad judicia et extra', ern qualquer juIzo, Instância ou Tribunal, judicial e/ou administrativa,
conferindo-Ihe ainda poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar
cornpromissos ou acordos, receber e dar quitacão, receber intimacOes, agindo ern conjunto
ou separadamente, especlalrnente para representar o outorgante nos autos da Recuperacão
Judicial proposta por Galvão Engenharia S.A e Galvão Participacöes S.A., em trâmite perante
a 7 Vara Empresarial da Cornarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, processo n2
0093715-69.2015.8.19.0001.

Sâo Paulo, 03 dejunho de 2015.

LTDA

Andres Jose Oliveira Luna

RG n 2 4.114.290-1

TELUU32U1-0575 I AV.PAUI.ISTA.352 	 ANDAR .c .v I BE LA VISTA I c:E1'0I310.( 	 I SAO PAULO .SI'

T fl, (r)33ox'874 1 IUJA ALBIJQUEPS)LJE PBSOA. Y)1'.SALA 110 I JDSANTO ANIONIC) ICEI' 150144401 SAO psi LX) RIO I'RETO.SI'



28/05/2015	 Comprovante de Inscrição e de Situaçäo Cadastrat - Irnpressão

Receita Federal

Cornprovante do Inscriçâo e do Situaçâo Cadastral

2cPft

Contribuinte,

Confira Os dados de ldentificaçäo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a
RFB a sua atua!izaçäo cadastral.

NUMERO DE INscRrçAo
N3.287.473/0001 -00
I1ATRIZ

REPIJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

COMPROVANTE DE lNscRIçAo E DE 	 DATADEASERTURA

srTuAcAo CADASTRAL	
15/07/1999

NOME EMPRESARLAJ.
CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTOA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FPNTASIP
C ON S U LT E RRA
CODIGO EDEScRIcAO DAATMDADEECONOMICAPRINCIPAL
41.204-00 - Construção de edificios
CO0K30 E oEscRrçAo DAS ATMDPDES ECONOMICAS SECUNDARLIS
42.99-5-01 - Construçâo de instalaçöes esportivas e recreativas
CôDGO EDESCRçAODANATURAJURIDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
LOG RADOU RO
R CARAMURU
CEP	 BAIRRO/DISTRifO
04.138-001	 CHACARA INGLESA
ENDEREO ELE1RONICO
sdc@sdcassessoria.com.br
ENTE FEDERATWO RESPONSAVa (EFR)

srruAcAo CADASTRt&
AT! VA
MOTWO DE srrUAçAo CADASTRAL

srwAçAo ESPECIAL
A S - A -L. *

NUMERO	 COMPIEMENTO
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA 92 ALTERAcA0 E
CONTRATUAL DA SOCIEDA]I)E SIMPLES LIMITADA

.	 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJIMF 03.287.473/0001-00

Pelo presente Instrurnento particular e na meihor forma de direito, os abaixo assrnadbs,
ORLANDO MASSAAKJ HOKAMA, brasileiro, solteiro, nascidb -ernt8/O(i55,
Engenheiro Civil, mscnto no CREAISP sob n° 0600962007, ?ortador do iki n°

7.689.653-5 SSP/SP e do CPF no 004.056.378-29, residente e donitkiadona RualDt

Natalmo Righeto no 136 - Bairro Parada Inglesa - CEP 02303-130-Säo aufc-7
Capital; e AI4DRES JOSÉ OLIVETRA LUNA, brasileiro, divorciado, itas 6, &54i
15/12/1958, Engenheiro Civil, inscrito no CREAISP sob n° 0601395802, portf do
RG n° 4.114.290-1 SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob n° 055.692.048-14, residente e
dorniciliado na Rua Angelo Menoncello, n° 20, Parque Continental - CEP 05327-070 -
São Paulo - Capital, Unicos sócios componentes da sociedade simples de
responsabilidade limitada CONSTILTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA., devidarnente registrada no 10 Cartório de Registro de TItulos e Documentos de
Barueri, Estado de Sao Paulo, sob n° 131952, em sessão de 01/07/1999 e posteriores
alteraçOes, sendo a ültirna registrada no 3° CartOrio de Registro de Titulos e
Docurnentos e Civil de Pessoas Juridicas da Capital, sob o n° 654190, em sessão de
30/04/2013 decidern entre si e na meihor forma de direito alterar o referido Instrurnento
Social, mediante a condiçAo estabelecida na clausula seguinte:

1. Resolvern os sócios aumentar o capital social, totalmente integralizado, de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) para. R$ 1.051.460,00 (urn milhão, cinquenta e urn
mu, quatrocentos e sessenta reais), corn urn aumento, portanto, no valor de R$
551.460,00 (quinhentos e cinqflenta e urn mil, quatrocentos e sessenta reais), criando-se
551.460 (quinhentos e cinqUenta e urn mu, quatrocentas e sessenta) novas quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada urna, que são distribuldas neste ato igualmente
entre os socios, ou seja, 275.730 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta)
quotas para cada urn. 0 presente aumento de capital é integralizado pelos sócios
mediante a capitalizacäo dos lucros constantes na conta de reserva de lucro no balanço
patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2013. I-,



2. Em vista da alteração acLrna, resolvem OS S6C1OS de mütuo e cornum acordo, aprovar a
nova redaçao da Clausula Quinta do Contrato Social, a qua], já refletindo a alteraçao
acima, passa a vigorar corn a seguinte nova redaçao:

CLAUSULA QUINTA: 0 Capital Social é de RS 1.051.460,00 (urn milhâo,
cinqüenta e urn ml!, quatrocentos e sessenta reals), totalmente integralizado ei9
moeda col-rente nacional, dividido em 525.730 (quinhentos e vinte e cinco 94	 0

setecentos e trinta) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, 	
U,

distribuido entre os sOcios:

C
0

0

ORLANDO MASSAAIU HOKAMA .......................................	 525.
A1,00 cada uma ......................................................................... 	 RS:

ANDRES JOSÉ OLIVEIRA LUNA ...................... 	 525.730
A1,00 cada uma ...................................................... 	 •.RS 525.:

Total: 1.051.460 Quotas
	 0100

Permanecem inteiraniente válidas e em pleno vigor todas as demais
Contrato Social que não foram objeto cia presente, as quais são, neste ato,:

Em vista das deliberaçOes acima, resolvern os sOcios, de comuin acordo e a
unanimidade, CONSOLIDAR 0 CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE que, na
sua integra, passa a vigorar corn a seguinte redação:

"CONTRATO SOCIAL PA CONSULTERRA ENGENIIARIA E
CONSULTORTA LJ7DA."

DA DENOMINAAO, FORO, SEDE, FILIAIS E OBJETO SOCIAL:

CLAUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Simples tern a denominaçao social de
CONSULTERRA ENGENTIARIA E CONSULTORIA LTDA., com sede e foro
cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Caramuru n° 417 -
Conjunto 21 - Bairro Chácara Inglesa - CEP 04138-001, inscrita no CNPJ/MIF sob
no 03.287.473/0001-00, podendo, a critério da Sociedade e per consenso unâthme dos
sócios, abrir, instalar e encerrar fihiais, escritOrios e representantes em outras praças, no
pals on exterior, halo na confonnidade dos dispositivos aplicáveis. A Sociedade opta

/ 1'
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pelo sistema de tributação Municipal, de sociedades profissionais, corn dois sócios
habilitados, e corn responsabilidade pessoal ate o lirnite do Capital Social.

CLAUSULA SEGUNDA: A Sociedade Simples tern por objeto social o
acompanhamento técnico, controle de qualidade, supervisAo, fiscalização e
gerenciamento de obras, controle tecnológico de materiais, serviçoes de topografia,
laudos e pericias técnicas, estudos de viabilidade técnico-econômica, .projeto de
obras civis, projetos viários, rodoviários, ferroviários, aeroviários e hidroviirio/
projeto de saneamento basico, drenagern, canalização e pavimentacão e consuIto1ri,a'
técnica no rarno de engenharia civil em geral.

CLAUSULA TERCEIRA: A Sociedade Simples adotará a expressäo fan$hsia(de:1
CONSULTERRA.

DO PRAZO DL DURAAO:

CLAUSUILA OUARTA A Sociedade Simples, que teve micio ds atividades,èm
01/07/1999, tern duraçäo por prazo mdeterminado extinguind6-e, todaviai por
consenso unâmrne dos socios

DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS:

CLAUSULA QUINTA: 0 Capital Social é de R$ 1.051.460,00 (urn milhao,
cinqUenta e urn mu, quatrocentos e sessenta reais), totalmente integralizado em
rnoeda corrente nacional, dividido em 525.730 (quinhentos e vinte e cthco mu,
setecentos e trinta) quotas . no valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, assim
distribuldo entre os sócios:

U

U
V

ORLANDO MASSAAKI HOKAMA
	

525.730 Quotas
A 1,00 cada urna .................................. 	 R$ 525.730,00

ANDRES JOSÉ OLIVEIRA LUNA ......	 525.730 Quotas
A 1,00 cada uma ...................................... 	 R$ 525.730,00

Total: 1.051.460 Quotas
	

RS 1.051.460,00

Parágrafo 1°- De acordo corn o Artigo 1.052 da Lei n o 10.406 de 10 dejaneiro de 2002,
a responsabilidade de cada socio é restrita ao valor total de suas quotas, sendo solidária
corn relaçao a integralizaçao total do capital social.

Paragrafo 2°- Cada quota confere o direito a urn voto nas deliberaçoes dos sócios.

/
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CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade do cada sOcio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçao do Capital Social (Art.
1052, CC/2002).

CLAUSULA SETIMA: 0 aumento de capital social devera ser deliberado em reuniao
dos sócios, em que: (a) serAo definidos os termos e condiçOes do aumento de capital; (b)
será fixado o prazo do ate 30 (trinta) dias para o exercIcio do direito de preferéncia; e (c)
será convocada a reuniao de socios para aprovar a correspondente alteração do contr,Ø
social, a menos que a totalidade dos sócios so pronuncie, nesse momento, corn
ao seu direito do preferencia para subscrever novas quotas no correspondente ux9Mfto
de capital. Nesta Ultima hipótese, a alteraçAo do Contrato Social será apØ')4a no
mesmo ato.

Parágrafo Unico: As reuniöes do sócios mencionadas nesta
dispensadas caso a totalidade dos sOcios assine a correspondente
Social.

VA ALPIVIUNIS1KAcAO	 E KEMU1NE1<AAO	 Dus. SpCIOS.
ADMINTSTRADORES

CLAUSIJILA OTTAVA A Sociedade Simples sera adimnistrada poramos o socfo,
ja qualificados anteriormente, podendo assinar isoladarnente, a qual terá a rceflo
ativa e passiva da sociedade, em juizo e fora dole tendo, para tanto, direito a?'u da
denominaçao social, a faculdade de movimentaçAo do contas bancãrias; contrair
ernpréstimos; dar e receber quitação; emitir, sacar e descontar duplicatas; firmar
contratos, constituir procuradores em nome da sociedade; enfim, praticar todo e
qualquer ato necessário ao desenvolvirnento das atividades sociais.

Parágrafo Primeiro: A citação judicial da sociedade devera ser efetuada,
necessariamente, na pessoa de urn dos sócios diretores.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade técnica da sociedade ficará a cargo dos sócios
Orlando Massaaki Hokama, inscrito no CREAJSP sob if 0600962007 e Andrés José
Oliveira Luna, inscrito no CREAISP sob n° 0601395802, ambos corn plena autonomia
de suas ftindaçOes.

Parágrafo Terceiro: A sociedade poderá, a qualquer tempo, nomear procuradores por
meio do Procuraçao PUblica, para substituir os sócios nos atos da sociedade, sendo
obrigatOria a presença do procurador engenheiro civil habilitado no CREA, para os atos
de rosponsabilidade técuica.

C.,
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Parágrafo Quarto: Fica vedado o uso da denomthaçao social em negócios alheios aos
interesses sociais cia sociedade.

Parágrafo Quinto: Os sócios convencionam entre Si que estão impedidos do exercer
fiança e avai de tftulos de qualquer natureza a terceiros, exceto no exercicio de negócios
envolvendo a Sociedade.

CLAUSULA NONA: Ficam os sócios-administradores dispensados de
caução em gararitia do seus atos do administraçao.

CLAUSULA DECIMA: Polo exercfcio da administraçao, todos Os sócios te)&
•	 a uma retirada mensal a titulo do Pró-Labore e/ou dividendos de acc$th

legislaçAo vigente e a conveméncia da empresa e dos socios 

Paragrafo Urnco Os valores do retirada do Pro-Labore ou divendo
determmados mensalmente do acordo corn a capacidade financeirajla 83(otied
resultados apurados pela mesrna 	 'p

REUNIAO DOS SOCIOS:

CLAUSULA DECIMA PRIMIEIRA: As deliberaçöes dos sócios
reuniao, obedecendo As regras do convocaçAo e quorum disposto neste

Parágrafo Primeiro: A reunião seth dispensada quando todos os sócios decidirem, por
escrito, sobre a matéria objeto de deliberaçao.

Parágrafo Segundo: Os sócios decidirao, oportunamente, sobro a conveniência de
realizar a reuniao anual de sOcios para tratar dos assuntos indicados no Artigo 1.078 da
Lei n° 10.406 do 10 dejaneiro de 2002.

Parágrafo Terceiro: As deliberaçOes tomadas em conformidade corn este Contrato
Social e corn a Iegislaçao aplicável vinculam todos os sOcios, ainda que ausentes ou
dissidentes.

DO EXERCfCIO SOCIAL:

CLAUSULA DECIMA SEGTJNDA: Anualmente, em 31 de dezembro, seth levantado
urn Balanço Patrimonial, Dernonstraçao de Resultados do lExercfcio e a conta do Lucros
ou Prejuizos Acurnulados, cabendo aos sócios partes dos lucros ou dos prejuIzos,
proporcionalmente a participação no Capital Social.
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Parágrafo Primeiro - Balancos Intermediários: A sociedade poderá, no curso do
exercIcio, distribuir lucros, por conta do mesmo perlodo, mediante levantamento de
balanços intermediários para esse fun.

Parágrafo Segundo - Participaçäo nos Resultados: Os lucros on prejuIzos apurados
serão distribuidos on suportados pelos socios, na proporção de sua participacão no
Capital Social ou por meio de acordo firmado entre os mesmos, distintarnente da
participação no quadro societário.

CLAUSULA DECIMAL TERCEIRA: Nos quatro meses seguintes ao tdrrntn
exercIcio social, sera realizada assernbléia dos sócios, seguthdo-se as forx4Iida
previstas pela Lein' 10.406, de 10 dejaneiro de 2002, corn objetivo de tomaq'4 cor
dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado.

DIREITO DE INSPECAO

CLAUSULA DECIMA QUAIRTA: Cada sOcio terá o direito de examinar,ir
e copiar, durante o horário normal do expediente, as livros, registrb .
Sociedade. A Sociedade rnanterá em sua sede todos os registros relacio
exercicio social, pelo periodo mInimo de 1 (urn) aria apOs o térmitlo de cada
social.	 C	 -

EXCLUSAO DE SOCIO POR JUSTA CAUSA:

• CLAUSULA DECIMAL QUTNTA: Será considerada justa causa para a exclusao a
prática, par qualquer sócio, de atos de inegável gravidade que ponham em risco a
continuidade da Sociedade.

Parágrafo Primeiro: Aldm do disposto acima, poderá ser considerada justa causa a
ocorréncia dos seguintes fatos:

(i) quebra do affectio societatis, deliberada por sOcio;
(ii) concorréncia, direta on indireta, tanto coma proprietârio, acionista, sócio,
investidor, parceiro, licenciado, financiador, operador, consultor empregado, ou de
qualquer outra forma, corn os negócios desenvolvidos pela sociedade; e
(iii) solicitaçao on contratação de qualquer diretor, funcionário, empregado on
preposto da sociedade corn o propósito de empregar ou de qualquer outra forma
contratar seus serviços.

/
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Parágrafo Segundo: A exclusão do sócio deverá ser deliberada em reunião
especialmente convocada para esse fim, estando o socio sujeito a exclusao ciente, em
tempo hábil, paz-a que possa comparecer e, querendo, apresentar sua defesa.

Parigrafo Terceiro: 0 reembolso do sOcio exciuldo será feito pelo patrimonial de suas
quotas, apurando em balanço patrimonial especialmente levantado para esse fim,
devendo set pago em ate 90 (noventa) dias a partir da liquidaçao de suas quotas.

CONTINUAAO DA SOCIEDADE:

. CLAUSUILA DECIMA SEXTA: Na hipótese de faléncia, concordata,
insolvéncia, liquidaçao, retirada on exclusao de qualquer SOCiO, os demais s
direito de preferéncia na aquisição das quotas do sócio falido, concordata4h
falecido, insolvente, liquidado, retirante on excluido, podendo a Socied
seus negócios, sendo que o direito de preferéncia será exercido nos t
condiçOes previstas neste instrumento.

//cI LI,

C
a,

C

CLAUSULA DECIMA SETIMA: No caso de falecimento de Urn dos
sociedade não seth dissolvida, continuando com Os SóCIOS remanescentesçe S.

de direito ficarao a disposiçao dos herdeiros on sucessores do de cujiL'

Paragrafo Unico: A Sociedade nao se dissolvera pot morte de quaIquet'o4os68os,
sendo facultado ao (s) herdeiro (s) do sócio falecido a permanéncia na sociedade,
exercendo em comum as quotas on nomeando procurador que o (s) represente (m), on a
retirada da sociedade.

LIQUIDAAO:

.CLAUSULA DECIMA OTTAVA: No caso de liquidaçao, serão observadas as
clisposiçOes legais aplicáveis.

Parágrafo Unico: Durante a faze de liquidaçao, o liquidante poderá gravar de onus
reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos e prosseguir nos negócios da
Sociedade.

LEI APLICAVEL:

CLAUSULA DECIMA NONA: A sociedade e regida pelas disposiçOes da Lei n°
10.406 de 10 de janeiro de 2002 e, supletivarnente, pot este Contrato Social e pela Lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alteraçOes posteriores.

7
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Testemunhas:

Eelipe Nilo Marqu'
RU n° 37.498.006:8

bc(d	
esutjTgIrllou

s

66s46 145

FORO:

CLAUSULA VIGESIMA: Fica eleito o Foro da Cornarca de São Paulo, Estado de São
Paulo, para dirimir as dñvidas oriundas deste Instruniento, corn expressa renñncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

C

TERMO DE POSSE E DECLARACAO DE IDONEIDADE

Os sOcios adniinistradores assinam o presente instrurnento aceitando a sua de:
formalizarido a sua posse na. adrninistraçao da Sociedade e declaram, sob p
que não estAo irnpedidos por lei especial, nern condenados ou sob efeito de c 0)

a pena que vede, athda que temporariamente, o acesso a cargos püblicos, ou
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussAo, peculato ou contra a econo4
popular, contra as relaçoes de consurno, a fe pubhca ou propnedade, ou qualquer %O
que os impeçam de exercer atividades mercantis 	 /

Estaihdo assim justas e contratadas as partes assinam o presente 1nstrdmnQt6 particular
eM4JB(Ues) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Rio Paulo, 13 de marco de 2014
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fQflotado sob, n. c 7 ,R R

I'1 Josepha da Cunha
le f201970
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	 )a WSSMC OM e

Amt-0

3' Oficinl de RegistrO de Titulas c OocumcntOS C

Civil de Pessoa Juridita d Capital - CNn: 4&572.625/00016
Bet Jose Maria Siviero - Olirbi

PS 799,27 protocolado e preriotado sob a it 768.909 en

R$ 227,17 23/04/2014 e regisU'ado, hoje, em microfliflit

RS 168,26 sob 0 n. 669.456, em pessoa juridica.

4207 Averbado a margern do registrO n. 654190

RS 4207	
So Paulo, 02 de rnaio de 2014

P.S.

P.S 1,278,84

nd. Jose Mana Sivicro - C)11th1
Sri, Francisco Robcrto Longo - Oficial Substituro
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MULJNARI
MORAES

ADVOGAOOS ASSOCIADOS

EXMO. SR. DR. JIJIZ DE DIREITO DA P VARA EMPRESARIAL DO FORD CENTRAL DA
COMARCA DO RIO DE JANEIRO - Ri.

Ref. Processo n.°.: 0093715-69.2015.8.19.0001

RECUPERAcAO JUDICIAL

INTERCEMENT BRASIL S/A, sociedade anônirna, estab&ecida na Avenida das NaçOes

Unidas, n o 12.495, 130 e 140 andares, Torte NaçOes Unidas - Terre A, Centre Empresarial

Berrini, CEP 04578-000, no munic(pio de São Paulo/SR regularrnente inscrita no CNPJ/MF

sob o n 62.258.884/0001-36, per seu procurador si.gnatário, ut"instrurnento de mandato

iricluso, corn escritório profissional na Rua Tabatinguera n.° 140, conj. 706, Centro,

lone/fax (11) 3106-0692, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01020-901, onde receber6.

citaçöes e intimaçâes, vem, respeitosamente, perante Vossa Exceténcia, requerer a juntada

do Instrurnenta de Procuraçâo e Estatuto SociaL para comprovar sua representatividade

processuat nos autos da RECIJPERAcAO JUDICIAL da empresa GALVAO ENGENHARIA

S/A, ja quatiflcada nos presentes autos em processamento nesse M.M. Juizo onde a esta

parte, vern RATIFICAR 0 CREDITO NO VALOR NOMINAL DE RS 102.276,49 (cento e

dots mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), sendo o crédito

C.
Lfl

correto e portanto, conforme corista no quadra gerat dos credores:
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MULINARI
ME*AES

ADVOGADOS ASSOCJADOS

ISSO POSTO, REQUER. a ratificacäo do crédito Lançado no puadro gerM dos credores

guirografârios, bern como, a inctusão destes procuradores nas intimacöes/citacOes do

Qresente feito. Requer, ainda, processada a presente Recuperaço JudiciaL sejam, as

vatores das parcelas correspondentes, depositados diretamente na conta bancária em

nome de Intercement BrasiL VA (CNPJ/MF n o 62.258.884/0001-36) perante ao Banco

Bradesco (237). Agêncta n° 2373, Conta Corrente n o 5236-1. mediante depósito

identificado..

Nestes termos, pede deferirnento.

Rio de Janeiro/RJ, 15 dejunho de 2015.

Osvaldo It de Moraes Neto

OAR/Ri 108.532 A

Cosine c/a Roclia

OAR/Ri 129. 693

Documentos Inclusos:

Pro cura ção;
Subctabe/ecimento;
Ata da Reun/ão do conselbo de 4dm/n Inca cab;
Estatuto Soc/at
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PRO C URA cÁo

OUTORGANTE: Pot este instrwnento particular, INTERCEMENT BRASIL S.A., nova
denorninaçäo do Camargo Corrêa Cimentos S.A. (sucessora pot incorporação da CCB -
Cimpor Cimentos do Brash S.A.), companhia corn sede na Av. NaçOes Unidas, no 12.495,
12°, 13° e 14° andares, Torte Naçôes Unidas - Torte A, Centro Empresarial Berrini, CEP
04578-000, na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob no
62.258.884/0001-36 e InscriçAo Estadual sob no 108.099.911.110, neste ato representada pot
seu Diretor DORIVALDO FERREIRA, brasileiro, casado, administrador, inscrito no
CPF!MF sob no 655.610.828-68 e portador da eddula de identidade RG n o 6.251.703-X
SSP/SP e por seu Diretor RUBENS PRADO VALENTIN JUNIOR, brasileiro, casado,
tecnólogo, inscrito no CPF/MF sob o n o 091.087.318-61 e portador da cedula de identidade
RG no 17.481.333 SSP-SP, ambos eleitos em Reuniao do Conseiho de Administração
realizada em 02 do rnaio do 2013, registrada na JUCESP sob o no 0.522.449/13-0, em 18 do
junho do 2013, na forma do art. 20 de seu estatuto social, nomeia e constitui seus bastantes
procuradores:

OUTORGADOS: MARCOS RICARDO DALLANIEZE E SILVA, brasileiro, casado,
gerente jurIdico, inscrito no CPF/MF sob o no 021776818-04 e na OAB/SP sob o no 85.824;
EUCLYDES BASTOS BRANCO JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, inscrito no
CPF/MF sob o no 113.072.568-56 e na OAB/SP sob o no 174.410; VALERIA STEFANI,
brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o no 092.686.958-20 e na OAB/SP
sob o no 96.864; ANDRE NASSIF GJMFNEZ, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no
CPF/MF sob o no 167.521.318-64 e na OAB/SP sob o no 142.106; LUTZ FREDERICO
PENACHIONI, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o no 280.658.358-64 0

na OAB/SP sob o no 217.347; ADHEMAR OTAV[O DOS ANJOS SILVA, brasileiro,
solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o no 276.078.628-54 e na OAB/SP no 264.372;
RODRIGO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no PF/MF sob
o no 221.481.588-05 e na OAB/SP sob o no 318.174; ALEXANDRE DE BASTOS
MOREIRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o no 223.278.018-78 e na
OAB/SP sob o no 297.042; BRUNO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado,
inscrito no CPF/MF sob o no 329.176.018-25 e na OAB/SP no 259.045; WTLDNER
PANCHE RI, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob on'318.083.438-24 e na
OAB/SP n'313.167; MICHELE VIETRA, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/MF
sob o no 327.869.358-22 e na OAB/SP sob o n o 292.830; MAINE ZANETTI BARBOSA
SILVA, brasileira, casada, advogada, inset ta no CPF /MF sob 110 344.034.608-01 e na
OAB/SP sob o no 298.240; EVE, LINE MARINO, brasileira, solteira, advogada, inscrita no
CPF!MF sob o if 346.522.908-88 e na OAB/SP sob o no 307.566; CARLA DE OLIVE IRA,
brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/MF sob no 298.407.768-78 e na OAB/SP sob o
no 321.836; ANDRE LUTZ BELLA CIIRISTOFOLETTL, brasileiro, casado, advogado,
inscrito no CPF/MF sob no 218.154.728-98 e na OAB/SP sob o no 242.944; FABTANO
JOSE ALVES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OABISP sob o no 253.621 e no
CPF/MF sob no 212.529.598-93; pORIVAL PEREIRA JUNIOR, brasileiro, casado,
advogado, inscrito no CPF/MF sob o'n', 267.067.488-70 e na OAB/SP sob o no 175.538;
VIVIANE TELES DE MAGALHÁE$.::ATtAUJO, brasileira, casada, advogada, inscrita no
CPF/MF sob o no 830.460.701-87 e na OAB/SP sob o 

no 
181.936; BRUNO ESTEFANI
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BAÜBAN, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPFIMF sob o n° 377.455.468-42 c na
OAIB/SP sob o n° 337.226, todos corn eseiitório na Av. Nicolau Joäo Abdalla, 4265, Bairro
Jardim Zanaga, Americana, Estado de São Paulo, CEP: 13.474-904.

PODERES: aos quais confere todos os poderes contidos na cláusula "adjudicia et extra"
para, enquanto mantiverern vinculo ernpregatfcio corn a Outorgante, representar eI ou
defender os direitos e interesses da Companhia podendo para tanto, intentar medidas judiciais,
transigit; desistir, receber, dar quitaco, prestar compromisso e declaraçoes, tornar ciéncia de
despachos, assinarem cartas de credenciarnento de empregados que poderao representar a
outorgante corno preposto perante autoridades judieiais on administrativas e representá-la
perante: 1) Poder Judiciário, em qualquer foro, jpIzo ou instãncia; 2) Poder Executivo, perante
repartiçöes püblicas Federais, Estadnais, Municipais e Autárquicas, incluindo Receita Federal
do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, on quaisquer outro órgãos on
departamentos nas esferas trabaihistas, fiscais, prevideneiárias, ainbientais e crirninais; 3)
Sindicatos e AssociaçOes de Classe; enfim, o mais quo for necessário para o born e uiel
cumpri inento do presente mandato.

VALIDADE E SUSBTABELECIMENTO: A procuraçäo é outorgada por prazo
indeterminado, porérn somente poderá ser substabelecida corn reserva de iguais poderes,
desde que seja identificado, de forma individualizada, o processo a ser patrocinado, ficando
expressarnente vedado aos substabelecidos, substabelecerem os poderes desta. Os
procuradores exercerão os poderes outorgados ate que se mantenha seu contrato do prestaçào
do serviços corn a Outorgante.

Sâo Paulo, 14 do novembro de 2013.
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SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, corn reservas de iguais, aos advogados: RENATO MLJL!NARI, brasileiro, solteiro,

advogado, inscrito junto a OAB/RS sob n 9 : 47.342 e junto ao CPF/MF sob n 2 : 531.380.150-34;

OSVALDO RODRIGUES DE MORAES NETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob n9:

176.9901 e CPF/MF sob n 2 : 183.557,158-20, LUIZ TADEU LIBERATI MICELLI, brasileiro, casado,

advogado, inscrito na QAB/SP sob n2 : 196.306e cPF/MF sob nt 258.901.428-79 e FABIANO SANTOS

LOPES, brasileiro, casado, advogado, .inscrito na OAB/RS sob ri: 57.461 e CPF/MF sob ri:

• 675.381.930-49, todos integrantes do escritOrio MULINARI & MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS,

corn endereços profissionais estabelecidos na Rua da RiachueTo, it 2 1098, 49 andar, conj. 404, CEP

90.020-272, Bairro Centro, no municipio de Porto Alegre - RS, na Rua Tabatinguera, fl. 2 140, Conj.

1609 Centro, no rnunicipio de São Paulo/SP, CEP 01020-901 e na Rua Born Jesus, n 2 153, Bairro Alto,

no rnunicIpio de Piracicaba/SP, inscrita no CNPJ sob n. 9 05.299.793/0001-05, corn poderes para, ern

conjunto ou separadamente, independente da ordern de norneação e enquanto mantiverem vinculo

corn o mencionado escritório, representar a Outorgante ern Juizo ou fora dele, para que Ihes outorga

os poderes da cláusula "ad judicia", especlalrnente para atuar nos autos da Recuperação Judicial ern

face de GALVAO ENGENHARIA S/A, inscrito no CNPJ n 2 01.340.937/0026-27 e 01.340.937/0005-00,

podendo, enfirn, tudo o mais praticar para o born e fiel desempenho do presente mandato.

São Paulo, 12 de junho de 2015.

InlerCement Brasil S.A.
Av. das NaçOes linidas, 12495— 13° andar— Brooklin Nova - CEP: 04.578-000 - São Paulo - SP.
TeL:(ii)3718-4333— Fax (11)37l8-4220
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Substabelecimento

Substabeleco, corn reservas, a advogada Dra. Daniele

Guedes Cosme da Rocha, brasileira, casada, advogada, regularmente inscrita

junto a OAB/RJ sob o n.° 129.693, corn escritório profissiohal na Rua Ferreira

Cardoso, n o . 41, bloco 03, apto 504, Bairro Maria da Graça, municIpio de Rio de

Janeiro/R3, Os poderes a mirn conferidos pela Outorgante, para o born e fiel

curnprirnento do presente mandato.

S5o Paulo/SP, 24 de fevereiro de 2015.

Osvaldo Rodrigues de Moraes Neto
OAB/SP 176.990

OAB/RJ 108.532-A

PORTO ALEGRE/RS - R. Riachueto, 1098 / Conj. 404- Centro - CEP 90010-272 - Fone: (51) 32132300
SAO PAULO/SP - R. Tabatinquera, 140 / Conj. 1609- Centro - CE!' 01020-901 - Fone: (11) 3106.0692 / Fax: (11) 32424974
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cüctal (? Th2 I eprt'sen;acSo azrva t possn'a em JWZQ Panigrerfo 1 - A Companhw, rep iesentada ija
con/rrntdpde. :.dp eqiüt 9 des/e; .ArtIgo, C. .tthjen'acJag :tm disposiç5es Itgois opiiah'ec, ;,odgth

c@n.sllbiit )ft4IWCk4TTh :q. /a!Ith dos a4i e. OØàés .4pra&arnecS•
determwados e npce/icadus no rpectn-a rmvnrnenw de procw-uxØo K iedp& a constuuwto &
yronenaôres dorn:podcra Para iwvhurth-iga $toMCetnepiSà ma/ua, flkazaam&m&aa

4e. nuta.c provitc.s4fias; fetrasrde ce$mbio btwi. cqmo saqucA aceite,: ep4bssb fizmpz a av4 cu

çj?fi$4E t gakJflth .in /qyokdct6tgh'os, sent/a nzS es. inope-rcvilcs: em reEaçao àCornpasthia.ox

trios prphcaclos por pröi 1?rUckfre urn relação a ohng'acöci dcsti pra&r/Z4. Pard'rafci ? — As

pruczsrcwSe'c outorgadps pelt? Gompanbia eontcctflo ucpecrficac4o S podertzs C ptc&o tie rgcncici ipte

Mo pot/era :dirapas cm o do exCmicio social em que für-cm o1liargadas rccecfio feua asprocuraç&

ourotgdcisJip ii!flrno'.i,*wsire46 eercicW.socS qz,apoten7o.4er:xcu:pra2bde.duraceo vaiidado

flit. t, thiuna eta do exercic4a social rn/n c?qucnilf J'\ceçãq lena lain bern as proc uraç& out argadas

corn pot/ca' adjudicza e ezr rnrtorgada3 porn reprcsentaç Yo ' 'm processos adrn,ntjnirwis no

Brasil on no taienor no czmb:to c/a 4dm nuftqcdo Fuvitha Fethu at L fadual es Mutnerpal, c/tn to

:i&clfrfa, que podcrpp.ter 0 prozq c/c ;w42im4. indqtenztinado;L aI&;o sncerrwnento do rnpeativo

proccaso A Un1 ii emiq as d ` - s pi o wa<45e5 jut/ic. raes £ pam processas adalinisirati yen

tan:?em ovforgadosparofiln rJpLcrficos n&) spade? odrnitsdas as pam a fin-a en, ycral Par 6gnifa3

- ox prou radarec 4q Ccrnpankra aguSc ii) cm wn;w-ito corn ran Dn'etop ott em ttnj unto COm outro

pni:aà4&,:cmto rc'grq gpTal;bJ isokdainentei no. reprcxentaçilo iva:elwssiva da Companhia em
11(120 Oil em processos adm,flb(rátJ Dos ati Brttjl on no euenor, xwi inurnia.äo peraiitc ôrgàos da
4thrnrna llSçflo Pub Irca Federal Esfadual è MurJk4j'al, do-eta o p ;ndfrna vu uactdo lj ever c/c ala-.

ie!aciouada corn aiiwdades di,aine aahogado despathanle, at ompanhnt ele proprssos

.adminisiraiivc,s jun/v.: a eRsttda&s p*bflcez, au rdat*madez corn o cunprimeflW c/c (;bngacon
trabalhistrtc e fi-,cc:n tk rtibna AJT1d4, ioi nprovada a exdusao d& Pa.nigrak ümcq do Artigo 21, c

do Arfigo 23 corn a ca sequente ronmr1etaIoj10 xlernais Arngos do Esta1uU Socal4I 8 AprGvada a

consoliclaçAn do EMatuw SOLmI th Coinpanin cotj-iderandu n d vliborado pe1a Asscrnblpiac Cnis

rejllzadas em 29,dq janciro dc 2013 . ern.28 tie feveteito	 asiiii tt n.iapdelibra O pps:

(Intrner4
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aciànistas in prcsertfcMsenitbithi Geral •Extraordiithrtanos tennns desia Ats; adQ qut cEstatuto
&cial ptssa avigOttcth.sreàeaoaJ1àlahte dq Anexo preserft,,Ata^qttc:.RcrA : Lvado aregistro
ta iunla Cunietcial do Estado de Sfo Panic sendo dicpcns4da a Sua pubhca9lio Esta S N lid a1

apiowida c hsstnzda pcJns prtsentes Sao Paulo, 26 zie abril do 2013 Q4) Ptesidente, JOSé Edison
Bairos Pranco e Secrethrto Luti Rohcr[n OrUz Nascunento Acionistas v/ Lauu Austria Holding

: Mj,JD5 tdisQn:Barros &anco e Liiz kuustu kiecz; P/ Cirnpo]iweSonesSS, ci4her.
Actrc Mc4ja4o eCarIo lose Cautu

E$TA ,tI'A t Mr P14 FWL DO R[CINA t

LI:
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REALI7ADAS EM'26 DY AIIEJJJIM! 2013

U
CAPITUCki

 
utrnAiAo

Autign r -tAJtitertjnienf brasn;S;A; wns(ftui& sobatorrnacjesiacssc at tnhiat etse4 pe.lo ptesentc
E'tatutn e De]as dlspQslc&s legais pJaavus

krtlgo r - A Cvmpan1uaj p, pni objeto
(a) a pcsqava explornçao txtraço; benefkrntncnw mdustnabra^o e co'niercrn1izaço dL substaiiciac

tlrlhdfllis objetiarnmoo aproeimneiito dejazidtu mjncrai efli tqdo o territ&iosncjonaj
(b) a imtustrializaçao a comercnlizacno de ccddriu sLus dernados e coirelatos, em todas a rnoda1icLde,

Sp.cia1mentea do ëtment.Q,
Cc)	 a iidtcstHaRüco e.cplBercjáIizffcj 4tinsmnos,Itdftivasecornpok1eflfes do clinento. gcurderivads.

tornilatas bern coffin dos demaiproduos ondt. tigurt come	 -pf4 	 espeda1nieniamacaq
ZftaI a	 it a bs

(d) a prcsutç*it, tie cerviçnc de convretaesn, boxnbeurncnto tie ccnicreta e eniços Rcsiicos cbrrdatcs
(e) a cai-uffq bctieticiamento industnalizaçio e comcrualizaçâb de apegados epeciaIzncnii jx4ra e

arcia,c rprovssaammtodtj-srduog de.coiisiruçTh
(1)	 eraçaoe corncrclal;7açazy de energia etéirjca,
() 1 prestço ic scrQcos:de •co-pvocessalnenrcl. dt cöthbusthis &ternuth'os C: tesidtcos ihdwidai;

uichnndo a ui toicta manusern eprepaJaco, assup Como 4 prectic,to de seniço t anaIisu
bboratotias paraqsfetihv

(h)	 a exploMcno ddEiyidthilos flcwetài;
:Q)	 dththiifl4&bpt4tfoth.
(j) a irnportaç10 e exjiortsço &-podutos hence eniços hgado iu Sul objeto e
(k) a p ilcpaço em rnâra souxLidc', Tiaciorrus e e *trazigeitn ha qLlalidade de %&jg, quoüsta cu

acionisi assbn:comiy a paniëipaçàu can empreen1iineiitos alaoiwtados ao tctc èhjeto qocial,pbcjen(frj
partrqpar d cons6rcias ou qitaiquerautra modalida& Ut assoczaço Corn ti.rtctro

ArUgo 3' - A Copthhia teknj sun sede ng €idkdU. .So. ?au]b,jsthd6 dé San PEft1Oç podcndornanter
&tabekcnncniq Jilun agnciis oU repieentaçtIe trn IIa)qLIer Øutra 1oclidade, xtiediantc. aso1uç) da
Dircoeia

Adgo 45-0 prazodedurac.io daC;ornpafthintindetc!rrntnan

na	 Ohm
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CAPITULO U

!Th1I$:4C*ES

• Artig*s 50 - 0' Capli,41 	 1thihthi4bSitht;e nicg'Jd& .ern .ftaédâ Sith cloitai;
2; iOOi6:769U3 tdhi h{lhot cnIcI:etoce iniLhZes. tte eii1jiL &tathse: iëth.èntä e i'oVe ris etit
ccnthscw) dn idtdo tm 3 943 (tres mu noecetMas e quarenta e [its) aç&s, Luds ordmarms, tjornuilatrs& e seifl
VaIOtflOhi1k1Lh

Thratafti 1'- Cada ação ardinãna 4á direito a urn volO nits dthbcflç& dii Asscrnh]Eia erea1

FairgrxtA' r stRc alvadn.s acasqspreyistos etuJek osacio1IiusfLda dirëith a - recehr! cojnu dividendo
obrigatono 01 caaa xercicrn 219$ (vuite e cinco pot- cuno) do Jbcro hquido recpectA'o, obetvadas as
.dbpoiç&pflive.
Nragratd 36 - No mjmmci 51% cinquota e urn pot EILO) do tnpifrl social deveri perrnncer, direta cii

indnttimcntc obngatonaniente a brai1eaos

cArrruLom
J)AASSEMBLEEACEI4AL

fltic	 ib Gil thImrS$ anhiiar arncntE dehtto th'squatro pruneiros	 iafcthTh6:d It

exrjti	 dipronttacinrnentodosacionisuiii.

Artiio 76 A M uuIftekvtàit oM cMtn/&id; iijtti11a c pSldIda , eIq 1tesideiitccao tonsciho :dc

Adrnimstntçao 4ueostcitheth tin dociiêiouitis jiteSte& jiri S&rétariflt dsiilhi$.

Ai'tigOr- SO podeto 'tcmar Oart6 da Aeatbi&a Ga-al as acktlsta qu	 añsEu

iieme, io livic cepptente at titdzas rnits dCLdUL& niarvada pa'a sua re Jiznço,

S
	 4rtriaYt - Cabp A$e	 i?:-c'tI4k. to4as: iottje: i -ihto	 ukgithq5o

CAPIt(JLOIV..
DA i%o.MTMSTR4çA0

.Ar1igo1&ACompanhksoniadministradapor. uinCpiselliode Adiniithtraçoic par um L.irwris:

Nrãgrafo iThico - & AduliwstrnçiTh d't Ctnip^mhiacabeicá semØre ajuna mIucria dt bnisdurus, hc.aii& a ects

aegzi1&I3.cFs P:0P49tkit*

Artigo Ii - 0 t'onse1hcE de	 d composto par dte 06 (etsinejnbioc sendo (ii (urn) Presidentt, U]
trr3t) VIctrPresien	 -oçio). Cone1liefros; dci os ptI Mrnbkia:Gta1, .cbnrØffizO degeso 4edois

anos. pt.rmuith a rceletçffo..0 prazo tie gesio esteftder-s@--a ak a invcttjdun dos iroc eefts.
Papgra.ro üpico - C) The.5idede f e Os Vice-Pr e:sidenresdo:OonscIhQ do Admino.fraçk seao esc5lhidos peia
Assxnb!thcèiM.

Attigo 12 EmiimptdimEntos cu ausêncf in tornporrias, oPrSdcntU ili COrsdhö de Adminiaoset&
subccifthdo par tim dos Viu-Prwidentcs

-	
7

uhf
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Partgrafo ñüicq- Fan caso de.iga.ttrnlqucr;do. Egos do Co flo>ie' AdxnhjiMTrnwtd, O
&libuadopela pnnteira Assernbleia (era1 cjut Si. r6tt1uzar t pletatitht o subst4thto Im(u a mandath & sep
apcs5scJ1

Attigu. .13.- -OConcEUo .de.A4xubthtrao reunir-se4 oc4in& peijte'.qtntro vozes ao:ano eextraordinarimente

FarIgr-iifU I n M rtunlae5 crio com ; ocada pelo Pr&,sülcnte e a quoru1" de Jthtalaclo serA dc jut nhImmo 4
(tjizau'q) Consciheitos, tonsideithdo-se presehtes 'cis Consclhcim(que (i) Ørticrparein (Ia rowufloarp tele ou
vidcoccnlcrcncia (ii) enviareui %oto escrflo pot th &tt corrcio eletiointo, (in fotem rtp&scnthdos ppr oufra
membro do Censelba 4e Adirnrnstraço, medianti.prucuraçio &speciewatp.arna iuAoi

Pacágrs1i - At delibey-açöes dQ (Lonselbo do Adsnirnstrucao sero toinada pot sniuortá absehua tie yoto
abcnxloap Presidipto a votode-qualfdade,:aléin Jo-voto pessol:

Artigu 14 - Alern dos podees quo It §o alribttidos pot le e par este Lstatuto, conpcL aa Consel}io -de
A tirthltaç Or

.(	 t@rodSacab:geraijoinSOcios- da Ccnp hiteprtr pianos d*e asi parw consecuçäo do
scusthjdiyos

(b)	 rndicar o cubtrtuw ternpothno do I)wetctr (rcM. em caso do stra aus4ntia oh Impedmicnto wmpartr

()•	 I4xr as ..a*aTbu es. dos iretorestaprovBtc±tgUiammithnter1iot Dfrettiat
(d)	 apmyar a vqba global dstinada a refnunenio fin chic mTh31nistradors1 a set subnntda d apro%açiIo

da Assen èiflcra1.OidJ*ieo valorda park variavdl:dáremuneraçffo.dos adrbadarbs;

(cJ	 dctcpmnar a remuueLaçao individual dos ad ipintstndore, respeitada a %erba global b'tada pela

ssenMeta Genii ()rdini ia
(1)	 auLonzâr a tcmtrataçwo tIe mttuo o fjnancuiminto, a ernissn ou endosso de ftota promis,.óna 'caque

ndasso nu aceitqtle tetiade d;nbjo
<g)	 . delibev4rs(lhreaqLirso dc
(Ii)	 aaioriiai 4 alicnaçäo on oueraço tie hens vnOvtis.t. tie hens rnoVes do atiso nncbiluado t mLmgael

excc(uadas os-it servivei.kao negOcks social;;
(i)aproar pirvramcnte a c011fls540 do divida, IflmSiguric.td cia dntitos e prcctaço tie fiance ott aa1 pila

Companitia - L'ctctUailcks fla!ln on iiva! presf ado; tIn uinhit&s tie locaçan tie hens 1rn45s et pant fins
restdenuiais c.cic.bndos no intere5ie da Companlus, tu t.ttobtudm got autras onipresas pertencentcs ao
inesina grupc ec&nômieo da C4mlpanhla fr caberido 3 J7trtttorra a anahce e aprouiflo de plestnç& (Ic
fiariçaonvaI-dessntinrttntm'nosioniiasdas Artiga19 2Q.thsIc&1átfrttp;

U)	 autonzar? paiücipat.lio da 	 cm nuirac socledadeb 6ern corns a altctraçAo on oneraçlq do
ap)es cw quotas . represejil hlvas .dotcapi[1 dc otrnac sociedades;

(k)	 dcJtheri sabre a aheAaço ou oneracqodt diruths de kt-rti do &isbstâncias thinerais

(1)	 dci larar di idenclo, intermedjIirios e aitertalarts no; casos previstos em lei e nesle ESTEIiLLEO C.

(in)	 dtlibcrar- sobre-opaganlëhto-ttejur6s sobreo epija1tpr%irio,.

Artlgo.i5 - Cornpctc ao Prcsidentedo.Conseiho deAthnir1isartiço:

(a)	 cotwocur, tnst4lar presidir 4csembleza cern!,

b)	 onwocarv.iesutiarc.presMir acreunfots do Conseiho tic Adtnriis1raça;

'"

1 
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(c)

	

	 dosernptmhar outEtc fi1toes;€speIfitas . qlkrthe' foNtu aIribUida nd;Rghtht&1tQIifleJa: ott.pdr dutrti
foritia pLlu CdnscTlu, de AdrninitraçAo

A'ñ1Ô 14 Aflirttwd pt$raté'O7 tè)mëthbEOs6cJ*;Q.i Qthi) D?t6f QküJ Oi4ith) J)it&OriTh
Finauç-as eCôntroLadoj1a p (15 (chico) p:itet9cow oufsemdes1gflatLo cspccific;& coaftrniidadom.o quo-
foresrabelecido polo Ctrnstlho tk Adrnintrçn

Prágra10 nice. - :04 Dwctoru serthy thdn es;dente no Pats, eIeito pdo Comeiho de Attmmiscraço corn
piaZo de geso de inn snU permitlda a rce1etço 0 prazo dgesko c,slsrida sc-S 'ate a invesfldtrra dos novos
pie Ito

	

•	 Aitig9 17 - l3iictpdt suthitia rn .npd1Wntbtch1M. cib itctor 	s1I5iiiijdp: peloubSthtiiu
prosisöno inthoado pita Comeflio de A4mrnistriço (Arugc 14 b) que, pam ecte flnz Sc teWnnj
exlraordmaruurientc, Sc nctcssarii -Na tisncia ou mipedimorito tthipth-hno de qualque1 urn dos dernns
Dhetores, p Scu substitutu prpviüS4p e3:.oJ)fretor. Ctra!,o qtLal;po&ra indictil; pat-aThzer essa.subsiituiçffo,

outro membro da D'tcAona q uc nay esteja aueute ciii mipedidOtt

1'Aikgtâfo ni-•Ent ic do iiga. dc qUai4Verdos cnro daØinioria;. p proviuntoserA deliberadopela
pizinei-a ternikiG 40 Cunsciho d Adsmrnsflçao qiie se realitar, comp1ctindo c, substituto eleitø o mazadatu do

cu a4tècØssOx.

• Atigo 18' A pirelorid xuthrsi braiatiaSui1dun pot c exth6itdiifiaSEit othpre que
poravocada pot :qwdqaordc scasrncmbrosçseiwlo obnigatória.a prseztqa dti DitetnrQetal :Ou desü svbstiuita
indica$ pMo conseiho di Adminisftao M atas da ieujnes ser& la4rathS no Jivro pitpflp

T'ijtiIrafó iliAtco -AsdelibenicOca;dh ireto6asetd tomadaspth : iSorMdb scu niebmsteudoobiretor
:Ger4tl3voto de desempic, aiCti aotl

S Anigo 19 Compete tt Ofteioria HpntbOa dcthdhs os ;atos ne&ssáriS !to barn Jithtioriainéntodá Cornputhin,
corn vistas 2 1 consecuflo 00 scus ohjunøs, ixcero cc que pot let ou por Sk Estatuto sejarn afrbuico da
AsscrnbleiatiiratoudoConseihodc Adthinistraço.

Ai tigo 16,- Obsenado p dsposIo no Arugo IA-.deste Fstatuto betu comq nos parugralos dcste Arfigo, a
Cornp4nhia ierá cenipi e rcpresentada pot dais Out [ores atuando em coajudto, era todos OS abs c contratoc col

quo a Contpnhia for pane, bean como em wdo a qunlqwr dacurnentq qiie catreIe a rcsponsabrhdado ocni1 e

na ropsen1ucoiuweaiyaeinjulo.
Eflrigl-aro P - k Cornpanhui repreentnda In conlonnidade do 'o W" deste Arttg% o obsenadas as
disposices Icgais aplacavcis, podera conctrtucr inanclacáno bjetivando a patica do, ato e bperaç&s

mepressaeme rc%xstos dctcmiirudos e espeaifTcados no respettno rnsThumpnt0 de procuraçtio L sedada a

nstijiiiço de produradoccscunl podóres }.al a assupijr abrigactes eoecrncn1cs 21mnriO. financianaexito
crnicsão de Ficita g plommsonas4 litras di i^ibio heni comb saqiie, acetic, cudosso lslin9a e an], cii quaisquer

garantias em fasor de tencewos &ndo nu1e c mopin ,antes em relaco C'utapdnhra os atos praticados pot

procuradoresem relaçflo a obrigaçôosilossn natureza:
PdI4,,afo V - As prouuancas outorgadas pd& Cornpanhia conter& speciltcaçio do podcies e pro de
vigncia, queldo poderá:u[trapassar D do:oxorckio social eni quo forein outorgadas, cxci çflofcitaásprOcuiB Oe

(
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outorgsdas J'I) Mtimotiinestre:do exerdviosooiaI; qUsjndetaot& tell pr4zO 9 acôva!docé PtbPg
diR do U4LT&lC10 90C1& 5ubseqOentt Lxçio fefla tambem as prcurac& ouiotgudas con po4etes " -adjudicia c
\s outorgac1as para represntaçflo em prgccssos .athiini,!tati*s no Brt1iI oa no exterior; no lthbito 4a
Adminislrao ThThIica Fe4pnl, Lshdua! Miirnupal dweta cii nidLreta, que podcrao ter o prao t va!idak
iaderennhtatdo1 ith::c cimcerrwne twdo respociiveproccszrn.. .azsisncornoas dcinai5 j , as 'procuraçtn judiciaic
para proCcsSos admrnitatrvcis seráo tnmbm outorgadas para tins especificos, nao sendo admrtida as pam o

Parãgralii 3 -0.9 procuradores-di Conipanhua aiTatr a) era coijunto coax urn Pia tor au em conlunto coin
ourro prouicador, comq regra gera Ii) isoladarn&ttc tia teprtsentaço ativA C passna cia Compantha em Juizo ou
em proccsus adininictmttsos no Riasil on no Qxtcndr on frarniraçAcrperanle orgaos da Adrnimtstraço PT)bhLa

• I eitral, Estadual c Muniespal direta cii wdirs& Va qundc e fratar d firb g de
advogado dspahanfr. acompanhamento do protctcns udrnnirstratios Juno i cnndades ptThlicas, cii

relauonados corli ucurnpnniento de obragaçes trubathistas eThcais4e totma%

Afligu 21 EUc cothpethda do DirtorG&a1 tSrdth- a dii%d p ttha dog .negpitc d:
omn,prllidA. t. JIISdó ciitipjI	 44tatUiô a I4ibSac*S da. 4ssethbic& çicral e 40 	 use1ho..d
Adrnmtstraço alem cM (a) dat a onentaço gtral pai-a l a conduço do g nei5cius socian a er fexta pelos &xuais
Diretort, (b) prcadw as reunióes dt Diretoria

A	 uet*	 bs*kiiin	 dlitøsørhcdPip6tia
tuna partc ma paga meusahuent&.e.ujo jnoutnte individual -sent Srtrt 	 db 4.-p elo c0ifisiefflo 'dè
AdmiriisLrtçi{o respeitada a veihaglobal fixada pela Assernbkia (jeral, i

-(k) peiOC.onselho deiAdninstraçao respthadas as
dJsposiç5c% 1cgai pethneutes e cuj ci g tillontanics rndn'idviis serActahlibefti aprovado palo Con.eI]ia do
4&riinistraclo

CAPITtJLOV
DO EXERCICTOSOCIAL E Th%LANç()

2 C>cxeccIç3o social touncide-como aDO civiV Iindoo qual !èvmxtaMe4 o.balanço daconipanhiaea
res&radosdo enrcicio.
Fatagrafo P	 lpero liqutdo Lora a seguinte 4estmaçc. (a) 56/.	 por cento) cero dcst.rnados a
tonstituzçäo de reserya legal4 que na wdcri vrnt pocento do cpltal sciciaj (1,) nina parcela sent &sLlnatJa
ao pktganitnto do dMdendo abngatorci a 144 se refere o kitigo 5-i r dc-ste Esthtuto (c) uma parccla
scm desirnada a fonnaflo do r&ena pam conlingencias na forma da 11, rtspthada pnondade ca thttrihmco
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ituoté e 4eclthir,pth ddibticdo Coaseiho de Administrayao, divIdendp&I couta do mew apurado nesses
•haiiços,obs&vadas;rs diposiçde legaisaØllcaveis.
Parisgrnfo 3 - C) Goasciho da Admunix.ração pederã, ranibcm dccJanrdnidndos I coata tic lucius uwrnulados
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t2495, 13t 14° andars, 'loire Nac*es Unidas - Torte A, Centro Enipresanal Bernm, CL? 04578 000 na
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que,: )ida e. aehadarcoñrorma;valaiSnadapdospresentes PaU1q G2M maic do 20i3 (z4Jose..Edion
Barros £raticD, Andre ?Jres Oliveira J)jas, Uk ltobtho Ortiz Nascjmtnto Albreclit Curt 1teuter-Domertcb,
Vit&.Satqth thflJ

£sta afj é cOpia.flel do urighini

JOSF £I : ISON akRRoSTRNCO
s1DF:NTE DQ,frONSLl1O OF ADMINISTRAçAO

w



I
.	 *

'I



AD VO GAD OS
ASSOCIADOS

Mambo do GAB - She Paulo
Memtvo cia CAB - Rio de Janeiro
Mambo do CAB - Pernambuco

Mnm&o cia DAB - Rio Grande do Set
Mambo do GAB - Goths

Mumbo cia CAB - Minas Garcia
Mambo cia CAB - Disfrmto Federal

PaS Roberto Vigna
Bianca Sconza Polio
Lain Tovani Rodrigues
Marina Darilini
Aria Gaiela Malheiros do Oliveira
Pamela On Oliveira Pedro
Fernando Dias Coto
Cristhiana de Ahrreida Oliveira
Listana Marina On Oliveira
André Arnorirn Fernandes Nato
Lnriz Henrique Pereira
Sinara Beatris Baslos
Orestes Joao Talto Jr.
Ana LLfiza Prst
Laiane Crisiria Make
Fernando Coin Mazza di Urnia
Fabio Pelizer Costa
Evandro Moreira
Maria Dare Cavainante Rico
Viviane Ferreira
Samara Brossi Henanes
Suelenr Santos Abe Rodrigues
Marina Spagmlo Media

Jorge Luiz Reis Fernandes
Nathata Andrade Loiola

Alexandra dos Santos Bezenra
Ana Paula Beriola

Ma Valerie Cornea Patja
Gustavo Arareliano Firnnro

Canmaa Alberico
Felipe Lisboa Teixeha On Jesus

Holder Dourado Moves
LJzandra Rodrigues do Oliveira

Diego S&gio Rnhnurdo
Isabela Abreu dos Santos

Juliana Garcia Pehenas
Kénia Rafaele Frgueira Ramos

Liz de Oliveira Los
Juliana Madnlrovieira

Ltcas Rodrigues do Oliveira
Natafle Cdhrato Felcäo do Lacerda

Roberta Alvin Ferreira
Renate Dnisio

Sorala Ramos Corniriho

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA EMPRESARIAL

[1	 DA COMARCA DA CAPITAL - RJ

Processo n°: 0093715-69.2015.8.19.0001
Proc- 041434 (controle interno do escritorio)

CLARO S.A. (Incorporadora da sociedade EMPRESA

BRASILEIRA DE TELECONIUNICACOES S.A EMBRATEL) - pessoa juridica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 40.432.54410001-47, corn sede na Rua Florida, n o 1.970, na

cidade de São Paulo, Estado de Ski Paulo, na presente ação de Recuperação Judicial rnovida

por GALVAO ENGENHARIA S.A., vern a presenca de Vossa Excelencia, requerer sejam

apresentadas as faturas de crédito da habibtante envolvidas na presente Recuperaçao Judicial.

C.,
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Avenida Pacaembu 1637/1641 - Pacaernbu - São Paulo —SP
CEP 01234001W Fone: -5511 34310
.myreiona.adv.br— conlaloviona.adv.br



VIGNA ADVOGADOS AssocIAnos

www.vigna.adv.br

Por tim, requer sejam todas as intirnaçäes e/ou notificaçoes

endereçadas a PAULO ROBERTO VIGNA, inscrito regularmente na OAB!SP sob n°.

173.477, e corn inscrição suplementar nas OAB!RJ sob n°. 155.658, CAB/GO sob n°.

29.174, OAB/PE sob n°. 819-A, corn endereço na Avenida Pacaembu, 1641, Pacaembu -

CEP 01234-001 São Paulo!SP, bern como que seu nome conste na contracapa dos autos,

sob pena de nulidade.

Nesles termos,

de 2015.

PAULO ROBERTO VIGNA
OAB/SP 173.477

Pede deferimento.

SãL

IRODRIC

%

LAIST EMANUELLE R SANTOS
OAS/SP 317.514

S

Avenida Pacaembu, 1641 - Pacaembu - Sao Paulo -SP
CEP 01234001- Fone:-i-5 113133.8000
vmv.vigna.acv.br - contatovigna.adv.br
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Exm. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a 	 Empresarial da Comarca da
Capital do Estado Federativo do Rio de Janeiro

MOVEL- MOTORES E VEICULOS LTDA., pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 0 13.265.251/0002-20, corn
endereço na Av. presidente Dutra,846, Bairro PatagOnia, nacidade de VitOtia
da Conquista - BA, CEP- 45065-075 vem, por melo de seu procurador, corn
endereço na Travessä do Triunfo,8, 10 andar, salas 102/104; na cidade de
VitOria da Conquista- BA., onde recebe intimaçOes dessa administraçao,
apresentar o seu pedido de habilitaçao em referenda ao pedido de
Recuperaçao Judicial de Galvão Engenharia S.A. e Galvao Participaçoes
S.A. n° 0093715-69.2015.8.19.0001,

Conforme consta da relaçao de credores apresentada pelos autores, a
requerente e credora da empresa em recuperaçao judicial na importancia de
R$4.320,00 ( quatro mil trezentos vinte Reais), apresenta 0 seu pedido de
habilitaçao e aguarda o pagamento do seu crédito na forma da lei, o qual
deverá ser crédkadd no 1WÔmento op&tunb ha conta cofténte dà rétju&ethedS
n°26780-5; agenda 0270-4 do Bradesco.

Nestes ten-nos

P. deferimento

VitOriada Conquista, 10 de junho de 2015

orge Maia
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• bomareijMPoi2M
1 0 TABEIJONATO DE HOTAS - PMS

RECONHECIMENTO DE FIRMA FOR SuIIRHANA
Reconheço a(s) assinatura(s)'iuthcada corn

a	 por SEMELHAN4 e duu FL
JBeI. Edgard Junior Rucha ?acs - TabeIio

LJ BeI. Bruno Rocha Pacs - TabuIio Subsiitutn.
Sabrina Almeida A.

Rq-W-

PROCU RAcA0

Pelo presente instrurnento particular de procuraçäo
impressa por Move! - Motores e Velculos Ltda., pessoa JurIdica de direito
privado, situada na Av. Rosa Cruz, 285 - Bairro Candeias, nesta cidade,
constituo e norneio rneu bastante procurador e advogado, onde corn esta
se apresentar, 0 Be!. Jorge Maia, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
Ordern dos Advogados do Brasil, sob n 2 . 4752 C. P. F 117.157.405-30, corn
escritório na Travessa do Triunfo, 8— 12 andar, sala 106 na cidade de Vitória

•	 da Conquista - Bahia, para que pratique todos Os atos judiciais ou
extrajudicials, promova a defesa de meus direitos e interesses pérante
qualquer JuIzo, Tribunal, repartiçäo pOblica, federal, estadual, municipal,
autârquica, ou de econornia mista, apresente queixa ou acompanhe
qualquer inquérito, sumário, e especialmente, para acompanhar processos
perante a juizado especial civel, Justiça Estadual em qualquer instância,
Justiça do trabalho e Justiça Federal, corn poderes contidos da cláusula "AD
JUDICIA", para o exato cumprimento deste mandato, praticar todos as atos
em direito permitidos, por mais especiais que sejam substabelecer, corn ou
sern reserva de poderes, e mais os expressamente consignados no artigo 38
do Código de Processo Civil pátrio, confessar, transigir, desistir, receber e
dar quitaçäo. Podendo, especialmente, habilitar a Move! - Motores e
Veiculos Ltda. perante a Administradora Judicial ALVAREZ & MARSAL
CONSULTOItht EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., para receber o
crédito declarado nos autos darecuperacao judicial autuada sob n° 0093715-
69.2015.8.19.0001, a cinal tramita perante a 72 Vara Empresarial da
Coinarca da Ca pital do Estado do Rio de Janeiro.

Vitória da Conquista - BA, 08 de Maio de 2015,

k$t&e2át&Yt-%f' r13265
MOVEI.. - Motores e VeIculos Ltda. 	 MOVEL MOTORES t VEICUIOS 13 OA

A'.'. Pesidvnle Dutra, R45
•	 -	 Patagonia - CEP. 45 	 O7-MOVEL - Motores e Ve,cuIo Ltda.	 Caminhoes	 Automóveik -	 .	 J

Av. Presidenteoutra. n°646. 	 Av. RosacrMjtófla da Conquista - Bahi?Bairro Patagonia	 Seine Caias	 .4Vitoria de Conquista - BA	 VitOnia de Conquista - BA
CEP: 45025-615	 CEP: 45.050-900
IS.: (77) 3201-3000	 Tel. (771)21D1-1000
Fax: (77) 3201-3001	 Fax: (77) 3421-5107Site.	 J.rnoveIvec!Jros.corn.br	 nncvel.cam@rnovetyeiculoscombr	 movel@moveIvejculoscomb;
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Dib e Castel Advogados Associados
O.A.BJS.P. if 4.184

EXCELENTfSSIMO SEN HOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA P VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - Ri

In
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Processo n°. 0093715-69.2015.8.19.0001

ACE REVESTIMENTOS LTDA., por sua advogada
infra-assinada, nos autos da RECUPERAcAO JUDICIAL de GALVAO E
ENGENHARIA S/A e GALVAO PARTIcIPAc0Es S/A., na qualidade de
credora quirografária, vern, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência,
tendo em vista a crédito declarado pela recuperanda está correto, requerer seu
ingresso nos autos corn a juntada da inclusa procuraço e dos atos
constitutivos, bern como, requerer que as intimaçOes sejam feitas em nome da
subscritara da presente e de WILLIAM ADIB DIB JUNIOR inscrito na

a	 OAB/SP no. 124.640.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 18 de junho de 2015.

C
MARCELA CAsTEut'A11
OAB/SP n o. 146.771

Rua XV de Novembro, if 184, 8 °andar - Tel/Fax: (11) 31(14-9117 - CEP 01013-000 - São Paulo - SP - e-mail: dibecastel©dibecastelcombr



liMb e Castel Advogados Associados
O.A.B./S.P. n° 4.184

PROCURACAO "AD JUDICIA"

OUTORGANTE: ACE REVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o no
02.470.279/0001-00, estabelecida em Sao Paulo/SF, na Av Presidente Wilson, 648, no
bairro da Mooca, representada neste ato por seu SOcio Diretor Sr. Eduardo Damaa,
brasileiro, portador da Cedula de Identidade PG no 17.862.236 SSP/SP, inscrito no
C.P.F. no 128.867.978-55 nomeia e constitni seus procuradores os advogados

OUTORGADOS: WILLIAM ADIB DIB JUNIQt brasileiro, casado, advogado,
thscrito na O.A.B./S.P. sob o n° 124.640 e no C.F.F. sob n° 111.117.888-71, MARCELA
CASTEL CAMARCO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na O.A.B./S.P. sob no
146.771 e no C.P.F. sob n° 274.444.108-28, CARLA APARECIDA FERREIRA DE
LIMAJ brasileira, solteira, advogada, inscrita na O.A.B./S.P. sob n° 166.008 e no C.P.F.
sob no 005.714.976-32, , MARIO LUIZ FERREIRA DE LIMA, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrjto na O.A.B./S.P. sob o no 300.191 e no C.P.F sob o n o 786.254.756-04,
KAREN CRISTINA CASSALHO. brasileira, solteira, advogada, inscrita na
O.A.B./S.P. sob o n'353.193 e no C.P.F sob o n'381.531.078-44, MAURICIO KIOSHI
KANASHIRO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na O.A.B/SP. sob o n° 281.885 e
no CPF sob o no 331.506.988-39 e o(a)s estagiario(a)s de direito RAFAELA PUCLIA
FRANCISCO, brasilefra, solteira, inscrita na O.A.B/S.F. sob o n° 210464-E, e no C.P.F.
sob o n° 428.033.108-13, MARIA LUIZA MAGALHAES DE OLIVEIRA, brasilefra,
solteira, inscrita na O.A.B/S.P. sob o no 211.131-E, e no CPF sob o no 419.055.688-27;
todos corn escritOrio nesta Capital, na Rua XV de Novembro, n°184, 8° andar, cjs.
801/2/3, a quem conferem amplos

PODERES: para o foro em geral, corn a CLAUSULA "AD JUDICIA", e especiais para
confessar, recorthecer a procedëncia do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito
sobre que funda a ação, receber e dar quitacão e firmar compromissos, conforme
artigo 38 do COdigo de Processo Civil, bern como substabelecer, corn ou sem reservas
de iguais poderes, agindo em conjunto ou separadarnente, independenternente da
ordem de nomeação e,

ESPECIFICAMENTE para representar os interesses da outorgarile na RECUPERAçAO
JUDICIAL de Galvao Engenharia S/A e Galvao Participaçoes S/A, processo n°
0093715-69.2015.8.19.0001, em tramite perante a ? Vara Ernpresarial da Cornarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro.a -

São Paulo, 10 de'junho de 2015. 	 '	
seie1.:. .	 firma de:BIJ€O DAMF#,, em dnrtn^nfo\ \ \	 ,econ3rnicri,doutA.

5k Paulo. tide jpMCde
Em Test / da

RIM BOM PASTOR. 499. CEP 04203.030. IPIRANGA-SAG PAULOSP

ACE REVESTIMENTOS LTDA
Eduardo Damaa

Rua XV d Novembro, fl:184 8'andar, tel/fax: (11)3293-1480 - CEP O1OI3-000-Sao Paulo . S.P, - e-mail: dibecastel@dibecastelcom.br



a- jucES9 
pROT0C°W

Al TERAC'AO CONTRATB 	 cQN3Pums

QLuLj!AncMITA}

"ACE REVESTIMENTOS

.ADSVPTADAA LKra(z4o6/2002 (N CC)

Os signatârios do presente instiwnento. Eduardo Damaa, brasileiio natural de São Paulo -

SP, nascido em 03/10/1970 ; solteiro, cornerciante, portador da cêdula de identidade RG ri.0

17862236-9 SSP/SP expedida em 08/06/1.988, e inscrito no CPF/MF sob n.° 128.867978-55,

residente a Praç.a Arquimedes da Silva, 36— Vila Mariana - São Paulo - SP - CEP 04014-050,

Regina Lucia Lambert Haddad, brasileira natural de São Paulo - SP, maior, casada no regime

de cornunhão universal de bens, advogada, portadora da cddula de identidade RG n.° 3.954.703

SSP/SP expedida em 02/09/1996, inscrita no CPF/MIF sob n.° 261.059.398-84, residente a Rua da

Consolação, 3.688 - 15° anclar - Säo Paulo -- SP - CEP 01416-000 e Virginia Cury Cliicani,

bras i lei ra natural de São Paulo - SP, major nasc.ida cm 21/11/1962, solteira, psicologa. portadora

da cédula de identidade KG n.' 8.957.423-0 SSP/SP expedida em 04/01/1995 e do CPF/MF n.°

125.968.658-23, residente a Alameda Casa Branca, 774 - 5° andar São Paulo - SP - CEP

01408-000, (uiicos sOcios coniponentes da einpresa "ACE REVESTIMENTOS LTDA.", corn

sede a Rua Lino Coutinho, n.° 1978— ipiranga - So Paulo - SP CEP 04209-002, registrada on

Junta Comercial do Estado de São Paulo sob it° N1RE 35.215.071.092 cm sessAo dc IS de abril

de 1.998 e inscrita no CNPJ/MF sob on.° 02.470.279/0001-00, resolvern assim alterar o cOntrato

social:

1) Acrescentar aoj objetivos sociais a cornerci .alização de forros e persianas.

Em bonseqUénciada modificação introduzida por este instruniento, resolvein os sOcios

consolidar as cláusulas contratuais que passarâo a vigorar corn seguinte redaçflo em sua

totalidade:	 ..	 .	 7
- . CONTRA1'O CONSOLIDAPO DESOCIEDADE LIMITADA

"ACE REVEST.JMENTOS LTDA."	 .

CN.PJ/IMF ri.° 02.470.279/0001-00

CLAusu:LA i - PA RESPONsABILIDA:DE

A responsabilidade de cada sOcio d restritaao valor de suas. quotas, mas todos respoadern

solidariamente pela integralizacão do capital social ups terrnQs do al t ',' 1.052 da Lei 10.406 de 10 de

Janeiro de 2.002.

CON1 ABEL E'FDR ESC 111 SIC [1 0 A
Rua lord C±ra,'c, i° (I6—cj.RO—ipirnn2a-Sflo I'an1.-SI'. Tmt/Iux274-R98- e-mail clLlãcth.co,n.hr - CRC ,,."251'004341/n-O
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CLAUAIF1J3%. SEDE E P RAZO

- A sociedacle guava sob a dod nihu( oal E1eAce Revestntentos J.A.da. ", tenclo Por sede e

foro a Capital do Estado de So Paulo, a Rim .Lino Coutinho, a.° 1978,ipiranga, CEP 04207-01)2,

podendo abrir fihiais e depositc!s n11?dooerrt6J4) aCth!nal e liincion&ä p01: tempo indetermitiado.

cLAUSULA 111- DO CAPITAL SOCIAL

0 Capital Social é de RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais) representado par 120,000 (cento e

vinte mu) quotas no valor nominal do R$ 1,00 (urn real) cada urna, tolalmente subseritas e

integralizadas em moeda corrente do Pais e assim distribuidas entre Os sOcios:

:Eduaudo Darnaa	 40.000 quotas	 R$ 40.000,00

Virginia Cury Chicani
	 40.000 quotas 	 ft$ 40.000,00

Regina Lucia Lambert Haddad
	 40.000 quotas	 .R$ 40000,00

Totalizando	 120.000 quotas	 R$ 120.000,00

CLAUSULA IV - DOS OBJETIVOS PA SOCJE1MPE

A sociedade terá par objelivos a iinportaçAo e comercialização do pisos C revestimentos em

geral, inclusive dos adquiridos no mercado interno, forros e persianas, hem como a mao do obra na

preslaçao de servigos corn a colocaçao dos refericlos artigos

CLAUS ULA yL DO USO PA FIRMA, CERENCIA E ADM INISTKMO
A geréncia e adrnfnistraçao da sociedade seräo exercidas por todos os socios quo designarao

suns fbnçOes. 0 uscj cia firma será efetuado PCI todos as sOcios individualmente, em toclos os

negôcios soclais, tanto nos docurnentc,s dc rotina, coino nos do giro comercial e hancarto e em todos

as demais atos e operaç&es clue envolvam a responsabilidade da empresa, ficando pot-em vedado o

scu emprego en clocuméntos do favor c estranhos aos fins sociais, tais come, avais, endossos\

Ianças e atiklo gos;podemdo Os nestles iioinearem procurador( 5) que us represetitem na sociedade.

CLAUSULA Vi - PA TRANSFERENCIA DE QUOTAS -
A nenhuni soda fundador on sOcio( ) adventicios(os) e pelos seus herdeiros on sucessores,rt.2

/
sera perniitido transfenr, quer por venda, doaçk, on outros metos, a outrem, parte ou totalidade do

2
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suas quotas de Capital cia Sociecid, senj pc&vja jij tcj rjzaç5o por escrito dos outros ou dos demais

sacios, que ter-A ou tero sempr;peejjiji di igthlcte de preco c condiç.oes.

CIAUSOtA.V.lIl. DUS LtJC.ROS .E PER.IMS

Aq termino de cada exerciciQsotiàl, eizr 3Jde dwlemUio. os aciministradores investiclos no cargo

neste ato, prcstarao coritas justiticadas de sua adrninistraçäo, procedendo a eiahoraçiio (10 resullado

econâmico, cabendo aos sócios, na proporco de suas quotas, a distrihuição dos lucros aptirados ou

0 suporte das perdas verificadas.. Nos quatro meses sc.guintes ao terrnino do exercico social os

sócios deliberaro sobre as contas do exercicio findo.

CLAUSULA VJJJ - DAS RETmADAS "PRO-LA BORE"

A titulo de pro-labore, todos os sócios efetuarào retiradas fixadas em corisenso c dentro das

possibilidades da sociedade.

CLAUSULA LX - PA RETIRADA AMIGAVEL IDE SOCtO

No case de retirada de urn dos sócios, proceder-se-á a um Balanco do Ativo e Passive, a 6n dc

ser apurado o lucro on prejuizo do sócio retirante, sendo o saklo apurado, sc positivo, pa g ils to.'),;

(dez por cento) imediatamente apOs o levantamento, co restante cm IS (dezoito) parceia.s mensais,

corrigidas monetariamente por indice oticial, vencendo-se a prirneura 30(trinta) dias apes o

pagarnento inicial

C.LAUSULA X - _no FALECIMENTO OH IMPEDJMENTO PE SOCJOS

No caso dc extinção, falecimento ou impedirnento definitivo dc urn dos sôcios, a sociccfade

não se dissoiyerã continuando regulamiente o desenvolvimento dos negCcios entre cis lierdeiros on

representanids dos sCc.io falecido on impedido. No havendo acordo nestesentido, os havere.s dQ\

sócio falecido ou inipeddo, serAo page, a.os seus legitimos herdeiros on represenlittes legais,

tbrrna da c]áusula anterior.	 c\	 \
N.	 '\

CLAUSULA Xi PA LIOUWACAO

No caso de liquidaçao da Sociedade, o Ativo liquido, depois das formaidades Jegais, sera

dividido cm partes oropofcionais ao Capital empregado.

/

CONTABIL PEDRESCRI SIC LTDA.
Run lord Coeknine. ii'6l&-ej.XOS-Ipii ipga-Saol'ailo - 5P Foic/Vn 274-9 1Ygx - c-mail ctlVacIl'.cr,m.hr CR C i,"251'00434 I/l)-''



CLAUSULA xn-DECLARAçAO DE1)ESIMPItI)IMICN'FO

Os sOcios e os socios gdmipitrdresdçiain sob as penas da Lei, que näo estâo

inipedidos de exercer a adrninisraçao ciasoadade, jjor lei especial, on em virtude dc condenaco

criminal, ou por se encontrarçi; st5b. os, eths deIi, penn que vede, aiiida que ternporariaiuente, C

acesso a cargos püblicos, ou crrn lire.nth-,dfprevaricacAo, peitaou suborno, concussao,

peculato ou contra a econonita popular, contra o sistenia financeiro nacionat, contra as normas dc

defesa da concorréncia, contra as relaçöes de consumo, fé publica on a propriedade.

Os casos ornissos no presente contrato consotidado, serflo regidos pains normas out vigor

aplicáveis a matéria.

Fica cleito o Foro de So Paulo - Ipiranga, para o exercicio e curupriniento dos direitos e

obrigaçOes resultantes deste coritrato.

E por estarem assim justos a contratados, assinarn o presente em 03(três) vias dc igtial toot C

fornia, juntarnente corn as testeinunhas abaixo aiioladas seiido levado a arquivamento c registro

per ante a MD Junta Conercial do Estado dc São Paulo, pain quo se produzam scus efeitos legais.

Süo Paulo. 10 de novcrnblofrUUr-

/

EDIJARDO DAI4AA
	

REGINA (UC IJAMIBERT HAI)DAD

VJRGcMA CURY CJTJCANL

I

da denoniinaçäo social 	 (

C

Deciaração de Firma social: Os sOcios adminisiradores 	 direito

assinarn

c±.:.±H;J. )tra
EDUARDO OAMAA	 .	 -	 \. REbiN.

VIR IMA CUP CH1CANI

Iestcjnui has
	 yL.

Jot1ibci-toCoii2;i Its

RG 3.190.423 SSP/SP
	

RG 22., 579i?9X: SSP/Sp
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ALTERAcA0 CONTRATUAL N'05 Di - 	 jUCESP PROTOCOL0

CNPJ1IVIF nO 02.470.2, llk ut\1
:

Os signatãrios do presente instrumento, Eduardo Damaa, brasileiro natural de São
Paulo - SP, nascido em 03/1011970, casado, comerciante, portador da cOdula de
identidade RO no 17.862.236-9(SSP/SP), expedida em 08/06/1988, e inscrito no

CPFJMF n° 128.867.978-55, residente, a Rua Pensilvania, n° 742 - Apto. 52 - Cidade

MonçOes - São Paulo - SP - CEP: 04564-002, Regina Làcia Lambert Haddad,

S brasileira natural de São Paulo - SP, maior, casada no regime de comunhao universal

de bens, advogada, portadora da cedula de identidade RG n o 3.954.703(SSP/SP),
expedida em 02/09/1996, inscrita no CPF/MF n o 261.059.398-84, residente, a Rua da
Consolaçao, n° 3.688 - 15°Andar- São Paulo - SP -CEP: 01416-000, e Virginia Cury

Chicani, brasileira natural de São Paulo - SP, major nascida em 21111/1962, solteira,

psicOloga, portadora da cedula de identidade RG n° 8.957.423-0(SSP/SP), expedida em

04/01/1 995 e do CPF/MF n° 125.968.658-23, residente, a Alameda Casa Branca, 774 -

5° Andar - São Paulo - SP - CEP: 01408-000, ünicos socios componentes da empresa

ACE REVESTIMENTOS LTDA, corn sede, a Rua Lino Coutinho, n° 1.978 - no bairro

Ipiranga - São Paulo - SP - CEP: 04207-002, registrada na Junta Comercial do Estado

de São Paulo sob ;NIRE n° 35.215.071.092, em sessão de 15 de Abril de 1998,. 	 e

macrita no CNPJ/MF n° 02.470.279/0001-00, resolvem assim alterar a contrato social
consoljdado:,

1) Efetuar a abertura do um estabelecirnento filial corn a atividade do "deposito

fechado sem vendas", sito, a Avenida Henry Ford, n° 1.153- no bairro Mooca -

São Paulo - 5P a CEP: 03109-000.

Em conseqUência da modificaçao introduzida par este instrumento, a clausula II
(Segunda) do contra9edàl consolidado, passa a obedecer a seguinte redaçao:

CONTABIL PEDRESCHI S
RuaI.ord Cnckrane, n°6l6-Cj.8O8 .]pirnnga-Sio Paulo-Fonc: 11-3384-I 123 -c-r
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CLAUSULA II - DA FIRMA, SEDE E PRAZO

A sociedade girará sob a denomia cociJdeAcE REVESTIMENTOS LTDA, corn
sëu inicio de atividades em data de T5 d oe Ab°ril °e° 198 tendo por sede e foro o Municipio

de São Paulo - SP, a Rua Lino°Pblitinhh, o
il? 1S78° no bairro Ipiranga - CEP:

04207-002, edeposito fechado sern 0 e6idasstbeIeaidditesta Capital do Estado de São

Paulo, a Avenida Henry Ford, n o 1.153 - no bairro Mooca - São Paulo - SP - CEP:

03109-000.

Permanecem em vigor as demais clausulas do contrato social consolidado, que näo
sofreram modificaçao per parte deste instrumenta

Ô
E per estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 03(tr6) vias de igual

teor e forma, juntamente corn as testemurthas abaixo arroladas, sendo levado a
arquivamento e registro perante a MD Junta ComtciaI do Estado de São Paulo, para que
se produzam seus efeitos legais.

São Paulo, 06 de Jun o d 048.

EDUARDO DAMAA	 IliUCIA LAMBERTA DAD

Declaraçao de firma social: Os sOcios administradores corn direito ao 	 o a

REGINA LUCIA LAMBERT ADDAD

—v	 A CU CHICANI
Tèstemunhas: 	 -

Jose libberto Gonzales	 Elian	 G Bensi
RG no 3.190.423(SSPISP) 	 RG no 8.978834-5(SSP/SP)

CONTABIL FEDRESCU! S/S LTDA.
Rua Lord coc1ue, no 616-Cj.808-1piranga-Sao Paulo-Fonc: 11-3384-1123	 -	 -9
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ALTERAcA0 CONTR&TL(ALW 0&0/' SOCIEW
APE REVESTIMENTOSILTDA.

.cNPJIM fl 4 47Jiis;eo1 -00

JUCESP PROTOCULO
2.048.698112-8

iii I iiV 1111101 IV! II 1111 1110 I!

H-

Os sinatan6sio presente instrumenft5, Eddardo Damaa, brasileiro, natural de Sao.Paulo-SP
maior,, casado cqmerciante, portador da:eecJuIa de identidade RG n o 1J882.23&-9.(SPISP),
expedida ern'-08106/1988, e inscrito no CPF/MF n o 128.867.978-55, residente,âRuä Pen silVania, nC
742, Aparttthento 52, no bairro Cidade MonçOes, CEP: 04564-002, São Ppulo-SP, Virgiiila CLIry
ChlcanlfEràslleira natural de São Paulo-SP, major, soiteira, psicologa, portadora dacédula de
ide'nharde'RG nO /b.957.423-0 (SSP/SP) expedida em 04101/1995 e ioscnta ' no CPF/MF n°
125.96.658-23, residente e domiciliada, a Alameda Casa Branca, no 774; 'S° Andar, no báirro
Jardim Paulista, CEP: 01408-000, São Paulo-SP, Regina Lucia Lambert Haddad, faledda, neste
ato representada, por Antonio Wadib Haddad, brasileiro, viOvo, engenlieiro, portador da cédula de
identidade RG no 2.179.674 (SSPJSP), expedida em 20103/2007, - e inscrito no CPF/MF no
271.789.868-91 • na qualidade de inventariante conforme processo de jnventârio n o 0021669-
57.2010.8.26.0100 da 110 vará da familia e sucessOes, do foro central civel-SP, e Onicos sOcios
componentes da empresa: ACE REVESTIMENTOS LTDA., cam sede, a Rua Lino Coutinho, no
1.978, no bairro do Ipiranga, CEP: 04207-002, São Paulo-SP, registrada na Junta Cornercial do
Estado de São Paulo sob NIRE no 35.21;5;071.092, e.m 7sesg5o,de 15/04/1998, e tendo comoUltima
alteraçao contratual a de no 223 69710è3 em sess&btde 07107/2008 e inscnta no CNPJ/MF no

0247027910001-00 resolvem assim alterar a contrato social consoirdado

I) Admitir na sociedade Antonio WadiliHaddad,brailéiro, natural de Campo Grande-MS,
maior, vi(jvo, engenheiro, portador daè&1utde icteñtcdadb RG n° 2.179.674 (SSP/SP), expedida
em 20I0312007, e inscrito no CPF/TvlFLir27l 789:8891, residente e domiciliado nests capital, a
Rua da Consolaçao, no 3.688, Apartaento i.soi : 15° Andar, no bairro Jardim Paulista, CEP:
01416-000.	 T-	 -

2) Retira-se neste ato da sociedade Regina LUcia Lambert Haddad, por falecimento,
cedendo e transferihdo a totalidade de sues quotas soclais, em nUmero de 40.000 (quarenta mil),
no valor nominal d9 R$ 1,00 (urn real) cada uma, no importe de R$ 40.00000 (quarente mu
reais),ao sOcjo oraadmitjdo Antonio Wadih Haddad, dando e recebendo deste e da sociedade
plena, geral, e irrevogável quitação pelas quotas cedidas e transferidas:

3) Alterar o endereço do estabelecimento filial corn a atividade de "deposito fechado sern
vendas", do atual pars, a Avenida Presidente Wilson, not 1.64811.648-Anobairr4. da
Macca, CEP 03107-001, São Paulo-SP

modificaçOes introduzidas por este jnstrurnento, as
ato social consolidado, passam a obedecer a se ite Ill

nos'I
a sob a denomrnação social de ACE REVESTIMENTqS LIDA, corn seu micro
data de 15 de AbnI de 1998 tendo por sede e foro o Municlpiode Sä64Paulo-

ho, n° 1.978, no bairro do lplranga, CEP: 04O? 02 ê1èjiSto ièóhado
b!bcido nesta Capital do Estado de São Paulo, a Avenida 'venida Presidente Wilson,
no bairro da Moóca, CEP: 03107-001, São Paulo-SP.

CONTABIL PEDRESCRI S/S LTDA.
Rim Lord Cocicran; n° 616-Cj.808- lpiranga - Säo Paulo-Fonc: 3384-1123 - c-mail ctb@contpcd.com.br-CRCr102SPOO4341/0-9
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CLAUSULA III -Ob dAPITAL SOCIAL
0 Capital Social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mll reals) representado pci 120.000 (cento e

vinte nil!) quotas no valor nominaL Ide R$ 1.00 (uu't ra1I) cada urna, totalmente subs pritas e
integralizadas em moeda correnta ti p Pats e alsirg distribi.Pdas.6ritre os sOcios:

Eduardo	 40.000 quotas
Virginia	 40.000 quotas
Antonio	 40.000 quotas

•	 120.000 quotas

• A responsabilidade do cada sOcio e restrita so valor de 	 todos
nente pela integralizaçäo do capital social nos termos 	 da Lei
iro de 2.002.

0 sOclo admitjdo e os sOcios remanecerntes administradores DECLARAM, sob as perias
cia Lei, que nào estäo impedidos de exercer a administração da sociedade, per lei especial, ou em
virtude de condenaçao criminal, ou por se encontrareni sob os efeitos dela, pens quo vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos pUblicos, ou por crime falimentar, do prevaricaço, peita
ou subomo, concussão, peculato Cu contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as nomias de defesa da concorrencia, contra as relacoes de consumo, íé publica
ou a propriedade.

Pemianecem em vigor as demais c!aOsttths do 	 conso!idado, qua näo sofreram
moditicaçOes por pane deste instrumento.

E por estarem assim justos e contrat
forma, juntame te com as testemunhas
perante at Comeräiaido Estado

EDUARDODAMAA

rbsèñtë em 03(tres) vias de igual teor a
sendo levado a arquivamento e registro
I que so produzam seus efeitos legais.

Paulo, lode Setembro de 2012.

:iA LAMBERT HADDAD
ANTONIO WADIH HADDAD

iRGI IAcURYcHICANI	 HADDAD

ççrap delrinaía Os sôcios administradores corn durafto da denóitiaaptcial
assinam:- 	 -

UARDO AMAA	 RYCI-uiaANL

ANtONIO WAbIH HADDAD 	 .

José Ro Lies
RO n'3.190.423 (SSPISP)	 RG if 22.348.004-6 (SSPISP)

CONTABIL PEDRESCHI S/S LTUA.
raero-Pau10-Fone: 3354-1123 - e-mail ctbcontpetcomMr - CRC no 2SP004341/O-9
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ALTERAcAOCcZ4TRATUAI.NOODDASC
ACE REVESTIMENTOS I	 -

J	
\

NP4/?U r° 02 47b279	 14X

Os signatkios do presente instrumento, Eduardo Damaa, brasileiro, natural do São Paulo-SP,
maior casado no regime de comunhão parcual de bens cornerciante portador da cédula de

:.idêiitidàdé . RGrf 17.862.236-9 (SSPISP), expedida em 0810611988, e inscrito no CPF/MF no
12S.867- 976-55 residente a Rua Pensilvânia no 742 Apartarnento 52 no bairro Cidade MonçOes
CEP 04564-002 São Paula-SR Virginia Cury Chicani brasileira natural de São Paulo-SP maior,
solteira psicOloga portadora cia cédula do identidade RG 8.957.423-0  (SSPISP) expedida em
04/0li1995.e iñsiita no CPFIMF n o 125.96&658-23, residente e domiciliada, a Alameda Casa
Branca, no 774, 50 Andar, nobairth Jardim Paulista, CEP: 01408-000, São Paulo-SP, e Antonio
Wadih Haddad, brasileiro, viUvo, engenheiro, portadar da cédula de identidade RG n o 2.179.674
(SSP/SP), expedida em 20103/2007 e inscrito no CPFIMF no 271.789.868-91, residente e
domiciliado nesta capital, a Rua da Consolaçäo, if 3.688. Apartamento 1.501, 15° Andar, no bairro
Jardim Paulista, CE?: 01416-000, Unicos sOclos componentes da empresa: ACE REVESTIMENTOS
LTDA., cam sede, a Rua Lino Coutinho, no 1.978, no bairro do Ipiranga, CEP: 04207-002, São

• Pauio-SP, registrada na Junta Comercial do Estado do São Paulo sob NIRE n o 35.215.071.092, em
sessão do 15/0411998, e tendo como ültima alteração:contratual a de no 410.321/12-6, em sessão
do 0211012012, e inscrita no CNPJIMFnô 02A70.27910001-00, resalvem assim alterar o contrato
social consolidado:

1) .Admitir na sociedade Nahid Chicáni, brasileiro, natural de São João da Boa Vista-SP,
major, casado no regime do comunhão universal: de bens, advogado, portador da cédula do
identidade RG if 1.724.154-6 (SSP/SP), expedidi em 21/05/2009, e inscrito no CPF/MF no
005.533.288-91, t-esidente e domiciliadO EneMa capital. a Rua Bela Cintra, no 1.900, Apartamento
141 , no bairro Jardim Paulista, CEP: 01415-002

2). Retira-se neste ato cia sociedade Virginia Cunj Chicani, cedendo e transferindo a
totalidade de suas quotas socials, em nUmero do 40.000 (quareslta :mil), no valor nominal de
R$ 1,00 (um real) pada uma, no imports de R$ 40.000,00 (quarente mit reals), ao sOcio ora
admitido Nahid Chicani, dando e recebendq doMe e cia sociedade plena, geral, e irrevogavel
qultação pelas quotis cedidas e transfericlas:

Em consequência das modificaçoes introduzidas por este instj-urnent ,o a Clâusula Ill (terceira) do
confrato social consolidado, passa a obedecer a seguinte redação:

•	 CLAUSULA Ill - DO CAPITAL SOCIAL'

0 Capital Social 0 d R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) representado par 120.000 (cento e
vinte mil), 1quotas no ilor nominal de R$ 1,00 (urn real) carla uma, totalrnente subscritas e
integralizadasethrnoeda':corrente do Pais e assim distjibuidas entre os sOcios:

Eduardo:Daxnaä	 40M00 quotas 	 R$ 40.000,00
Antonio WadlbMaddad	 40000 quotas	 R$ 40.000,00
Nahid Chlcanl

	

40.000 quotas	 R$ 40.000,00
Totalizando	 120.000 quotas 	 R$ 120.000,00

CONTABIL PEDRESCRJ S/S LTDA.
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Parágrafo Unico - A responsabiliadede cada 56CIQ a resthIa ao valor de suas quotas, mas todos
respondern solidariamente pe1a inte alizaçoàb' cartaf social nos termos do Ailigo 1.052 da Lei
10.406 de lOde Janeiro de 2.092...

CLAUsQLLXII - 656LARACAO.D€DESIMPEOIMENTO
0 s.ócio adrnitido e Os sOcios rernanecemtes administradores DECLARAM, sob as penas

da Lei, qua nâoestão impedidos de exercer a adminisfração da sociedade, pCI lei especial, ou em
virtude de condenaçâo criminal, ou parse encontrarem sob as efeitos dela, pena que vede, ainda
que temporanamente o acesso a cargos pubiicos ou por came falirnentar de prevancação pelta
ou subomo, cohcussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sisterna financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorréncia, contra as relaçOes de consumo, fe publica
ou a propriedáde.

• Permanecem em. vigor as denials clâusulas do contrato social consoildado, qua não sofreram
modlficaçOes por parte deste insrurnento.

E pot estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 03(tr6s) vias de igual teor e
forma, juntamente cam as testemunhas abaixo arroladas, sendo levado a artiuivamento e registro
perante a MD Junta mercial do Estado de Sao Paulo, para qua se produzam seus etitos lepais.

São Paulo. 19 de Outubro de 2012.

EDUARDO DAMAA	 ANTONIO WADIH HADDAD

<!GHIANI	 VI.RGlNIti1CHICANI

Declareçao tie	 social: Os sOdas ad iiriistSdores porn direito ao use da denorninação social
assinam:

EDUARDO DAMAA	 LANTON1O WADIH HADDAn

%HICANl

Testemunhas:

José Ro%onzales	 R^^Iya na^I^S
RO if 3.190.423 (SSPISP)	 RG n°22.348.004-6(SSPISP)



ALTERAçA0 E5ONTRATUAL N o 08 DA §OCIEDADE LIMITADA
:ACE REVETlMEN1DS'TDA.
C'NPJIMF n°'6.470.27910001 -00

Os slbiThtáridkttlo presente instrumento, Eduardo Damaa, brasileiro, natural de Sáo- Paqlo-Sg
W4$r aj9 ,pp4regime de comunhão parcial de bens, comerciante, poaddtdtceduia de

idbnbdthBcRGffi°17 862.236-9 (SSP/SP), expedida em 08106/1988, e [nrs&it&iio4PP/MFnc
¶28.8679-?%55, residente, a Rua Pensilvânia, no 742, Apartamento 52, no birro Cidadè MonçOes,
CEP: 0436(002, São Paulo-SP, Antonio Wadih Haddad, brasileiro, viüvo, &enheiro Øttador da
cA8T !j$j nti J RG n° 2.179.674 (SSP/SP), expedida em 20/03/2007,
27i!ysg e'sg-g 1,'1esidente e dorniciliado nesta capital, a Rua da Consolacaorn'T68& Apartamentô
1.501, 15°Andar, no bairro Jardim Paulista, CEP: 01416-000, e Nahid Chicani, brasil&ro, natural de
São João da Boa Vista-SF, major, casado no regime de comunhão universal tie bens, advogado,
portador da cédula de identidade RG n° 1.724.154-6 (SSP/SP), expedida em 21105/2009, e inscrito
no CPF/?VIF n° 005.533.288-91, residente e domiciliado nesta capital, a Rua Bela Cintra, no 1.900,
Apartamento 141 , no bairro Jardim Paulista, CEP: 01415-002; Unicos sOcios componentes da
empresa: ACE REVESTIMENTOS LTDA., corn sede, a Rua Lino Coutinho, n° 1.978, no bairro do
Ipiranga, CEP: 04207-002, São Paulo-SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob NIRE n° 35.215.071.092, em sess5Q15I04/1998z git-como Ultima alteração contratual a
de n° 28324/13-4, em sessão de l 54?e13, e 1 1 pNPJ/MF n° 02.470.27910001-00,
resolvem assim alterar o contrato social consolidadoi'S 	 tia

1) Aumentar o Capital Social do
1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzenft
(Hum Milhão e Oitenta Mil Reals), rc
nos termos do Artigo 658 do Dec
participacäo que cads sOcio detem ru

nto e Vinte Mil Reais), para R$
to da quantia tie R$ 1.080.000,00
acumulados, isenta de trlbutação
I , efetuado proporcionalmente a

da cciitZe lucros

[I:

- 2) Excluir dos objetivos socials, a comercialização de torros e persianas.

Em codsequencia das modiflcaçOes introduzidas por este instrumento, as Cláusulas Ill (terceira) a
IV (quarta) do contrato social consolidado, passam a obedecer a seguinte redaçäo:

C	 CLAIJSULA III - DO CAPITAL SOCIAL 	 -
4	

I	 -i -.

0 CapithtSociai&Rle R$ 1.200.000,00 (Hum Milhao e Duzentos Y1il4keais) rèØ?Sentadó por
000Q0(HiirtThao,:e,Duzentas MU), quotas no valor nominal tie R$ 1,00 (Hum FS cads -uma,
althert&sUberjta:e'tthgralizadas em moeda corrente do Pais e ass im distnbujdaséntFeos-sOciOs:

400.000

	

400.000	 400.000,00

	

400.000	 400-0,00,00

	

1.200.000 -	 .2OtØQo,00

Parágrafo Unico - A résponsabilidade tie cada sOcio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamerite pela integrallzaçao do capital social nos termos do Artigo 1.052 da Lei
10.406 de 10 de Janeiro tie 2.002.

CONTABIL PEDRESCRI S/S LTDA.
Rua Lord Cockrane, no 616-Cj.808- lpirmga- São Paulo-Fone: 3384-1123 - e-mail ctb@contped.com.br - CRC n° 2SP004341/0-9



Declaração de firma social: Os sOcios

assinam:

'EDUARDO AMAA

direito ao uso da denorninação social

ANTONIO WADIH HADDAD

NAHID CHICANI

Gonzales

no,,' -3,.l 0.423 (SSP/SP)

Esta Foiha e parte integ?ntedo Instrurnento Particular de Alteração Contratual no 08 da

Sociedade Limitada ACE REVETMgNTOSLTE$.

A terá por objetivos a irnportação e c

al, inclusive dos adquiridos no mercado

serviços corn a colocaçäo dos referido.s a

ec;Igor as demais cláusulas do contrato social
pacdeste instrumento.

E por estarem -assim justos e contratado, assinam o presente em 03(tres) vias de igual teor e
forma, juntaménte corn as testemunhas abaixo arroladas, sendo levado a arquivamento e registro
perante a MD Junta Comercial do Estado de São Paulo, para que se produzam seus efeitos legais.

São Paulo, 06 de Novembro de 2013.

EDUARDO DAMAA	 ANtONIOWADIH HADDAD

2
CONTABIL I'EDRESCBI S.

Rua Lord Cockranc, no 616-Cj.808- lpiranga - Sao Paulo-Fonc: 3384-1123 - c-rn

27iik1/3
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oiJUCESPPROTOCOLO
j • ,: V t	 0.652.467114-3................

T
ALT ERAçA0 Co NTRATUAL N:.q9 DA•S cc I 

H! 11111 II IDl ifi III J! liii ! lIIIl III.dt:RE\EsTjMENTcs tt.
CNPJIMF r73 02.470.279/0001 -00

Os sq tar 	 presente insirumento 6duardo Damaa brasileiro naturaldeSãoaulo;SP
Tha?65- casä rilegime de comunhão parcial de bens comerciante 	 doIdL'bedUIi.-de
ideYThdadtRG nbi7.862.236-9 (SSP1SP) expedida em 08106'1988 e b&fri CPF/FIF n°
i28.867#&55, residente, a Rua Fensilvânia, no 742, Apartamento 52, no barjjo Cidade,
CEP 04564002 São Paulo-SP Antonio Wadib Haddad, brasileiro viuvo enenheiro, portador da
cu1ã 'tçnti&ad RG no 2.179674  (SSP/SP) expedida em 20/03/2007
2i1:89:3'ag-91 idente e domiciliado nesta capital, a Rua da conoiaçaotas,%paitamento
1.501, 150 Andar, no bairro Jardirn Paulista, CEP: 01416-000, e Nahid Cliicani, brasileiro, natural de
São João da Boa Vista-SP, major, casado no regime do comuntiâo universal de bens, advogado,
portadorda céduia de identidade RG no 1.724.154-6 (SSP/SP), expedida em 21/05/2009, a inscrito
no CPF/MF no 005.533.288-91, residente e domicfliado nesta capital, a Rue Bela Cintra, no 1.900,
Apartamento 141, no bairro Jardim Paulista, CEP: 01415-002; Urücos sôcios componentes dã
empresa: ACE REVESTIMENTOS LTDA, corn sede, a Rua Lino Coutinho, 

no 1.978, no bairro do
Ipiranga, CEP: 04207-002, São Paulo-SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob MIRE	 5	 071 092 em sess 5ode 15'04 1998- erdocomo ultima aiteração cortiatual
de no 27441/14-3 em sessão do 1610112014 eri -h-s6rit07WbNNIMF no 0247027910001-00
resolvem ass m alterar o contrato social con solidado

1) Alterar a endereço do est	 para, a Avenida Presidente
Wilson, nos 1.64811.648-A, no ba	 São Paulo-SP.

2) Efetuar o cancelamento do estái6iecimertt6.FiliaI corn a atividade de DepOsito fechado
sem vendas sito a Avenida P4 idei,teWtI1rt n°rcS48/1 648 A, no bairro cia Mooca,
CEP 03107-001, São Paulo S'iiicritQ tSecreti1 da Fazenda do Estado do São
Paulo sob a lnscrição Estadual no 148.256.664.113, macrita no CNPJ/MF no
02470.27910002-83 e devidarnente registrada na Junta Comercial do Estado do São Paulo
sob no 35.903.442.794 em 07/07/2008,

Em conseuëncia bas modificaçOes introduzidas par este instrumento, a Clàusula II (segunda)do
contrato social consolidado, passa a obedecer a seguinte redagão:

CLALJSULA II - DA FIRMA, SEIDE E PftA2b;

A sociedaderara!sob a denominação social de: ACE REVESTIMENTOS I_

tividadeCdñi datae 15 de Abni de 1998 tendo par sede e fo a a Aviiida
I643/P 64E-A, nc bairro cia Mooca, CEP 03107-001, São Paulo SP, pa
)sitos em todo o terntorio nacional e funcionara par tempo indetermina9p

CONTABIL PEDRESCHI S/S L I'D A.
Rua Lord Cockranc, n° 66-j.808- ipiranga - São Paulo-Fonc: 3384-1123 - e-mail ctb@contpcd.com.br -CRC n° 2SPOO434iI0-9
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IIEsta Folha e parte integraie cTq nrWnetftO Rtrtictjisr de Alteraçäo Contratual if 09 da

Sociedade Limitada ACE REVESTlt4r'tEQS LTCA	 -

r as deniais cláusuIsdt ontrato social consolid 	 qua
ste instrumento.

justos e contratados, assinam o presente em 03(trehtTjc
as testemunhas abaixo arroladas, sendo levado a 4flMrni
ercial do Estado de So Paulo, para que se produzam 	 s Or

	

São Paulo$995
	 2014.

DAMAA	 CADIHHADDAD

NAHID CI-IICANI

Declaração de firma social: Os sôcios (,nistra
	 ao uso da denominaçäo social

assinam:

HADDAD

AHID CHICANI

a



JUCESP PROTOCOLO
0.846.3921143

ALTERAcAO4OI1 $L.RATTA:NO:1O DA:4

ACE REVESTIMENTt	
qCNPJ/MF . n° 02.470.27910001-0 0

S

Os	 os do presente instrumento, Eduardo Damaa, brasileiro,
	 de
	 b-SF,

rrLQregime de comunhão parcial de bens, comerciante,
j!ã?47.862.236-9 (SSP/SP), expedida em 08/06/1988,

128.867.978-55, residente, a Rua Pensilvãnia, no 742, Apartamento 52, no bairro Cidade MonçOes,
CEP: 04564-002, Säo Paulo-SP, Antonio Wadib Haddad, brasileiro, viüvo, engenheiro portador da
cédula de identidade RG no 2.179.674 (SSP/SP), expedida em 20103/2007, e inscrito no CPFIMF no
271.789.868-91, residente e domiciliado nesta capital, a Rua da Consolaçäo, no 3.688, Apartarnento

1.501 150 Andar, no bairro Jardim PauIista .,CEP: 0

São Joäo da Boa Vista-SP, major, cas4e3o regh
portador da cedula de identidade RG n o 1.724.154-

no CPF/MF no 005.533.288-91, residentfliOñidil
Apartamento 141, no bairro Jardirn Pau[ista, CE
empresa: ACE REVESTIMENTOS LT, corn
1,64811.648-A, no bairro da Mo6ca, EG31

sreit-
Comerc[àl do Estado de São Paulo sob NIRE
como itima Eiteraçaä contratual a de n o 282.637/14-0, em sessào de 22107/2014, e inscrita no

CNPJIMF no 02.470.279/0001-00, resolvern assim alterar o contrato social consolidado:

1) Efetuar abertura de urn escritório administrativo de vendas sito, a Rua Lino Coutinho, no

1.978, no bairro do Ipiranga, CEP: 04207-002, São Paulo-SP.1

Em consequencia da modificação introduzida por este instrurnento a Clausula I (Pnm ira) doqontrato

social consolidado passa a obedecer a seguinte redaçãO	 -

r

Ic r
CONTkBJL PEDRESCHJ S/S LTDA.

Rua Lord Cockrane. n° 616-Cj.808- Ipiranga - São Paulo-Fonc: 3384-1123 - e-mail ctb@contped.colfl .br - CRC n° 2SP004341/0-9

be llahid Chicani, brasileiro, natural de
bjiunhao universal do bens advogado
5P),expedida em 21/0512009 e inscnto
t eStnital. a Rua Bela Cintra, no 1.900,
5Oo2; Unicos sócios componentes da
A Avenida Presidente Wilson, nos

i46T Paulo-SP., registrada na Junta
.092ém sessão de 15104/1998, e tendo



KDcHrcANl	 II

G'onzales	 '	 lkciØéic
3 (SSP/SP)	 R 

Rua Lor,

1•

In

C

C

Esta Folha e parte integrante: do fl'srui?nto Pai-tipular de Alteração Contratual n o 10 da

Sociedade Lirnitada ACE REVE&1WN1TOSLTDA......

I - LJF* OCL)IZ OIflLL'J'-'Ia .fl-
Eff	 P

socie	 db; destina a explorar o rarno de importação e comerdializ
revestimeçt& errç cgraI, inclusive dos adquiridos no mercado interno, bern

canx f t?ca9\qe serviços corn a colocação dos referidos artigp
V±diEte5dtnte Wilson, n

os 1 648/1 648-A, no bairro da Mooca, CEP 03402
urn escçitário administrativo de vendas, a Rua Lino Coutinho, no 1.978, flqb

CEP 04207-002, São Paulo SP

crnacqw emyigor as dernais clausulas do contrato social consolidacp;t
rnoditicaçOes por pa rte deste instruniento.

E por estarern assim justos e contratados, assinam o presente em 03(tr6s) vias de igual teor e
forma, juntarnente corn as testemunhas abaixo arroladas, sendo levado a arquivamento e registro
perante a MD Junta qornerciar do Estado de São Paulo, para que se produzarn seus efeitos legais.

São Paulo, 18 de Agosto de 2014.

EDUARDO DAMAA
	 HADDAD

Declaraçäo de firma social: Os sócios 	 ao uso da denominaçâo social

asinam:

EDUADO DAMAA	 ANTONIO WADIH 1-IADDAD
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FERRAZ IX CAMARGO
A DV C) C A DC) S

EXCELENTISSIMO SENiOR D0uT0R JuIz DE DIREIT0 DA 7 VARA

EMPRESARIAL DA COMARCAL DO Rio DE JANEIRO - RJ.

Processo no 0093715-69.2015.8.19.0001

Banco ABC Brasil S.A. por seu procurador

C infra-assinado, nos autos da ReuperaçAo Judicial promovida por GalvAo

Engenharia S.A., vem, respeitosamente, a presença de Vossa

Exceléncia, requerer a juntada da anexa divergéncia quanto ao crédito

(Doe. no 01), bern como do comprovante de entrega tempestiva ao

Administrador Judicial das empresas Recuperandas, na data de 27 de

Maio de 2015, conforme o recibo em anexo (Doe. n o 02).

Requer, ainda, a intimação do senhor

Adrninistrador Judicial para apresentar sua manifestaçAo quanto a

divergência e documentos apresentados pelo Credor Banco ABC Brasil

S.A. nos autos da presente Recuperação Judicial.

C
Termos em que,

pede deferimento.

Rio de Janeiro, 2de junho de 2015

Felippe Acci	 Lins Santos

OAB/RJ2 0.4 10

Rua Joaouim Flom no, 397. 7' c 8° andares 04534011 SAn PuIci SP Tel ftax 55 (11 3074 2222 contabn,inctcun,hr, 	 wwwkrrazn,r.coin.bi



FERRAZ DECAMARGO
AD 'JO 0 AD 0 5

EXCELENTISSIMO SENiOR DOUTOR JuIz DE DIREITO DA 7' VARA EMPRESARIAL DA

COMARCA DO Rio DE JANEIRO - RJ.

Processo n° 0093715-69.2015.8.19.0001

BANCO ABC BRASIL S.A, inscrito no Cadastro de

Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n.° 28.195.667/0001-6, corn sede na

Avenida Cidade Jardirn, fl.0 803, São Paulo - SP, CEP 01453-000 (docs. n.°s 01 e

02), por seus procufadores infra-assinados, conforme instrumento de procuraçAo em

anexo (docs. n.°s 03 e 04), nos autos da Recu peracAo Judicial, proposta por GALvAO

ENGENHARJA S.A., vem, respeitosa e tempestivamente, a presenca de Vossa

Exceléncia, apresentar Divergencia quanto ao crédito indicado pela Recuperanda em

sua relaçAo de credores, corn fundamento no artigo 70, § 1°, da Lei 11.101/05.

A Recuperanda GaIvAo Engenharia S.A. apresentou sua

relaçao de credores, indicando o Banco ABC Brasil S/A como credor quirografario

da quantia de R$ 16.2 13.264,18 (dezesseis milhôes duzentos e treze mil duzentos e

sessenta e quatro reais e dezoito centavos) oriunda da "Cédula de Crédito Bancário

no 3544514", conforme se verifica as fis. 459/498 dos autos.

Contudo, o crédito pertencente ac, Banco ABC que deve

integrar o rot da presente dernanda corresponde, na realidade, a quantia distinta da

que foi informada pela Recuperanda, razão pela qual o Banco entendeu por bern

guajOh tin, Florh,no. 397, 7' s° Saffi D,*534 Oh SAOP,ulo SP TeUFja 55 (11) M74 2222 coMaft,Mzhetrñ.b Wv.fitätdóthmbr

1
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FEREAZ DE CAMARGO
APVCGADOS

apresentar a presente divergéncia, esclarecendo o real credito que possui e que deve

integrar o rol da presente demanda na quatidade de quirografário.

1. Da Cedula de Credito Bancário n° 3544514

No dia 30 de Dezembro de 2014, foi emitida pela

Recuperanda - Galvâo Engenharia S.A., a Cédula de Crédito Bancário n 0 3544514

(doc. n o 05), para concessão de crédito no valor de R$ 15.826.713,28 (quinze

milhOes oitocentos e vinte e seis mil setecentos e treze reals e vinte e oito centavos),

corn vencirnento para o dia 30 de Marco de 2015, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Oportuno salientar que a empresa Galvao Participaçôes

S.A tarnbém assinou o mencionado titulo come avalistalcoobrigado, tornando-se

devedor solidario do tItulo emitido, nos exatos termos da clausula 10 do referido

contrato. Vejamos:

Cumpre mencionar que o pedido de Recuperação Judicial

da Galvao Engenharia S.A. ocorreu ern 25 de Marco de 2015. Vejamos:

Data da distribwcao:	 25/tJJfZUfl
Serventia:	 Cartório da 7a Vara Empresariat - 7ã Va Empresaria!

RuaJAqufr'i FJaSnd, 397, P 5' thdirS 0,4534011 SâouID SP TélFM5 fli)3074 . 2 22 tbn!o@iernthetcont&	 w.ferfaot.tornb
2



FERRAZ DE CAMARGO
AD VO C AD OS

Ou seja, na data do pedido de Recuperacao Judicial já

existia o crédito do Banco ABC.

E de acordo corn o artigo 49 da Lei 11.101/05: "Estâo

sujeitos a recuperaçdo judicial todos as créditos existentes na data do pedido, ainda

que nöo vencidos" (grifos nossos).

Portanto, a Galvao Engenharia S.A. e o seu avalista

Galvão Participaçöes S.A (também em Recuperação Judicial), näo honrararn corn as

obrigaçôes contratuais junto ao Banco ABC.

Ora, resta evidente que a Recuperanda encontra-se

inadimplente perante o Banco ABC, tanto é verdade que a Recuperanda indicou o

Banco ABC como credor quirografário.

Contudo, o crédito pertencente ao Banco ABC que deve

integrar o rot da presente demanda corresponde, na realidade, a quantia distinta da

que foi informada pela Recuperanda.

Afinal, o crédito do Banco ABC perfaz a guantia de R$

16.418.140,76 (dezesseis milhôes guatrocentos e dezoito mil cento e guarenta

reals e setenta e seis centavos), conforme demonstrativo de evolução de saldo

devedor integrante desta petiçâo (doc. n 06).

Rua•JMquihi Fnd. 397. re 8andrS 043I 011 Saoi?auto SP T&FX 55 (11) 3CY74 2222 taitato@f,Ta et:onar wvAvftrazi16tcamJ,r
3



FERRAZ DECAMARGO
ADVOGAVOS

itdcio 30(12)2014

VcToflI4A1 30m312015

TAX& 0)1 t 0.37% tnt

VALOREM
DATA

lo Cantrato - Liberogfia M operaçi
tan comtratada: 0)1 + 0,37% ant

Saldo Devedor a vencer

QUADRO IWSU MO

TOTAL SAL DO BE EDOR R$t -I6.44t140,76 OX

BARCO ABC BRA SIL SJA
Processarnento de Ath,oz

Como se ye, a Recuperanda possui urn débito perante o

Banco ABC no valor total de R$ 16.418.140,76 (dezesseis rnilhOes quatrocentos e

dezoito mil cento e quarenta reals e setenta e seis centavos), relativos a Cédula de

Crédito Bancário n o 3544514, e nào no valor de R$ 16.213.264,18 (dezesseis

rnilhOes duzentos e treze mil duzentos e sessenta e quatro reals e dezoito centavos)

que fol indicado pela Recuperanda em sua relaçäo de credores.

C] 
Diante do exposto, considerando que a Recuperanda

indicou o crédito do Banco ABC no valor total de R$ 16.213.264,18 (dezesseis

milhOes duzentos e treze mil duzentos e sessenta e quatro reals e dezoito centavos),

de natureza quirografaria, o Banco achou por bern apresentar a presente divergencia

para que o valor total do crédito incluido no rol de credores seja alterado para R$

16.418.140,76 (dezesseis milhôes guatrocentos e dezoito mil cento e civarenta

reais e setenta e seis centavos) como credor guiroprafário, que é a quantia correta

devida atualmente pela Recuperanda ao Banco ABC.

RthTh4qukn Eloflw,b, 397. l'é 8°andiu* 08534011 SaoPSa 54 1 T&FM 55(11) 30742222 tbnt	 frrahettdro.br wwfetrw#t.to,n.br
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FE RRAZ DL CAMARGO
AOVOCAOOS

2. Dos Pedidos

Ante o exposto, o Banco ABC Brasil S.A, já incluido na

relaçAo de credores elaborada pela Recuperanda como credor quhrografario da

quantia total R$ 16.211264,18 (dezesseis milhOes duzentos e treze mil duzentos e

sessenta e quatro reais e dezoito centavos), reguer seja analisada a presente

divergéncia, nos termos do artigo 70, 1°, da Lei 11.101/05, para gue o valor

total do sen crédito Quiro2rafário seja alterado Para R$ 16.418.140,76 (dezesseis

milhoes guatrocentos e dezoito mil cento e guarenta reals e setenta e seis

centavos'), relativos a Cédula de Crédito Bancário n o 3544514, conforme esciarecido

acima e demonstrado pela documentaçAo anexa.

Por fim, requer que a intimaçAo de todos os atos judiciais

seja feita em nome do Dr. Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo,

inscrito na OAB/SP n° 189.623, anotando-o na contracapa dos autos, sob pena

de nulidade.

Termos em que,

pede deferimento.

São Paulo, 29 de maio de 2015.

Paulo Sergio Ferraz de Carnargo

OAB/SP 180.623

Rua*aqu3rn flotWno, 397,7-t! W'andars 04534 011 %oibulo SR Tel l Fax 55(11)3074 2222 ecntk$Thfrl?wzhet;cem.bf WvftThEnetathr
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 73 VARA
EMIPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO.

PROCESSO No 009371569.2015.8.19.0001

COTEM1NAS S.A., sociedade empresária inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 07.663.140/0001-99, corn sede a Avenida Lincoln Alves dos Santos,
955, Distrito Industrial, Montes Ciaros, Estado de. Minas Gerais, corn escritório na Cidade
de São Paulo/SP, na Avenida Paulista n° 1754, r sobreloja, Cerqueira César, CEP 01310-
200, para onde deverão ser enviadas todas as intimaçöes do presente feito, sob pena de
nulidade do ato, devidamente representada por seus Diretores, documentos em anexo, por
seus advogados, infra-assinados, procuracão em anexo, vem a presença de V. Exa., nos
autos da RFCUPERAAO JUDICIAL de GALVAO ENGENHARIA S.A. E 0/.,
requerer que se digne ordenar a juntada da inclusâo procuraçâo, e respectivos documentos
societarios, a fim que dos mesmos surtam os seus devidos efeitos legais, bern como que
seja anotada na contra capa dos autos os nornes dos signatários abaixo, a firn de receberem
as intimaçOes processuais thturas.

Outrossim, a requerente está de acordo corn o seu crédito de
R$ 23.362,03 (vinte e trés n-ui, trezentos e sessenta e dois reais e trés centavos) conforme
deciarado pelas recuperandas.

C

0

0

C"

0
C..!

C
C

• I,.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

KELLY
OAB/SP

Rio de Janeiro, 19 deiinho e2015.

/
ALBERTO ARIKAWA

DOS SANTOS
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COTEMI NAS®

PROCURAcAOAD JUDICIA

Pelo presente instrurnento particular de procuraQão o Outorgante confere poderes aos
Outorgados na forma a seguir:

OUTORGANTE: COTEMINAS S.A., estabelecida na cidade de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais, na Av. Lincoln Alves dos Santos, 955, Distrito Industrial, CEP 39404-
005, inscrita no CNPJ/MF sob no 07.663.140/0001-99, neste ato representada na forma do
seu estatuto social pelo seu Diretor Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, brasileiro,
casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF no 493.795.776-72, portador da Carteira de
Identidade n° MG-1.246.178, expedida pela SSPIMG, domiciliado e residente na Cidade de
São Paulo — SP.

OUTORGADOS: CARLOS ALBERTO ARIKAWA, brasileiro, casado, advogado
inscrito na OAB/SP sob o no 113.031, ALVARO SILVA BOMFIM, brasileiro, casado,
advogado inscrito na OAB/SP sob o no 228.269, KELLY CRISTINA PEREIRA DOS

SANTOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o no 202.349, todos corn
endereço sito na Avenida Paulista no 1754 - 2 sobreloja - Sao Paulo - SP, CEP 01310-200,
Telefone (11)2145-4582.

PODERES: Para o Foro em geral, confcrindo amplos e gerais poderes, corn a cláusula ad

judicia em qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, podendo proper as açOes competentes e
defcndê-la (s) nas contrárias, seguindo umas e outras, ate final decisão, usando dos recursos
legais c acompanhando-os, conferindo-Ihe, ainda, poderes especiais para, desistir, praticar e
opinar sobre todos cis atos do processo, execuçöes, irnpugnaçôes e quaisquer medidas
especiais, cautelares norninadas e inominadas, perdas c danos, insolvéncia civil, efetuar
pagamentos de custas, recebcr irnportâncias, dar quitaçbes, transigir, sustar protestos,
protestar tItulos, votar em assembleia geral de credores, podendo ainda, substabelecer corn
ou sern reserva de igual poderes. Os podercs acima são outorgados exclusivamente para
atuação, ate os ulteriores atos, na RECUPERAcAO JUDICIAL dc GALVAO
ENGENHARIA S.A. B GALVAO PARTIC1PA6ES S.A., perante a 7" Vara Empresarial
da comarca do Rio dc Janeiro/RJ - Processo no 0093715-69.2015.8.19.0001.

São Paulo, 16 dejutho de 2015.

COTEMENAS S.A.
Av. Lincoln Alves dos Santos, 955— PABX.: (38) 4009-5200 - Fax.: (38) 4009-5050 - CEP 39404-166 - Monte, Claros-MG

Av. Paulista, 1754-2' sobreloja - Fone.: (11)2145-4424 - Fax.: (11)2145-4583 —CEP 01310-920 - 5o Paulo-SP
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MORAES SALLES
ADVOGADOS

EXCELENTISSIMO SENHOR DOIJTOR JUIZ DE DIREITO DA 71 VARA

EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - Ri.

Processo n o 009371569.2015.8i9.0001

MW IMPORTAcAO, EXPORTAcAO E COMERCIO DE

MAQIJINAS F ACESSORIOS LTDA., pessoa jurIdica de direito privado, inscrita

no CNP]/MF sob o n o 11.681.470/000184, corn sede na Avenida Constante

Pavan, N O 642, Betel, CEP 13148-160, Paulinia/SP, nos autos da AcAo DE

RECUPER.AcAO JUDICIAL de GALVAO ENGENHARIA S/A, por seu procurador

que abaixo subscreve, vem, respeitosarnente, a presenca de V. Exa., na

qualidade de credora da recuperanda, requerer a juntada aos autos da anexa

procuracãO e contrato social.

Por tim, requer que todas as publicacöes atinentes a

presente demanda sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados

Antonio Carlos de Moraes Salles Fitho, OAB/SP n° 45.313, e Bruno

Bonturi von Zuben, OAB/SP no 206.768, sob pena de nulidade, nos termos

do § 1 0 do artigo 236, do CPC.

Termos em que,
pede dfecirrrETTt

Campinfts(17 de junho

sp 231&768

a-

0
Lfl

cc,

-'F

=

U,

F
C
0
it'

At Selma Parada. n° 201 - Galleria Office Park - Edificio 4 .- Conjunto 454

Jardim Madalena - Canipinas/SâO Paulo - Cep 13091.904
Telefone/FaX (19) 32072020

www.moraessalles.com
1



34S3
PROCIJRAçAO "AD JLJDICIA

OUTORGANTE: AG? IMPORTAçAO, EXPORTAçAO E N --	 ERCXO DEMAQUINAS E ACESSORIOS LTDA., pessoa juridica de direito pri
'. Iflscritano CNPJ/MF sob o n o 11.681.470/0001-84, corn sede na Avenida C.

Pavan, N O 642, Betel, CEP 13148-160, Paulmnia/SP.

OUTORGADOS: ANTONIO CARLOS DE MORAES SALLES FILHO, OAB/SP no
45.313, ANTONIO CARLOS OF MORAES SALLES NETO, OAB/SP n° 219.299,

.
BRUNO BONTURI VON ZUBEN, OAB/SP n° 206.678, GRAZIELA OLIVEIRA

• DURIGON, OABJSP n 0 344.995, advogados, JOAO PEDRO GOMES PEREIRA,
OAB/SP n° 206.792-E, LUCAS DE MELO FREIRE ROSSILHO, RG n°
37.941.047-3 e CPF n o 384.987.208-42, e ANA CAROLINI GRACIA, RG n°
36.427.141-3 e CPF n° 396.485.378-01, estagiários, todos corn escritório na
Av. Selma Parada, n o  201, Ed Galleria Office Park, ci 454, Jardim Madalena,
Campinas/SP, telefone (19) 3207-2020.

PODERES: 0 outorgante confere aos outorgados, poderes arnplos e ilimitados
para o foro em geral, corn cláusu!a "ad fudicia et extra" em qualquer Juizo,
Instância ou Tribunal, podendo propor contra quern de direito, as açöes
competentes, defende-las nas contrárias, usar de recursos legais, confessar,
desistir, transigir, firmar acordos e compromissos, receber e dar quitaço,
agindo em conjunto ou separadarnente, podendo substabelecer e tudo o mais
que se fizer necessário ao fiel desempenho do presente rnandato,
especificamente pafa a acäo de recuperaço judicial proposta por Galvão
Encienharia S/A, processo n° 0093715-69.2015.8.19.0001. 7 8 Vara Empresarial
da Comarca do Rio de Janeiro/Ri.

Campinas, 31 d marco de 2015.

AGE IMPoRTAcAo,*PAk4o E COMERCIO DE MAQUINAS E
./ ACFSSÔRIOS LTDA.

Eng-° Bruno Lamas Goncalves
AGF Imp. Exp. e Corn.d e Maq. Acess. Ltda.

CNPJ: 11 .681 _ 47010001 -84



C

N
Acr IMPORTAcA0, EXPORTAcAO IL COM ERCIAL!ZAçAAJ DE

MAQUII'JAS E ACESSORIOS LTDA.

N.681.47040001-84
NWE35,124.069:55

TERCEIRA ALTERAcAO E CONSOLIDAçAO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente insLrumento particular ena melhor forma do direito, as partes:

NiMflnt rAon.A nfl rrv.,c-.
anru- ui, UUA FiLHU brasileuro, casado em regin-ic de ooniunhão

parp iad _dle bens, natural de Salvador - BA, nascido cm 14 de Janeiro de 1980,
Engenheiro Mecãnico portador da Qedula de Identidade RU sob if 081 161 736 6
SSP/BA Inscrito no CPF/MF sob n1\948 769 595-87 iesidente e doniiciljado na
Avemda Profegsor Adhelar Matthes, no 113 - Casa 55 bairro Bark Geraldo na
QWaci 4e Camp inas,.Estado dc SA O

 Paulo, CEP. ]3085-015;

ALEX BERTOLDO PACHECO brasileiro solteizo natural de Espirito Santo do
Pinhal -,SP, nascido cm 18 de Juiho de 1986, Engenheiro 1 v1e6niportador di
Cethila de Identidade RU sob o n o 43. 560. 384-X SSP/SP inscisto no CPFJMF no
3515.919 88-85, residente e dorniciliado na Estrada da Rhodia n° 5.151 - Casa 43
bgirro.Barao Ceraido, na Cidade do Campinas, no Estado de SAO Paulo, CE? 13.085-
.000;

$Rt.NO. LAMAS G,OcALvEs,\sileiro, casado em regime de comunho parcial
de bcns'Qatural de So Joo Nepornuceno - MG, nascido cm 23 do Outubro de 1978:
IEhgenheitb portador da Cddula do Identidade RG sob if 36.893.017-8 ssP/s:
in½itp no CPF/Mp n" 009:824.86693, residente e dorniciliado na Rua do Sol, n o 148
- Qua 51, bairro Barào Qeraldo, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CE?
13.085j260.

Rbunjdos corno -'5nicos s6cjos eaxnponentes Wi sociedade ernpresária lirnitada, Clue
gira sob a denoininnçio de AGF IMPORTAcAO EXPORTAcAO E
COMEItCMLJzcAo BE MAQIJINAS E ACE , OR1OS LTDA., coifl ede
social localizada na"Rua Renato Ribeiro n°'103 baino !arque Via None na Cidacle

'\de carnpinas, Estado de São Paulo, CEP 1I0657O7 inscrita no CNFJ/MF so '  no
corn sen "to constitUtivo devioniente atquivado ha Junta

\Cornercjal do Estado de SAO Paulo - JUCESP sob NJ'E n\35,224.069.585 em sessãoN.j1iO3/2010 b uitima alteraçao registrada sob b '° 38.463/I1-8 em sssflo do\ 0 .8/02/201 1. 10solvern de pleno e Coniuni acordo, e na meihor fdrrna do direito.
ALTERAR oseu cnnti-ato social, conforme segue:



I,

Ii

AItrar ci dideteço cia sede '4 Rua Renato Ribeiro, no 103, bairro Parque Via
4octe,.na.	 A.Cidde de Campinas, Estado deLSo Paulo, CEP 13065-707 para.venid
Cbñtân[ Pãvan, 'n 642, bairro Betel, na Cidade de Paulinia, Estado de So Paulo,
CEP 1. 3-J48-160, corn consequerite alter-46o da CLAUSULA SEGUNDA - SEDE

segue:

$

	

	
soiNade trá sede no Avenida Cons/ante Ra yon, n o 642, hoirro Betel, no Cida&

e PaUlinia, Es/ado de.Säo Paulo, CE? 11148-160.'

N	 N	 N
A sociedade resolve alterar o vfr1or de suas quotas sociais no valoi de RI 10,00

de ;reais) cada urna, para R IOU (urn real) cada urna, corn consecjtiente alteraço cia
tláusula 43, conforme segue: '.

'N.
c"çapiial Socièi\ é tie R$ 150.00000 (cento e cinquenta milreis,), tribuidos em
i5thO00'cento e 'inquenta in!!,) quotas soci qis no valor tie R$ 100 (u?n real) code
uma s-endo subscritos e totalmente zntegrolzzadav em moeda corrente nacional
ossim d,.smbutdas en/re OS SOC/OS

RSt\	 QUOTAS80708  

\nortGarcia de Sousa Fl/ho	 150.000	 33.34	 50.000,00
\\AlexE	 50.00OerioldoPocheco	 33,33 \	 .50.000,00

\Bruno.Lamas Can çolw	 50.000s	 .	 33.33 . \ 50.00,00

TOTAL

3 Aurnentar o capital social em RI 35 .000,00 (treze;tos e cinquenta mu reais),
nidiante aproveitarnento cia conta de reserva de lucros,aurnento este, distrihuido de
forrn\ prepbrcional'ç atual participaçäo dos sOciO. passando dos atuai RI
1500,00 (cerhio e ciliquenta mit eats) para RI 500 000 00 (quinhntos\pil lean)
ivid1do ern 50.000 (quirihe'htas mil) quotas, no, valor de RS 100 (urn that) cada

quota, corn consequente átteraçào da cláusu!a 4', que passa a vigorar coin a seguinte
tdação:	 '.	

"N
.0 Cd7al Social é de RS 500.000,00 1'quin1ie)uos inil'çais,). dhWdo em ioo.000
'quinhemnas mU,) quotas sociots no valor nominal de £5 l,00 ('urn cal) coda itmo,

3endo RS 150.00000 ('cento e cinquenta tail ,cats) totalmente rntegralizado e RI
350 000 00 (ti ezen/os e cinquenta intl ; eats) a ser miegi olizado em ow 12 (doze
ineses) o par lir dada/ode assinoturo deste instiurrrento,em moeda corrente nacional,
as&rnvdisiribuidas'enne as sécios:

\ 

S



SOCIOS

\ndrê Ctc deSOu±Fill"
\ "Alex eersoldopacheco	 166-666

\I6.666

TOTAL

g	 166.668.00
33.33 \	 166 , 666

, 00
3333	 166660b

UOoo\	 500.o00,00
-C--

.4 Alterar.aCLA[j3131,A TERCEJRA - OBJETO SOCIAL, que passa a vigoi•ar corna seaPinteied&çao

"A sociedade len par objethos soc/a is:

ci) Coznércio arocochua c/c maqiiro.c, eqilipcuicntay P ot-el icirciplen(igem rn/nero çãü
e COnslrução, inclusive sacs par/es e peçcis rCVAE 4662-1100);

b) Corndrcia atacadissa c/c rnáquinas, aprelhos e equtpwnentos para USa
gropecuario, if! blusivesziaspartes epeças VNAR. 4661-3100,);

c Gomercia alacad\la de inoqulnas e eqlupain&j(os pa/c! uso indu trial inclusive
suaspartes cpeça.s (C'NAE 1663-0100); H

c1 Representa.çoeg co;nerciciis C agentes do cornércio c/c tnácjuinus, eqziip(rinentos,:ern.barcacaes C aei -onave (GNAE 4614-1100);

) Dernalicijo e edcios c Outros es/ruturas CA'AE 4311-8/0/);

if Srviços especializado pci/c, cons/i-u plo ado especijicciclos anterior,nenj& (GNAE
439.9-1/99);

) Sen'iços ck peifin-açOcsso;zdagen'(CwAg 4312-6100);

• Seriços de terrap/ei1age (c4 E 4313-4100);

I) Locaydo de rndcjuinas e equipainen tos para coflsituçdo (C'NAE77322/op;

•j) Locaçao de outras mOquinas e equiparnenjos comeivials e industriceis 
fibespecijicados antertoirnen ge ?cN4E 7739-0,199); "

3



.

5 —Altar a :dnclerea do sóci )3RUNO LAMAS GONcALVES, jã qualificado, de
.Rua do Sol, n° 148— Casa 51. bairro Barao Geraldo, ia Cidade de Carnpinas,Estado
de São Paulo, CEP 13M85260 para Rua Sete, n° 163— Residencial Green Villa, bairro
Betel, na Cidade do Paulinia, Estado de Sao'Raulo. CEP 13.140-000.

&—A sociedade adotará a name fantasia de AGF EQUIPAMENTOS, aIterndo. a
;QLAUUtA PRIMEIRA - DENOMINAçAO SOCIAL, passando àvigbrät conforme
segue!

4sociedade enipresário glitz sob a norne ernpresaiicil I4GF IMroRTAco,
EXPORTA cÁO E C0MERCL4LJzAçA:o. DE MAQUINAS £ 4CESS6RIOS
L-TDA., e adotai-d a name Jànrasia de AGF EQUJPAMENTOS, sendomgido ac
canfonnidade cmna Let P 0 10.406/2002 e szp?etivpnien4e pela Lei n° 6.404176.

-Em face dasa?lteracOes havidas,:os sOcios decidem consolida.r a contrato social, a qua]
pasr..a vigorar corn a seguinte redaçäo:

CONTRTO SOCIAL

AGF IMPORTAcA0, ExP0RTAcA0 E c0MERcIALIzAcA0 DE
MAQUrAS E ACESSORIOS LTDA.

CN?I\i 1.681.470,10001-84
NIR 35.224.069.585

CLAUSOLAnUMEmA—.DENQMIN4cA0SOCIAL.

A sociedacle ernpresaria gira sob o norne ernpresthiI AGF IrVIP0RTAcA0,
EXPQRTAçAO E coMERclALIzAçAo DE MAQUINAS E ACESSORIQS
LATDA., e adotará o name fantasia de AGF EQUIPAMENTOS, sendo regido de
confornidade corn a L&n° 10.406/2002 e supletivarnenle pela Lei n°6.404176.

4TLAXJ$ULA.SWUNDA - SEDE

r

A sociedade terd sede na Avenida Constarne Pavan, n'642, bairru Betel, ia Cidade de
Paulinia,Estado de São Paulo, CEiP 13.148-160.

PARAGRAFO l.IJNICO - E facultada a sociedade, a qualquer tempo, ab arbitrio
exciusivo de sua administraçao, abrir, manter ou suprirnir flliais e escrit6rios cm
qvalqçc .p.azt do teriitOrio nacional, atribuindo-lhes capital aulônoino, senecessario,
obseivada a Iegislaçaa vigente sabre a materia



S
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CLAUSULA TERCEII1Jk - OBJETO SOCIAL

A. sociedade tern por objetivos sociais:

a) Com6rcio atacadista dc mquinas eqniparhentos para terraplenagem, minerayào C

conskdcào,itclusi\a suns partes e pecds (CNAE 4662-1/00);

t:t) Cornércio atacadista de màquinas, aparelhos e equiparnentos para uso
agropecuário, inclusive suas parws e peas (CNAE466I-3/00);

c) Cornércio atacadista cit rnáquinas e equipamntos para uso industrial; inclusive
suaai-es.e pecas(CNAE 4663-0/00);

d) RepresentaOes cornerciais e agentes do comércio de rnác1uinas, equiparnentos,
dmbarcacoes e aeroiaves (CNAE 4614-1/00);

e) Demo liçäo de edificios e outras estrututas (CNAE 4311-8/01);

f) Serviços cspe6a1izados pan codstruç:0 no especificados anteriorrnente (CNAE
4J90-1/09);

g) Serviços deperfuraçoes e sondagdris (CNAE 4312-6/00);

h) $erviços de terraplenagem (CNAE 4313-4/00);

i) LotaçAo de rnáquinas e equipamentos paM .cOnstruço (CNAE 77322/0I);

j) Locação de outias inaquinas C equipamentos corneicials e industnats näo
esptc:ificados ahtuiotmbnte (CNAE 7739-0/99);"

CLAUSULA QUARTA DO CAPITAL SOCIAL

0 Capita] kocial é de RS 00000, 0 (quinheos nil reaiv, dividido em	 0000
(uinhentas\çii) quotas soci no Valor nominal (IC RS 1,00 (um ' ea1) cada uma,
&endo R$ 150.Oc0,00 (cento e"cthquehta mil reais) totalinente inte&alizado e RS
350000,00 (tretentos e cinquenta rail reais) a ser integralizado em atd 12 (doze
mases) a partir cia data de assin-atura deste instrurnento, em moeda corrente nacional,
assini distribuidas entre os sOcios:

fr

0
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1

OciOs
	

QUOTAS

• NAndrd Garcia de Sousa FlIho	 166.668	 33,34
	 N' 

166.668,00
.Aiex.Leup ldo Pacheco
	

166.666	 33,33
	

166.666,00
$türio Larnaa. GQtiçalves	 166.666	 33,33

	
I 66.666,60

S 500.000 -	 00,00 '\ 500.000,00

LA!ISULA Q.UINTA— RESPONSABILIDAIJE

I - A resportsabilidade dos sócios é resttita ao valor (10 Capital Social, conforme
preceitua:a art. 1.052 do Código Ciil, Lei tt° 10;406/2002.

11 - Os sócios nAo responderdo subsidiariarnente pelas obrigaçoes sociais, conforrne
: stabeIece ott. 1.054 c/co art. 997, VIII, do Codigo Civil, Lei 10.406/2002.

•CLAUSULA sExTh - CESSAO DE QUOTAS

As quotas da äociedade são indivisiveis e não podeni ser cedidas Cu transferidas sem
'expresso consentirnento dos denials sOcios, cabendo, em igualdade de condiçes, 0

direito de-pret&ência para Os socios que queiram adquici-19s.

PAPA.'AFQ UNICO —0 sócio que desejar retizar-se da sociedade.dverácornunicar
as demthis, per intern édio de carta registrada, corn antecedéncia de 90 (noventa) Was,
asua intenço del ilo rnais conunuar na socidade.

CLAUSULA ?SETIMA - ouRAcAo DASOçIEDADE

.0 prazo de duracão da sociedade é indetetrninado e teve seu inicia em 01 de Marco de
20.10, sendo que o presenre instrumento poderá Sec reformulado, total on
Iparc.i.aln)ente, ernqUalEuer momento par consenso dos quotistas.

LtMJSI.IL4OLTAVA 
ADM111$<RAcAo 

EATRJBUIçOES

A adrninistmq .ao cia sodiedade caberá a todos cm sodas, licando autorizado a usa do
nome empresarial, investidas dos mais amplos e gerais poderes, podendo representá-
La en ju.izo ou fora dde. assinando em conjunto ott separadarnene todos os
docurnentos necessários a gestão de negOcios, podenda inclusive nornear
procuradores, corn prizos de niandaco determinado au indeterminado corn poderes
especificos

6



CLAUSULA NONA - IMPEDIMENTO DE USO DE D ENQMINAcA0SOCIAL	

N
%OS adm,nistrado i es sao investidos de todos as poderes necess'utos para pratica dos
40S .de gestão, ficando vedados os avais, fiancas oil outras garantias de favor, bern
coma o usa on eniprego da denominaçao social em neg
as dbj riVds.sodi	 ocios oil transacöes estranhosajs

CLAUSULA DECIMA - REUNLOES E DELJTJERAcOES SOC1AJS

As deliberacoes saclais serâo (oniadas em reur]jOes de socios, bservando-se a
4Pn1nminimeeNigido pel p am 1.071 c/c art. 1.072 da Lei no 10.406/2002, ptesididaC secsctarjada pelos socios preseiltes que lavrark urn-i ata de reuntão tevada

postertoiniente a regtsrio em orgâo coniperente flcindo a sociedade dispensada di
manutenhe iavratura do !ivro ata.

.?A1LkGRAFO PRIMEIRO - A convocaçao para a reuniäo de socios se data par
escrito, -corn observaçao individual de cléncia, dispensando_se as fortdalidades da
publicaçào do anándió.

PA. .AMFo. SEGUNDO - Pica dispensada a reuflião dos sócios quando estes
decidirern pot escrito sobre as rnatërias objeta de dehberaçao, nos termos do § 30 doãñ 1072th Lei 30.406/2002

PARAGRAFO TERCEIRO - A reunjljo dos sócios Ocoi-t-erá nos terinos previstds em•lei7
 oidinariamtnte nos quatto prirneiros meses depois tie Endo o exel-cicio social, tie

acordo corn 0 art. 1.078 dii Lei if 0.406/2002 e extruordinariarnente sempre que OsinteIessessqjais exigireni o pr000nciamento dos sócios.

PARAGRAPO QUARtO - Nas reuniöes, o sotho poderá ser representado par ontro
ocio oupor procuradoj- clevidamente constituido para esse Em especifico.

CLASUSULA DECIMA PRIME1RA - RETLIMPA DE PRO-LABORE

No èxercicjo.-da adrninitraço as adininistc-adoj-et terao direito
a	 a u lna etirada mensalthulo de pr6-iaborc tjo-vaIoi- seM livrtiiente convencionado entre des de cornum
acordo a deito das possibijdacles econornicas de sociedade

•cLAUSULA DECUVJA SEGIJNr)A — RESULTADO E SUA DJSTRIBUIcAO

P exercIcjo social coincidirá corn o ano civil, encerrando_se em 
31 de dezembro e, ao

térrnino de cada exercicio, as adminisifadores prcstaio comas justificadas de sua
as dernonstracoes financeiras exi g id-as legalmente

S



.PAR.ALGRAFO PRIMErRO - A sociedade deliberará em reunio dos s6cios,
devidarnente convocada, a respeito da distribuiço dos resultados, desproporcional aos
percentuais de participação do quadro societario, segundo autoi in o art 1.007 da Lei
no 10.406/2002.

.PARAGRAFO SEQIJNDO - .Fica a sociedade autorizada a
antecipadarnenè lucros do exercicio corn base em le\antamento de balanyo

.	 interrneciiario observada a reposiçao de lucros quando i distriburç.ao afetai o capital
onfontie estabelece o art. 1.059 da Lei no I 0.406/2002.

CLAUSULA DECIMA TERCETRA - FALECEMENTO DE SOCJO

0 falecimento, faléncia ou afastainenco de quatquer sOcio mio constittiurá causa pant
dissOlucao da. sociedade, que continuará corn scus sOcios remanescentes.

PARAGRAFO P IMEIRO - Ocorrendo o falecirnento ou impedimento legal de
qualquer urn dos sócios cabera aos socios iernanescentes juntaniente corn Os
herdéiros, ou representante legal, procedet ao irnediato levantamento do balanço
patrithoxiial, fixado aos haveres de cada urns das partes, on proporçào das quotas
soclais.

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 balanço patrimonial sera levantado corn a data do
(Utimo diado més anterior do evento.

CLAUSULA DECIMA QIJARTA .- DISSOLUçAO E LIQUmAçA0 DA
:SOcJEDADE

A sociedade seth dissolvida apenas per deliberaçflo dos sOcios quotistas, pima estes
fins bdnvocados, respeitando o quorum deliberativo previslO no art. 2.071 c/c a Lei no
10.406/2002.

:PARACRAF0 tIJNICO - Em caso de Iiquidaçao, observar-sea a le g islaçao aplicavei
emvigor. A sociédade poderá set dissolvida nas hipdteses previstas rñ lei ou
rnedi.ant.e a 4e1 beraçao dos sdcios que representem no ininiino 75% (stenta e cinco
por ento) do capital social.

CLAUSUTJA DECIMA QUrTA	 sos oiIssos

Dc conformidade como dispOe o art. 1.053, patãgrafo Ctnico, do COdigo Civil (Lei no
10A06/2002), observa-se a oznisâo do diploma legal nominado e deste contrato, as
disposiçZes contidas na lei das sociedades andnirnas, aplicdvel supletivamente a
sociedade por quotas de iesponsabilid'ide hmitada bun como pela legislaço advinda
iiO'steriorniente.c apiicável a matéria.

8
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CLAUSUtA DECJMA SEXTA - DESIMPEDJMENTO

Os s.ócios è administradores declaram, sob as penas cia Id, ëxprssameritd qUe;no se
acham impedidos de exercer a admmistraço cia socedade pot let especial, ou em
vu-rude do condenaçao criminal, nos terinos do art 1.0117 § 1° da Lei 10406/2002
bthi ëonio ño se aham incursas na proibiçao de arquivamento previstb na Lei n°
8.934/94.

cLAUSA DECIMA SETIMA - FORO JURIDICO

Para eventual propositura de qualquer açäo on procedimenio entre as sOdaS ot cities
contra a socie.dade3 flinclada cm sua existéncia, adtninisrraçao au neste insirumenta,
fica t]eio a foro cia coniarca tie Carnpinas, Estado de Sia Paulo, toni renncia
expresèa de quaicuer ann-a Ibro, par niais especial an privilegiada que seja, aincla que
venlia 000rrer cnudança dc clomicilio de qualcjuer clus quolistas.

.E, par estarem assim, justos e cantratadas, assinam a presente instrUnientd de
alteração. contrarual em 3 (trés) vias de iiaI tear e forma. na  pfesença cit 2 (duas)
testemunhas abaixo nomeadas e assinadas 1 paca efeitos legais.

Campmas, 27 de jut o de 2012

. !'Aiicli-6 Garcc	 Filbo	 Alex Bej-tolda Pacheco

-: -

Rodrigo Alves Baroni
kG'U45to7.5 Ecfi)SP
CPF/MF:2 14755388-83

—1

RG 00.105.771-6 SP/P(\5
CPF/MF 280.772.758-18

N

COMERCiAL od
DE SA O PAULO

2 JUL 2912
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AMORIM, RIBEIRO E ISAC PINTO
ADVOGADOS

LION GUEDES DAM.ORIM FILHO	 MOACYP RIBEmO DA SILVA NErro
GUILHERME GU1EMBERG TSAC PINTO

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7
VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO -
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 0093715-69.2015.8.19.0001
Natureza: Recuperaçao Judicial
Autor: Galvao Engenharia S.A. e Galvao ParticipacOes S.A.
Credor: LOCTEC Engenl-iaria Ltda.

LOCTEC Engenharia Ltda., pessoa juridica
• de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o i-i°

01.734.214/0001-54, estabelecida na cidade empresarial, em
Aparecida de Goiãnia, neste ato representada por seu sOcio
proprietario, Jose' Elias Attux, brasileiro, casado, engenheiro,
portador do CPF n° 149.194.001-87, e João Silva Fflho,
brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do CPF n°
129.211.901-25, e da ci n o 628.088-SSP/GO, residentes e
domiciiados nesta capital - Ooiás, vern ante a mui digna
presença de VOSSA EXCELENCIA, requerer a juntada de
Procuração, bern como, seja determinado por esse Douto Juizo a
cadastramento dos advogados constantes da Procuração em

-	 ---------------------------------------------tU1C2W SLCLVb autub, iSW ptua eleiLu ue que sejain us mesmos
intirnados de todos os atos processuais, inclusive para
convocação de assernbléias.

Rua 01, fl. 0 728, Setor Oeste, Goiania, Goias - CEP 74.115-040 Fone/Pax (62) 3214-3172
e-mail: abip. advt@tena.corn.br

S



[flUJIPIIPU1 [SAC PINTO

AMORIM, RIBEIROEISAC PINTO	 2
ADVOGADOS

•Portanto, informarn os telefones do escritório, sendo
062-3214.3172, e celulares n°s 062-8177.1254, 062-8417.4444
e 062-8117.1455, bern como os e-mails guilherme-
isac(21hotmai1. corn e lionguedes(21)terra. com.br .

Nestes Termos,
Roga Acatamento.

Goiãnia, 23 dejunho de 2015.

fl

is 41OWN GUEDE
OAB/GO 17.426

GUSTAVO ALBERTO IZAC PINTO
OAB/GO 26.383



AMORIM, RIBEIRO E ISAC PINTO
ADVOGADOS

LION GUEDES DAMOR1M FILHO 	 MOACYR RIBEIRO DA SILVA NETFO
GUIU3ERME GUTEMBERG ISAC PINTO

PROcURAcAO

Outorgante LOCTEC Engenhaxia Ltda., pessoa juridica de
direito privado, regularmente inscrita no CNPLJ
sob o no 01.734.214/0001-54, estabelecida na
cidade empresarial, em Aparecida de Goiània,
neste ato representada por seu sOcio
proprietário, José Elias Attux, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do CPF no
149.194.001-87, e Joao Silva Filho, brasileiro,
divorciado, engenheiro, portador do CPF no
129.211.901-25, e da Cl no 628.088-SSP/GO,
residentes e domiciliados nesta capital - Goias.

Outorgados Gullherme Gutemberg Isac Pinto, Lion
Guedes D'Amorim PlUto, Gustavo Alberto
Inc Pinto e Juliana Antorim Pinto,
advogados, portadores dos CPFs nos
246.129.281-72, 532.443.541-49, 291.241.151-
34 e 028.460.331-70, regularmente inscritos na
OAB/GO sob os nos 7.551, 17.426, 26.383 e
38.100, respectivamente, corn escritOrio
profissional na Rua 1, n.° 728, Setor Oeste,
Goiânia -GO.

Poderes:	 Amplos e ilimitados, para o foro em geral, corn
clausula ad judida, em qualquer Juizo,
Instancia ou Tribunal, podendo propor contra

• quern de direito as açOes competentes e
defendé-los nas contrârias, seguindo umas e
outras, ate final decisao, usando dos recursos
legais e acomparihando-os, conferindo-thes
ainda, poderes especiais para confessar,
desistir, transigir, firmar cornpromissos ou
acordos, receber e dar quitação, agindo em
conjunto ou separadarnente, podendo ainda
substabelecer esta em outrem, corn ou sern
reservas de iguals poderes, especialmente,
paxa representá-lo na ação de recuperaçäo
judicial n° 0093715-69.2015.8.19.0001, em
trãmite perante a 7 Vara Empresarial da
Comarca do Rio de janeiro-RJ.	 A

Rua 01, ri. 0 728, Setor Oeste, Goiânia, Goiás - CEP 74.115-040
e-mail: abip@ihcom.br
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Loefle Zn

José Elias AttUx
Silva FW1O

E JSAC PINTO 2
ADVOC°5

Qojänja, OS dejurtho de 2015.
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UNCCHHARIA non.

[1

VIGESIMA QIJINTA ALTERAcAO CONTRAFUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
-	 LOCTEC ENGENHARIA LTDA.

NIRE: 52 2 0138359.7

Pelo presente instrumento particular (a) JOSE ELMS ATTUX, brasileiro,
casado no regime de separaçâo total de bens, engenheiro civil, residente e
domiciliado a GO 020, Km 17, Alameda das Acácias, S/N, Módulo 1, Chácara
Alto Paraiso, CondomFnio Alta Vista, Senador Canedo, Estado de Goiäs — CEP
75.250-000, natural de Iiberlândia-MG, filho de Abrão Elias Attux e Irazina
Parreira Attux, nascido aos 21 de Dezembro de 1957, portador da Carteira de
Identidade Profissiona n o 2.915/D, expedida pelo CREA/GO EM 04/12/2007 e
CPF n o 149.194.001-87; e (b) JOAO SILVA FXLHO, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua SB 42, Qd. 39 Late 11,
Condominio Portal do Sol II, em Goiãnia-GO, CEP 74.884-652, natural de São
Raimundo Nonato-PI, filho de João Silva e 1-tercilia Deusdarã Silva, nascido em
01 de juiho de 1.957, portador da Carteira de Identidade ProfIssional n°
-2791/D expedida de CREA/GO em 10/03/1982 e CPF n o 129.211.901-25,	 a

lmnicos socios da sociecJade empresãria denorninada LOCTEC ENGENHARIA
LTDA., corn sede no Condominlo Cidade Empresarial, Primeira Avenida, Quadra
01, Late 21, sala 01 e salas 06 a 12,Setor Cidade Vera Cruz, Aparecida de
Goiânia-GO, CEP 74934.600, inscrita no CNPJ sob o n o 01.734.214/0001-54,
corn seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Cornercial do
Estado de Goiás - JUCEG, par despacho do dia 21 de marco de 1997, sob o
('lIRE 5220138359.7, resolvem de comum acordo efetuar a presente alteraçäo
contratual, conforme cláusulas e condiçöes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA- Alteração do Capital Social
0 Capital Social, que era de R$ 16.000.000,00 (dezesseis mlihóes de reais)
dividido em 16.000.000 ( dezesseis milhöes) de quotas , no valor de R$ 1,00
(urn real) cada uma, passa a ser de R$ 25.000.000,00 ( vinte e cinco rnilhöes
de reais) dividido em 25.000.000 ( vinte e cinco milhöes ) de quotas no valor
de R$ 1,00 ( urn real ) cada uma, sendo o aumento no valor de R$
9.000.000,00 ( nove milhöes de reais) - integralizado neste ato, em rnoeda

-	 -	 LOOTIC EHGDaA 110*
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Certifico que este documento da empresa LOCTEC ENGENIIARIA LTDA, Nire: 52 20138359-7 foi deferido e arquivado na Junta Cornercial do Estado do
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CLAUSULA SEGUNDA — cONS0LXDAcA0 DO CONTRATO SOCIAL
Face as alteraçöes constantes nas cláusulas primeira, segunda e terceira

4
 acirna, os sócios resolvem consolidar a contrato social, que passa a vigorar corn

a seguinte e nova redaçâo:

CONTRAI-O SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LOCTEC

ENGENHARIA LTDA.

soLOCrcC
ENCENfl•A

corrente nacional, mediante deposito bancário assim distribuido entre as
sócios:

JOSÉ ELMS AT11JX, possul 12.500.000 ( doze milhöes e quinhentas mu) quotas,
no valor ibdividual de R$ 1,00 (urn real), cada urna totalizando sua participaçâo
R$ 12.500.000,00 (doze rnilhöes e qufnhentos mil reals);

30Ao Silva Filho, possui 12.500.000 ( doze milhôes e quinhentas mil) quotas,
no valor individual de R$ 1,00 (urn real), cada uma totalizando sua participaço
R$ 12.500.000,00 (doze milhöes e quinhentos mil reais);

Cláusula Primeira - A Socledade tern a denominação de LOCTEC ENGENHARIA •:•.
LTOA.

Cláusula Segunda - A Sociedade é regida pelo presente Contralto Social e
pelas disposiçoes inseridas no capItulo próprio das sociedades lirnitadas no
Código Civil (Lei 10.406/02), sendo ainda, em suas omissöes, regida de forma
supletiva pelas normas da sociedade anônima.

Cláusula Terceira - A Sociedade tern sede no CondomInio Cidade Empresarial,
Primeira Avenida, Quadra 01-B IT 21, sala 01 e salas 06 a 12 Setor Cidade
Vera Cruz, Aparecida de Coiânia, Estado de Goiás, CEP 74.934-600, e filial
sem capital destacado, situada na Rua Maria Adélia C/Rua 20, quadra 21, lotes
17 a 36, Polo Empresarlal Goiás, Aparecida de Golânia-G0, CEP 74.985.165
NIRE 52900618241, padendo abrir e manter outras filiais, aqências,
escritórios ou depOsitos em qualquer parte do território nacionat.

I.00ThC UGaI4ARIA LTOA
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Certifico qua osto documento da en,presa LOCTEC ENGENI-IARIA LTDA, fire: 5220)38359-7 , foi deferido a arquivado na Junta Comercial do Estado do
Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.gogov.br/ e informe: N° do protocolo 15/066549.0 a 0 código de segurança ounk.F. Esta cópia foi
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Cláusula Quau-ta - A Sociedade tern por objeto:
"Serviços de Engenharia, construç5o civil por empreitada global e
adrnintstração, pavinieraaçâo, restauração, conservaçâo e manutenço de
estradas, construçâo de obras de artes especlais em estradas e ferrovias,
construçâo de ferrovias, construçâo de aeroportos, pavirnentação urbana,
saneamento, ilumlnação de vias urbanas, praças e parques, servlços
topogràficos, projetos, assessoramento técnico, consultorias, locaçâo de
máquinas e veiculos, slnaliza(;ào horizontal e vertical de logradouros e vias
publicas, segurança viária e construçâo e gestão de estacionamentos pUblicos e
privados."

Cláusula Quinta - A Sociedade iniciou suas atividades em 21 de Marco de
1997 e seu prazo de duraçäo é indeterminado.

Cláusula Sexta - 0 capital dà Sociedade, subscrito e totalmente integralizado,
é de R$ 25.000.000,00 ( vinte e cinco milhöes de reais) dividido em 25.000.000
( vinte e cinco milhôes ) de quotas no valor de R$ 1,00 ( um real) cada uma,
integralizado, em moeda corrente nacional assim distribuido entre os sócios:

lost ELIASATTUX, possui 12.500.000 ( doze milhöes e quinhentas mil) quotas,
no valor individual de R$ 1,00 (urn real), cada uma totalizando sua participaçäo
R$ 12.500.000,00 (doze milhöes e quinhentos mil reals);

loAo Silva Filho, possui 12.500.000 (doze milhöes e quinhentas Mil) quotas,
no valor individual de R$ 1,00 (urn real), cada uma totalizando sua participação
R$ 12.500.000,00 (doze milhöes e quinhentos mil reais);

I
Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sOcio é limitada ao valor de
sims quotas, porém todos respondern solidariamente pela integralizaçâo do
capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Segundo - Os sócios JOSE EUAS ATrUX e JOAO SILVA FILHO
integralizararn suas cotas em rnoeda corrente nacional.

Parágrafo Terceiro - Cada quota corresponde a urn voto nas deliberaçôes
socials.
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Parágrafo Quarto - 0 ingresso de novos sócios na sociedade depende da
anuéncia de sócios representando a maioria do capita! social.

Cláusula Sétima - As deliberaçöes de toda e qualquer matéria serâo tomaclas
mediante aprovaçäo de sodas representando, no minimo, três quartos do
capital social, salvo no caso do art. 1061 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406,
de 10 de janeiro de 2002), em que se exige a aprovação da unanimidade dos
sodas, enquanto o capital não estiver integralizado, paz-a a designaçâo de
administraclores não sódios.

Cláusula Oitava - As deliberaçöes dos sOcios serão sempre tomadas na forma
de reuniâo. Toda e qualquer reunião ficará dispensada quando todos Os sOcios -

c	

decidirem, por escrito, sabre a matéria que seria objeto dela.

Parégrafo Primeiro - A reunião será presidida e secretariada por
administradores, socios ou quaisquer autras pessoas escolhidas pelos sócios
entre as presentes.

7paragrafo Segundo — 

Dos trabalhos e deliberaçöes será lávrada ata no Iivro
•	 de atas de reuniöes, ata essa que deverá ser assinada pelos membros da mesa

e por sócios participantes quantos bastem a validade das deliberaçöes, mas •".
-	 sern prejuizo dos que queiram assiná-la. Sornente serã levada ao registro ••••

póbllco competente a côpia da ata ou extrato das deliberaçöes que devam 	 •
/ produzir eleitos perante terceiros. 	 •:r:

Cláusula Nona - Será realizada reuniào anual de sOdas, nos quatro meses
seguintes ao término do exercicio social, para tomar as contas dos
administradores e deliberar sobre as demonstraç6es financeiras, bern como
para designação de adrninistradores se for o caso.

Parágrafo Primeiro - COpias das demonstraçöes financeiras devern ser
distribuidas aos sOcios corn no rninirno trinta dias de antecedêncla da data da
reunião anual.

Parágrafo Segundo - Aplicarn-se as reuniöes anuais os procedimentos
previstos na Cláusula Oltava.

LOCTIC EXGThKARIA (.10*
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Cláusula Décima - A administraço da Socledade poderà ser exercida por
administradores sócios e/ou nao sócios, eleitos na forma da lei, no Contrato
Social ou em ato separado.	 -

Clausula Décima Primeira - Os sócios designaram, para exercer a cargo de
administradores da socledade por prazo indeterminado, José Elias ATTtJX e João
SILVA FJLHO, que assinam em conjunto ou separadamente Os conti-atos de
obras, aditivos cu arms corn órgäos pOblicos federals, Estaduais e Municipais, os
demais atos assinados em conjunto, aos quais cabe a responsabilidade de
representação ativa e passiva da sociedade, em juizo ou bra dele, podendo
praticar todos os atos cornpreendidos no objetivo social, sempre no interesse da
sociedade, ficando vedado o uso da firma social em negócios estranhos aos fins
soclais.

Declaração de desimpedlinento: Os administradores designados declaram,
sob as penas da lei, que näo estão impedidos de exercer a administração da
Socledade, por lei especial, CU em virtude de condenaçâo criminal, ou por se
encontrar sob os efeltos dela, a pena que vecte, ainda que temporariamente, 0
acesso a cargos pUblicos; ou por crime falirnentar, de prevaricaçâo, peita ou
suborno, concussao, peculato, CU contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relaçöes de consumo, fé póblica, ou a propriedade.

Parágrafo Unico - Os administradores estão dispensados de prestar cauçâo
em garantia de sua gestão e, por prazo indeterminado, terão pocleres para
praticar os atos necessários ou convenientes a administraço da Sociedade.

Clausula D(acima Segunda - Cabe aos administradores designados, e aos
procuradores constituicfos em nome da Sociedade, a pràtica dos atos
necessários ou convenientes a administraçâo dela, para tanto dispondo eles,
dentre outros poderes, Os necessárlos para:

I) a representação da sociedade em juizo e bra dele, ativa ou
passivamente, perante terceiros, quaisquer repartiçöes pOblicas, autoridades
federals, estaduals ou municipals, autarquias, sociedades de economia mista e
entidades paraestatais;

II) a administraço, orientaçào e direçào dos negócios sociais.

S

S

S...
S

S
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Cláusula Décima Terceira - A Sociedade somente se obriga:
I) par ato ou assinatura dos administradores efeitos pela sociedade, agindo em
conjunto pare alienacâo de bens rnóveis e irnóveis, empréstimos baricários e
outros empréstimos.

II) par ato ou assinatura conjunta de dais procuradores nomeados pela
Sociedade, pare a pr-Mica de todos as atos de administração, ou um
administrador em conjunto corn urn procurador; ou

III) par ato ou assinatura de urn procurador nomeado pela sociedade corn
poderes especIficos, agindo isoladamente e dentro dos limites estabelecidos no
respectivo instrumento de rnandato.

Clausula Décima Quarta - A procuraçöes outorgadas pela Sociedade serão
outorgadas par ato ou assinatura isalada dos administradores eleitos pela

35 

Sociedade.

Parágrato Primeiro - As procuraçöes outorgadas pela Sociedade deverâo
conter urn periodo cia validade, corn exceçâo feita a procuração para o firn

S especifico de adrninistração prevista no item "II" cia "Cláusula Décima Terceira"
acirna e des procuraçöes par-a fins judiciais, e mencionar expressarnente as
poderes conleridos.

Y64so6cios,

arágrafo Segundo - As procuraçdes corn poderes de cláusula "ad judicia" e
t extra" poclerão ser revogadas, a qualquer tempo, par qualquer urn dos

 se identificado qualquer conflito de interesses entre as advogados
escolhidos a qualquer urn dos sócios.

Li

Clãusula Décima Quinta - São expressamente vedados, sendo nulos e
inoperantes corn relaçäo a Sociedacie e perante terceiros, as atos de quakuer
dos sOcios, administradores, procuradores ou funcionários que a envolverern
ern obrigaçöes relativas a negócios ou operaçöes estranhos ao objeto social,
tais carno fianças, avais, endossos, empréstirnos ou quaisquer outras garantias
em favor de terceiros, respondendo o praticante perante a sociedade e
terceiros.

Parágrafo Unico - Serâo válidos, porérn, as avais, fianças, endossos ou
quaisquer outras garantias prestadas As empresas controladoras, coligadas,

LOCTC E]IGEJIHARtA LTOA
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controladas ou interligadas a sociedade e os seus sócios, desde que autorizadas
pel a totalidade do Capital Social.

Cláusula Décima Sexta - Nenhum dos sócios pode ceder ou transferir
qualquer de suas quotas a terceiros sem antes oterecê-las aos outros sôcios
para que, em igualdade de condiçöes, exerçam o direito de preferência na sua
aquisição.

Cláusula Décima Sétima - 0 exercicio social inicia em 10 de Janeiro e termina
em 31 de dezembro de cada ano. Ao urn de cada exerciclo, e a ele
correspondente, proceder-se-á a elaboração do inventârio, do balanço
patrimonial, e preparadas as demais demonstraçäes financeiras exigidas por lei.

Cláusula Décima Oltava - Os lucros liquidos anualmente obtidos, a critério
dos sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social,
poderäo ser:

I) Oistribuido entre os sócios, na proporçäo da participa(;âo por des detida no
-	 capital social;

'p	
II) Retido, total ou parcialmertte, em conta de lucros acumulados ou reservas
na Sociedade; e/ou

-	 III) Capitatizados na Sociedade.

..	 Parágrafo Primeiro - Havenclo prejuizos Os mesmos serão suportados pelos
sóclos na proporçâo de suas participaçöes no capital social.

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá levantar baiancetes intermediários
a fim de apurar o lucro do periodo neles compreendidos, podendo este lucro ser
distribuido ou capitalizado, por deliberaçào dos sócios representando 75%
(setenta e cinco por cento) do capital social.

Cláusula Décima Nona - Em caso de liquidação ou dissoluçäo da Sociedade, o
Iiquidante será nomeado por sóclos representando 75% (setenta e cinco por
cento) do capital social. Nessa hipótese, os haveres da Sociedade serão
empregados na liquidaço cbs obrigaçöes e o remanescente, se houver, rateado
entre os sócios, em proporçâo ao ntmero de quotas que cada urn possuir.

LOCThC EWOflhluRIA tWA
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Parãgrafo Unico - 0 liquidante poderá ser destituido, a qualguer memento, e
ter suas contas julgadas pela Sociedade por decisâo dos sócios representando
ao menos 750/s (setenta e cinco per cento) do capital social.

Cláusula Vigésima - Dissolvida a Socieclade, sua iiquidaç5o será procedida de
conformidade corn o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil.

Cláusula Vigisima Primeira - No caso de morte ou incapacidade de sócio
pessoa natural, ou liquidação ou faléncia de sócio pessoa juridica, a Sociedade
no se dissolverá, continuando suas atividades corn os sócios remanescentes,
as quais poderão adrnitir novos socios na sociedade.

Parágrafo Prinieiro - Os herdeiros do sócio falecido ou incapadtado näo serão
adrnitidos na sociedade, salvo se houver acordo entre estes e os socios
remanescentes.

140 Or

V^^

0

Parágrafo Segundo - As cotas do sócio falecido ou incapacitado, se pessoa
natural, dissolvido ou falido, se pessoa juridica, consideradas pelo montante
efetivamente realizado, serâo liquidadas corn base no seu valor patrimonial e
financeiro, na data do evento, apurado em balanço especialmente levantado
para esse tim.

Parágrafo Terceiro - Os haveres dos sócios em relação aos quals a socledade
se resolver, apurados na forma do paragrafo precectente, serâo pages em 10
(dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta)
dias após a levantamento do balanço especial, que deverá ticar pronto em ate
sessenta dias após da data do evento, e as demais a cada trinta dias
subsequentes.

Parágrafo Quarto - As parcelas de que trata 0 parágrafo anterior serao
atualizadas pela variaçào do IGPM, ou outro indice oficial que vier a substitul-lo,
acurnulada da data do evento ate a data do pagamento e acrescido de juros de
1 (um)por cento 80 més.

Parágrafo Quinto - 0 balanço especial descrito no parágrafo terceiro desta
mesma cláusula Vigésima Primeira, trata-se de urn levantamento feito por urn
profissional especializado. Os trabaihos realizados deverão obedecer aos
padr6es previstos em legislaçöes pertinentes de acordo corn as especificaçöes
técnicas expondo todo valor patrimonial, apurando-se o valor financeiro,

LOCTEC ENGENI4AmA LmA	 -
Cad.,ttC	 PI6.fl.a 01. I.flI . 0430 tMO Et C-a - an **ORWDAOE oo*taoo. .., MS43 - F 0? rn? *I - F. U37.lEI?

•.0.

0e

Certifico quo tate documento da empresa LOCTEC ENGENHABJA LTDA, Nire: 52 20138359-7 fbi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado do
Gout. flra validar cafe documento, acesse http://www.juceg.gogov.br/  e inforine: N' do protocolo 15/066549-000 codigo do segiirança ounjcF. Esta cópia fbi
auttnticada digitalmente e assinada em 1310512015 09:10:34 por Paula Nunes Lobe - Sccretiria Gera].

PigS de 10



L.00rEC
ct.cnn.an,a LYDA.

receitas e despesas ate o periodo do evento, e valor de contratos em execuço
e a serem executados, alérn da valoraço dos atestados operaçionais da
empresa.	 -

Cláusula Vigésiina Segunda - Havendo justa causa, sócios representando
mais da metade do capital social poderão excluir urn ou mais sócios cia
Sociedade mediante alteração do presente Contrato Social.

Parágrafo Prirneiro - A excluso será deterrninada em reunio especialmente
convocada para este firn, dando-se ciência antecipada de dez dias üteis ao socio
que se pretende excluir e permitindo-Ihe 0 exercicio do direito dc defesa. 0 no
comparecirnento a reuniäo será considerado renóncia ao direito de defesa.

Parágrafo Segundo - Os haveres do sócio excluIdo seräo apurados e pagos
na forma dos parãgrafos segundo ao quinto da cláusula vigésirna primeira.

Cláusula Vigésima Terceira - o sOda que desejar retirar-se da Sociedade
deverã comunicar seu interesse par escrito, corn a antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias.

Nesse caso suas cotas devero ser liquidadas corn base nas disposiçdes dos
parágrafos Segundo ao quinto da clãusula vigésima prirneira.

Cláusula Vigésitna Quarta - no caso de dissolução de sodiedade conjugal,
envolvendo sócio pessoa natural, em que a partilha dos bens do casal recaia
sobre as cotas de capital da sociedade, o ex-cOnjuge näo será admitido na
socledade, salvo se houver acordo para tanto entre o rnesrno € as dernais
socios..

Parágrafo Unico - Nâo havendo acordo para admlssão cia ex-cônjuge na
sociedade as cotas que tocarern ao mesmo na partllha serão liquidadas na
farina dos parágrafos segundo a quarto da cláusula vigésima prinieira, salvo se
as sócios decidirem, de cornurn acordo, adquiri-las, corn seus prOprios recursos
ou da sociedade, nesse caso sem prejuizo do capital social.

..

Cláusula Vigésiina Quinta — Para todas as questöes oriundas deste Contrato,
fica desde jâ eleito a foro da Cidade dc Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás,

.	 corn exclusäo de qualquer outro, por rnais privilegiado que seja.
tacwc EMGOLHARI uo*C$. CJds E.1g	 0 fl Ii -	 CS . 7t	 MWC	 - ..	 a'5M _f

Certi:5co que eate docurnento da empresa LOCTEC ENOENHARIA LTDA, Nire: 52 20138359-7 foi deferido e arquivado as Junta Comercial do Estado de
Goii. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N do protocolo 15/066549-0 co cOdigo de scgurança ounkF. Esta cópia foi
autenlicada digitalmente e assinada em 13/05/2015 09:10:34 pot Paula Nunes Lobo - Secretãria Octal.
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E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em
uma via, juntamente corn as duas tennhas abaixo, que a todo ato

LOCThC OCCEJOr4A LTO4
cs,*aa,	 at tI.121 -	 .,. a .th - t: e.nIr

Ceflifico quc este documento da empresa LOCTC ENGENMARLA LTDA, Nire: 52 20138359-7, fbi deferido c arquivado na Junta Comercial do Estado de
Ooiá;. Para validar este documento, acesse htrp:/Iwww.juceg.go.govbr/ e informe: N' do protocolo 151066549-0e a cédigo de segumnçrn ounkF. Esta cópia foi
autejaicada digitalmente a assinada cm 1310512015 09:10:34 par Paula Nunes Lobo - Secrettia Octal.
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taftia de MptiG
OAB/SP\O 207.150 OAB/SP nQ 356.221

Alexandre Domingues Serafim
alexandre.serafim@lhm.com.br
11 3038-1223
Lucas Garcia de Moura Gaviäo
In Gas gavia o @lh rn corn hr
11 3038-1059
Monica Naomi Murayama
monicamurayarna@lhm.com.br
11 3038-1019

LILLA, HUCK
OTRANTO, CAMARGO

)	 ADVOGADOS

I

Exeelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da MM. 7a Vara Empresarial

da Comarca do Rio de Janeiro.

Autos n.0 0093715-69.2015.8.19.0001

In BoivIBAs GOIJLDS no B1t4SIL LmA., pessoajuridica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.319.192/0001-45, corn sede na Estrada Itu-

Salto, s/n, Km 40,4, Salto-SP, por seus advogados, nos autos da RecuperaçAo Judicial de

Galvão Engenharia SA, vern, respeitosamente, a presença de V. Exa., regnerer ajuntada

da anexa procuração e respeetivo substabelecimento (doe. i).

Na qualidade de credora da empresa recuperanda (doe. 2), a

Peticionária requer, outrossim, que os nomes dos seus patronos sejam anotados para fins

de intimação, sob pena de nulidade.

Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 19 de junho de 2015.

/ Aleandre4"" Serafim
OAB/62

São Paulo ISP
Av. Brigadeiro Fails Lirna, 1744
6° andar- 01451.910
Tel 55 11 3038-1000
Far 5511 3038-1100

www.lhrn.cáritor

Brasilia! DF
SHS, Quadra 06— Cemplexo Brasil XXI
Blow C - Sales 5061507170322-915
Tel: 55 51 3039 8430
Fax- 5561 3039 8431
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PROCURACAO

ITT BOMBAS GOULDS DO BRASIL LTDA., pessoa ,juridica de direito privado

inscrita no CNPJ sob o n 9 13.319,192/0001-45, corn sede na Estrada Itu-Salto, s/n p , km 40,4,
13324-195, na Cidade de Salto-SP, nomeia e constitui como seus bastante procuradores, em
conjunto ou separadamerite, independentemente cia ordern de norneaçäo, as advogados
Rogérlo Carmona Bianco, Alexandre Domingues Serafim, Lucas Garcia de Moura Gaviäo,
Rodrigo da Costa Marques e Maria Beatrix Rizzo, todos inscritos na Ordern dos Advogados
do Brasil, Secção de São Paulo, sob as n 9s 156.388, 182.362, 207.150, 305.206 e 306.311,
corn escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, fl. 9 1.744, 6Q andar, São Paulo/SP, a quem
confere as poderes da cláusula ad judicial et extra. para o fin de representarem a
Outorgante perante o foro em geral, podendo defende-la, propor e variar de açöes de toda a
natureza, interpor recursos e quaisquer outros incidentes processuais ou administrativos,
inclusive exceçöes de suspeição ou impedirnento, mais as necessários para as fins de
conciliacão, previstos nos arts. 331 e 448 do Codigo de Processo Civil, confessar, desistir,
efetuar o levantarnento de depásito ou quantia, receber e dar quitação, corn ou sem
ressalvas, firmar terrnos e compromissos, compromisso arbitral e termo arbitral ("terms of
reference"), promover notificacäes judiciais ou extrajudiciais, solicitar certidoes e expedição
de oficios, entirn, praticar todos 05 atos necessários ao born e fiel desernpenho do presente
mandato, podendo, ademais, substabelecer as poderes aqui conferidos, no todo ou em
parte, corn ou sen reserva de iguais e, de modo geral, praticar todos as denials atos clue
forern necessários para a tim supra, par tempo indeterrninado, esjfcialmente pt'iefesa
dos interesses da Outorgante contra o Consórcio UFN III.

São Paulo, 9 deAutubro de 2014.

ITT BOMB fiUjt  QO BRASI!LTDA.

J

j0hnnY SePUWC
G al

da

Sào Paulo / SP
Av Brigadeiro Fans Limo, 1744
8' andar .01451-910
Tel: 55 11 3038-1000
Fax 55 II 3038.1100

,. Ihm.cnm. hr

Brasilia / DF
SI-IS. Quadra 05 - Cornplexo Bt 2s ll XXI
Blo C - Salas 506/507170322-915
Tel: 55 61 3039 8430
Fak: 5561 30398431

I-
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SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, corn reserva de i puals para niim, na pessoa dos

advogados Luis Gustavo Haddad e Monica Naomi Muravarna. inscritos na OAB/SP

sob os fl.05 184.147 e 356.221, corn escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744, 6°

andar, São Paulo/SP, os poderes que me foram conferidos por 117 BOMBAS GOULDS

no RRASTL LTDA., para defender seus interesses em face do Consôrcio UFN HI.

São Paulo, 26 de maio de 2015.

S

Sac Paulo I SP
Ai H'iqadn,io Fi, Lp'ipn 1744

p
551 303W 001'
55'; 3538 105

www.Ihrii co,ILIr

Brasilia I DF
.SHS (Jt'ndcn 06 Coinplo*o Bmsd XXI
A 1.7.:, C - Soias 5,IIIVA07 7 1132?41 I 5
TO 5i5 A 3559 830
F.]7. 555? 11,. 11
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92 ALTERAçAO E C0NsOLIDA4;AO DO CONTRALTO SOCIAL
	 -'--ca

E RESOLUQAO DE SÔCIOS DA ITT BOMBAS GOULDS DO BRASIL LTDA.

CNPJIMF n.°'13.319.192/0001-45
NIRE 3522520829-5

Polo presente inshumento particular. os abaixo assinados:

(1) ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG S.A R.L, sociedade limitada (sociôte A responsabilitE
!imitOe) organizada e existente sob as leis do Grão-Oucado de Luxemburgo, registrada no
registro do cornércio a empresas cia Luxemburgo sob o no 6159519, corn sede em 19,
Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, Grâo-Ducado cia Luxemburgo a inscrita no
Cadastro Nacional cia Pessoa Juridica do Ministérlo cia Fazenda ('CNPJIMF) sob o
no 13.587.49710001-38, neste ato representadal par seu procurador, 0 Sr. Thiapo Sarbosa
Sandirn, brasileiro, casado, advogado, inscritb via Ordem dos Advogados do Brash,
Secçao cia São Paulo, sob o no 159.396, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministerho cia Fazenda ('CPF!MF") sob o no 257.119.518-23. residente e dornicilbado na
cidade de São Paulo, Estado cia Sao Paulo, corn escritOrio na Cidade de Sao Paulo,
Estado de São Paulo, a Rua Tabapuã, 2.227, 14 0 andar, Itaim Bibi, CEP 04533-014; a

(2) rrr INTERNATIONAL LUXEMBOURG s.A R.L., sociedade lirnitada (sociOté a
responsabillte limitee)organizada e existente sob as leis do Grao-Elucado do Luxemburgo,
registrada no registrod&comércio a ernpresas do Luxernburgo sob o no 6160054, corn
sede em 19, Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, Grao-Ducado de Luxemburgo e

•,..r	 ...n4'eo'y4nn,nnn1 fl_IinscrRa noL,I'lrJrlvIr SQL) U 'V IJ.00I.4IUUV	 IIVDLC flLU .cpu000lILaua p'JI acIJ

procurador. o Sr. Thiaqo Barbosa Sandirn, acima qualificado;

na quaiidade cia socios represeritando a totalidade do capital social cia ITT BOMBAS GOIJLDS
DO BRASIL LTDA., sociedade lirnitada com sede na Cidade do Salto, Estado cia São Paulo.
Rodovia Itu-Salto, Km 40,4. GuaraU, CEP 13324-195, inscrita no CNPJ/MF sob o
no 13.319.19210001-45, corn seu contrato social datado do 4 de janeiro de 2011 arquivado no
Junta Cornercial do Est ado de São Paulo rJUCESP') sob o NIRE 35.2.2520829-5. em sessáo
realizada em 23 de tevereiro de 2011, corn sua 8 e Ultima alteração datada de 18 de tevereiro de
2013 arquivada na JUCESP sob on° 87507113-4 em sessao realizada em 11 do marco do 2013/
('Sociedade");	 I
tern entre Si Ju	 e,eoptratado alterar o contrato social da Sociedade a tomar as resoluço 	 f
abaixo de 

acort/tse9uIntes 
tenTtpte condiçes:

- BflS jWF3J'4'9ra+i
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Alteraçao Lbs sodas sociais dos 'cib?

Os Sôcios consignam a alteraçao do suas S8des sociais na forma abaixo:

2.1 Os sácios consgnam a ronUncia apresentada em 19 do abril de 2013 polo Latin America
Regional Controller, Sr. Mauriclo Pinto Agostinho, brasileiro, casado polo regime da
completa separaçao tie bens, contabilista, portador da cédula de identidade R.G.
9.928.990-8 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o n° 030.324.828-95 residente e
domiciliado na cidade tie Salto, Estado de São Paulo, na Rua Machado do Assis, 131 -
Apto Ii, Residen&aj Vlatllha Grande, Jardim Trés Marias, CEP 13320-545, nos terrnos cia
carte tie renUncia constante do Anexo 2.1, e que se encontra arquivada na sede social da
Sociedade.

2.2 Em decorrencia da renUncia apresentada polo Sr. Mauricio Pinto Agoslinho, Os sodas
decidem eleger coma administrador da Sociedade a Sr. Flâvio Miguel cia Silva, brasileiro
economista, portador da cédula de identidade RG 7.403.714 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob a n° 861.113.958-20, residente e domiciliado na cidade tie Sorocaba, Estado de São

S
Paulo, na Alameda Italia, 365, Jardim Europa, CEP 18045-180, o qua] atuarã sob
designaçao do "Brazil Controlle(.

2.2.1 0 Sr Flávio Miguel tie Silva neste ato tome posse de seu cargo e declara sob as
penas tie lei e para todos as fins de direito, que não está impedido por lei especial,
condenado, ou sobre efeitos do condenaçao, por crime falirrientar, tie
prevaricaao, peita cii subomo, concussao, peculato, ou contra a economi
popular, contra o sisterna financeiro national, contra as norrnas do defesa d
concorrencia. contra as relaçdes de consumo, a fe pUblica ou a propriedade, ou a
Pena quo vede, ainda quo temporariamente, 0 acesso a cargos pUblicos.

2.12 Em decorrencia das deliberaçOes tomadas atOne: (i) as regras do adrninistraçao
cia Sociedade são reformadas e passam a vigorar corn a redaçèo constante do

a uuoswaaWo 00 Gontrato Social, Resoluçao de Sódos da ITT
2
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Anexo 2.22; e (ii) as Cljusulas *6 d Bdo contrato social passarn a vigorar corn a
seguinte redaçao:

"Cláusula 5 - A Sociedade sera administrada par I (urn) ou ma/s
adm/nistrado4es, sôcios ou nAo, residentes e domidiliados no Brasil, de acordo
corn as d/sp as!çOas deste contrato sodal e das Regras cia Adrn/nistraçao
ddfinidas petos soc/os.

Parégrafo Primeiro - U(s) administrador(es) pode(m) set norneado(s)
neste Con frato Social, par prazo indeterminâdo, ou par decisao do sOc/a
ou sOc/os representando:

(a) pelo menos 213 (dais tercos) do capital social da Sociedade, caso 0
administrador não seja sOc/a e 0 capital social da Sociedade esteja
totalmente integralizado: ou

(b) a total/dade do cap/tal social da Sociedade, caso 0 administrador
nâo sofa soda e a capital social da Sociedade nao esteja
totalmente integralizado; ad

(c)	 palo menos 314 (trés quartos) do capital social S Sociedade, caso
a adm/nisfrador se/a sOda.

Parégrafo Segundo - Os adrn/nistradores serão designados coma
"0/rotor Gorar e Brazil ControileC. Os outms adminisfradores terao as
designaçOes quo Ihes forem afr/bu!das no ato do sua e!eiçao.

Paregrafo Tercairo - Os administradores poderao set destituidos a
qua!quer tempo, par meio do alteração ao Cantrato Social, med/ante
dec/são de sOc/o ou sOdas representando a ma/or/a do capital social da
Sociedade.

Parágrafo Quarto - Os administradores serão empossados na data do scm
nomeação e deverao permanecer nos seas respect/vos cargos ate quo
seus sucessores tomem passe.

Parãgrafo Quinto - Os administradores da Sociedade são:

(a) Johnny Richard Sepulveda Wetzel, chilena, casado, engenheiro,
portador do RNE n° V543488- T S&DPMAF/DPF inscnto no
CPF/MF sob 0 n° 233.246.808-08 residente e domicillado ra c/dade
do ttu, estado do São Paulo, na Rodovia Marecha! Rondon, Km
113,5, Fazenda Vila Real, CE? 13312-901, nomeado na 60
a!teraçao e consol/daçao do contralo social, arquivada na JUCESP
em sessao do 29 do outubro do 2012, sob a n° 479.166/13-2,
designado Direfor GeraL e

/à

(b)	 Flávio Miguel da Silva, brasileiro, econonhista, portacior da cedula
do identidade RG 7.403.714 SSPISP, inscrito no CPF/MF sob a

9.
	

e ConsolIdaço do Coniralo Social e Resoluco de SôcJos da ITT Bombas Goulds
3
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no 861 . I 13.968-W rfliente e domiciliado na cidade de Sorocaba,
Estado de São Paulo, i'm Alameda Italia, 365, Jardim Europa, CEP
18045-180, nomeado na 9 alteraçäo a consolidaçao do coritrato
social, em pmcesso do arquivarnento I'm JUCESR designado &iIi
Controller.	 -

Cláusula B - ObseNados'b,s Paragrafos desta C!usuIa 6 e a Cláusu!a 7, ass/rn
coma as Regret do Adm/nistsraçâo aprovadas pelos socios, Os administradores ou
procuradores nomeados pole Sociedade seräo responsaveis pole pratica dos abs
necessá riot e aconsetha volt a administraçao cia Sociedade, tondo, entre outros,
podores pare:

(a) representar a Sociedade, ativa ou passivamente, em julzo ou 'b-a
dole, perante torte/rot, Orgaos governamen ta/s ou qua/s quer
autoridades federal, autoAdades estadua/s ou manic/pals, bern
corno autarquias, .sociedades do economia rn/ste e entidades
paraestata/s;

(b) administrar e fiscalizar as negócios da Sociedacie;

(c) ass/nor todos Os documentos quo resultern em obrigaçäo ou
responsabilidade pam a Sociedade; e

(d) assinar propostas em name da Sociedede, afiliadas ou sodas.

(-

a

Paragrafo Pr/metro -A Socicdade estará obrigada a representada:

(I)	 med/ante a ass/nature do urn administrador ou procurador corn
poderes especiticos pam representar a Sociedade, at/va ou

P	 passivamente, em juizo ou fora dale, perante terceiros, Orgacs
govemamentais ott quaisquer autoridades federal,
estaduais Ott manic/pats, hem comb autarqu/as, soc/edades do
etonornia m/sta a ent/dades pamestatais. Os poderes de
representaçao aqui descrftos so /imitarão a atos relacionados ac,
dia-a-d/a do Sociedade quo nao reprosentern a assunço do
obrigaçOes em seu name; e 	 -

(ii) med/ante a assinatura do 0/rotor Geml apindo em conjunto corn a
Brazil Controller ou, na ausência de qualquer urn desses, por
qualquer urn dos administradoros cia Sot!edade agindo sin
conjunto corn urn pracurador corn poderes e.specfficos, em ambosi
as casos para a prética do atos ott opera çöos que vinculem a
Sociedade a obrigaç*es ott comprornissos, desde qua as
autoflzaçoes estabelec/das nas Regras cia Adminisfraçáo da
Sociedada mencionadas na Cláusu/a 5, caput, desks contrato
social tenham s/do devidamenle obtidas con forme necessario. Pam
evitar day/dos, sob nenhurna circunstincia as procuradores terao

do Contrato Social a Rasoiução de Sddos da liT Bomnbas Goulds do Bras !JJd
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- capacklade do vincatir a .Sociedadc a qua/quer ob4gaçao scm a
ass/nature conjunta de urn dos administradores da Sotiedade.

Paragrafo Segundo - Os mandatos outorgados pela Sociedade deve.râo
set outorgados par escrito por me/a cia assinatura canjunta do Diretor
Gera] e do Brazil Controller, especificar as poderes outorgados e o praza
do validade näcpbdeeá exceder 12 (doze) meses, exceto pam mandatos
'ad judiciE as quais poderão set outorgados por prazo indeterminado.
Não ohs/ante o disposto acimá, a outorga de mandatos pc/a Sociedade
dove set precedida pc/as autorizaçaes ostabelecidas iias Regras da
Administraço da Sociedado mencionadas pa C/áusula 5, caput, deste
Contrato Social?

3
	

Aprovacäo das contas da adininistraçao, o balanco patrimonial e de
resultado econômlco da Sociedade

3.1 Nos termosda Clausula 9, Parágrafo Primeiro, ào contrato social da Sociedade edo artigo

1.078, I, do Codigo Civil. Os sOcios aprovam as conies dos administradores e as
demonstraçâo financeiras da Sociedade relativas ao exercicio social undo em 31 de
dezembro do 2011, as quais se enconfram arguivadas na sede da Sociedade. Os socios
cortsignam qua a Sociedade no exercicio social findo em 31 de dezenibro de 2011 obteve
preju(zo de R$ 3.758.677.36 (trés milhoes. setecentos e cinquenta e oito mil. seiscentos e

setenta e sate reais a trinta 0 seis centavos).

3.2 Woe termos da Cláusula 9; ParâgraIo Primeiro, do contrato social da Sociedade e do artiga
1.078. I, do Codigo Civil, os sôcios aprovam as contas dos administradores e as
demonstração financeiras da Sociedade relativas ao exercicio social undo em 31 de
dezembro de 2012, as quais se encontram arquivadas na sede da Sociedade. Os sOcios
consignam que a Sociedade no exercicio social linda em 31 de dezembro de 2012 obteve
prejuizo de RS 8193.480,69 (alto rnilhOes, setecentos a noventa e trés mu, quatrocentos e

aitenta reals e sessenta a nave centavos). 	 ?

4	 Consolidacão do Contrato Social

Coma consequència das deliberaçOes descritas acima. Os sácios decidem consolidar a

contrato social da Sociedade, o qual terA a seguinte nova redacâo. permanecendo
inalteradas as demais clausulas nAc reformadas neste instrumento:
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"CONTRAttSUCIAL DA

In BOMBAS GOULDS DO BRASIL LTDA.

CNPJ/MF fl.0 13.319.1921000145
NIRE 35.2.2520829-5

Razão Social, Sede, Objeto Social e Duraçào

Cláusula 1 -A ITT Bornbas Goulds do Brasil Ltda. (5 Sociedade') é uma sociedade limitada corn
prazo do duraçâo indeterminado, regida pelo presente Contrato Social, aléni das regras aplicãveis
previstas na Lei n.° 10.406/2002 ('COdigo Civil').

Clãusula 2 - A Sociedade tern sua sede na cidade de Sallo, Estado de Sao Paulo. na Rodovia• 
Itu-Salto, Km 40,4, GuaraU, CEP 13324-195, e utilizará o name fantasia de "ITT Goulds Pumps" e
pode manter hilais, escritôrios e representantes em qualquer localidade, no Brasil ou no exterior,
mediante deliberaçao do sodas quo representem a maioa do capital social.

Clausula 3 - A Sociedade tern por objeto social:

(a)

•	 A	 •. LI!

(b)

-

Manufatura, cornercializacão, locação, importaço. exportaçao e assistencia
técnica de bombas, componentes, pecas e partes, valvulas e bombas motorizadas
tipo centrifuga e deslocamento Para 0 bombearnerito de âgua limpa, etluentes,
aqua do reuso, lama, Oleo, gases, qulmicos, lodo, e outros fluidos industrials,
pastilhas de frelo, travas e acessOrios corn acionamento manual ou automãtico
para aqua e efipentes, equipamentos e sistemas para o tratamento de efluentes
industrials, equiparnentos e sistemas para filtragem dessalinizaçào par osmose
reversa, equipamentos e sistemas Para monitorarnento utilizando itens de
telecomunicação, equipamento e sistemas para controle utilizando variadores de
frequencia;

Manufatura, construcâo, instalação e operação de sisternas de bombeamento do
aqua e fluidos industrials e fornecimento, supervisâo, manutençâo e operação do
sistemas completos de bombeamenlo;

(C)	 Prestaçâo, de serviços, incluindo avaliagbes, meihorias e reparos pam
equipameritos industrials rotativos; e

(d)	 Participaçào em sociedades nacionais ou estiangeiras. na  qualidade do soda,
acionista ou (iuotista.

Capital Social

Clausula 4 - 0 capital social da Sociedade, totalrnente subscrito e integralizado em moeda
carrente nacional e bens, e de R$49.263.648,00 (quarenta e nove milhöes, duzentos e sessenta e
trés mil a seiscenlos e quarenta e alto reais), dividido em 49.263.648 (quarenta e nave milhoes,
duzentas a sessenta e trés mil e seiscentas e quarenta e oito) quotas de valor nominal de R$ 1,00
(urn real) cada. disijibuida entre Os socios na seguinte proporçäo:

do Contrato Social e Resolução do Sodas da Fri Bambas GOUIdS do
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(a) a soda ITT industries Luxemg&Jrga. r.i. detém 49.263.647 (quarenta e nove
milhoes, duzentas e sessenta e trés mil e seiscentas e quarenta e sete) quotas,
corn valor nominal total de R$49.263.647,00 (quarenta e nave miihôes. duzentos e
sessenta e tr(!s mil a seiscentos e quarenta 0 sete reals); e

(b) a sócia ITT International Luxembourg S.a. ri. detem 1 (tuna) quota, corn valor
nominal total de B$1,00 (0th real).

Parágrafo ünico — A responsabilidade de cada.socio é lirnitada ao valor de sins quotas,
rnas todos respondem solidariamente pela integraiizacao do capital social, nos terrnos do
artigo 1.052 do COdigo Civil.

Administragäo

CIàusula 5 - A Sociedade será administrada par 1 (urn) all adrninistrador(es), socios ou não,
esidentes e dornidliados no Brash, de acordo corn as disposiçäes deste contrato social e das

Regras daMrnlnistraQão definidas pelos sOcios.

Parâgrafo Primelro —0(s) adrninistrador(es) jode(m) ser nomeado(s) neste Contrato
Social, par prazo indeterrninado, ou par decisão de sácio ou sOchos representando:

(a) palo menos 2)3 (dois terços) do capital social da Sociedade, caso o administrador
náo seja sôcio e o capital social da Sociedade esteja totaimente integrahzado; ou

(b) a totaildade do capital social cia Sociedade. caso 0 administrador não seja sOcio a
o capital social da Sociedade néo esteja totalrnente integrahzado; ou

(c) polo menos 34 (très quartos) do capital social da Sochedade, caso a adininistrador
seja socio.

Parágrafo Segundo — Os administradores serão designados coma 'Diretor Geral" e
Brazil Controller". Os outros administradores terão as designacoes que thea forern

atribuldas no ato de sua eleiçao.	 -

Parágrafo Terceira - Os administradores poderão sec destituidos a qualguer tempo, par
meio tie alteraçâo ao Contrato Social, rnediante decisao de sOcio ou sócios representando
a maioria do capital social da Sociedade.

Paragrafo Quarto - Os administradores serao empossados na data tie sua nomeação a
devero perrnarlecer nos seus respectivos cargos ate qua seus sucessores tome posse.

Paragrafo Quinto - Os adn,inistradores da Sociedade são:

(a) Johnny Richard Sepulveda Wetzel, chileno, casado, engenheiro, portador do
RNE no V543488-T SEJDPMAF/DPF. inscrito no CPFIMF sob o no 233246.808-08
residente a dorniciiiado na cidade de itu, estado tie Sao Paulo, na Rodovia
Marechal Rondon, Km 1135, Fazenda Vila Real, CEP 13312-901, norneado na 6"
alteragão e consoiidacâo do contfato social, arquivada na JUCESP em sessâo de
29 tie outubro de 2012, sob on° 479.166113-2, designado Diretor Geral; e

do Contrato Social a
	 da ITT Bornbas Goulds do
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(b) Flâvlo Miguel da Silva, brasil& economista, portador da cédula de identidade
RG 7.403.714 SSPISP, inscrito no CPF/MF sob a n° 681.113.968-20, residente e
donliciliado na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Alameda Italia, 365,
Jardim Europa, CEP 18045-180, nomeado na 9a alteraçao e consolidação do
contrato social, em processode arquivamento na JUCESP, designado Brazil
Controller.	 - -.

Cláusula 6 - Observados as Paragrafos desta Cláusula 6 a a Cláusula 7, assim coma as Regras

da Adrninistraçâo aprovadas pelos S6C1OS, Os administradores ou procuradores nomeados pela
Sociedade serao responsàveis pals prãtica dos atos necessãrios a aconselhãveis a administração
da Sociedade, tendo, entre outros, poderes Para:

(a) representar a Sociedade, ativa ou passivarnente, em juizo ou fora dele, perante
terceiros, Orgáos governamentais au quaisquer autoridades tederal, autoridades
estaduais ou municipals, bern comno autarquias, sociedades de econornia mista e
entidades paraestatais;

(b) administrar e fiscalizar as negócios da Sciedade:

(C)	 assinar todos as documentos que resultem em obrigaçâo ou responsabilidade
pare a Sociedade; a

(d)	 assinar propostas em norne da Sociedade, afiliadas ou sôcios.

Paragrafo Primeiro - A Sociedade estará obrigada e representada:

mediante a assicatura de urn adniinistrador ou procurador corn poderes
especificos Para representar a Sociedade, ativa ou passivamertte, em juizo ou fora
dele, perante terceiros, orgãos govemamnentais ou quaisquer autoridades federal,
autoridades estaduais ou rnunicipais, bern como autarquias sociedades de
economia mista e entidades paraestatais. Os poderes de representação aqui
descritas se Iiniitarão a abs relacionados ao dia-a-dia da Sociedade que nao
representem a assuncäo de obrigaçOes em seu norne; e

mnediante a assinatura do Diretor Gera[ agindo em conjunto corn o Brazil Controller
ou, na ausancia de qualquer urn desses, par qualquer urn dos administradores da
Sociedade agindo em conjunto corn urn procurador corn poderes especificos, em
ambos o casos para a pratica de atos ou operaçOes que viriculem a Sociedade a
obrigaçoes ou compromissos, desde que as autorizacães estabelecidas rias
Regras da Administracâo da Sociedade mencionadas na Clausula 5, caput, deste
contrato social tenham sido devidamente obtidas conforme necessârio. Para evitar
duvidas, sob nenhurna circunstância os procuradores terao capacidade de vincular
a Sociedade a qualquer obrigação sem a assinatura canjunta de urn dos
adrninistradores da Sociedade.

Paragrafo Segundo - Os mandatos outorgados pela Sociedade deverao set outorgados
por escrito par rneio da assinatura conjunta do Diretor Geral a do Brazil Controller.
especificar Os poderes outorgados e a prazo de validade nâo poderA exceder 12 (d9eC -

do Contrato Social e Resoluçio de Soctos
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meses, exceto para mandatos ad judicia". as quais poderao ser outorgados par pram
indeterminado. Nao obstante o disposto acinia, a outorga de mandatos pela Sociedade
dave ser precedida pelas autorizaçOes estabelecidas nas Regras do Adrninistração da
Sociedade mencionadas na Clausula 5, caput, deste Conlrato Social.

Cláusula 7 - As matérias abaixo deverão sempre ser previarnente aprovacias par sOcio ou socios
representando a malaria do capital sociat -. -

(a) aprovaço do orçamento anual e a estratAgia de negOcio da Sociedade;

(b) a compra, vend, permute, transferéncia ou Iocação. hipoteca. penhora ou
qualquer outra forma do alienação ou oneração do quaisquer bens im6veis da
Sociedade ou outros ativos ou direitos retacionados a estes;

n

	

(C)
	 a contratacao de empréstimos corn terceiros;

(d) a concessão de garantias ou emissão de Litulos ou valores rnobiliàrios;

(e) a outorga ou revogação das procuraçOeI'enl name do Sociedade, exceta aquelas
qua especiuiquern as poderes outorgados a que sejam concedidas par urn prazo
qua nao exceda seis rneses;

(I)
	 a instauraçao de processo judicial, administrative ou arbitral;

(g)	 a aquisiçao ou venda de açOes ou participaçOes societârias ern outras sociedades:

(1)	 a constituicao ou liquidação de afihiadas, subsidiãrias ou fiuiais;

(i) a assinatura, alteriçao e rescisão de contratos corn empregados e prestadores de
servicos, bern comb a concessão de qualquer tipo cia beneflelo, bonus ou
descontos a empregados a/au prestadores de serviços;

U)	 a norneaçào e destituição de auditores independentes;

(k)	 a distiibuiçAo de lucros liquidos ou capitalizaçâo de lucros:

•	
(I)	 0 arquivarnentO ou registro de qualquer patente ou marca registrada; e

(m)	 qualquer ato fore do curso normal dos negOcios do Sociedacle.

Clausula B - Os administradores nào poderao praticar qualquer ato qua represente urna
obñgaâo para a Sociedade em negOclos ou operaçOes estranhas ao seu objeto social, bern
camo praticar atos do liberalidade em name da Sociedade, this comb fianças, garantla
fidejussórla, garantias, avais. endossos ou quaisuer garantias em favor de terceiros. Tais alas
são considerados ratios e sem efeito corn relação a Sociedade.

Reunlão de Sôclos

Clãusula 9 - Observado 0 Paragrafo Quarto, todas as deliberaçUes dos sácios serão tomadas em
Reunioes do Socios, as quais poderão ser convocadas par qualquer sOcio ou sacios mediante
notificaQão par escrito a ser eqiviada par carta, fac-s!milC ou'e-mail" corn aviso cia recebirnento.

Social e Resoluçãa de Sódos da
9
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corn palo menos 3 (trés) diás de antecedir 'da	 data da respectiva Reuriiâo de SOcios,
especiflcando o local, data, hors e ordem do dia.

Parâgrafo Primeiro - A Retrniâo Anual de SOdas serã realizada denim dos 4 (qualm)
primeiros meses contados do termino do exercicio fiscal pars deliberar sabre as contas da
administracâo, a balanço patrimonial e a de resultado econOmica da Saciedade referente
20 exercicio encerrado. 	 - -.

Parágrafo Segundo -As forrnalidades de convqcacão previstas no caput" desta dâusula
serâo dispensadas sempre qua todos as sOclos comparecerem ou declararem, par escrito,

- - estarem cientes do local, data, hors e ordem do dia da respectiva Reuniâo de Sacios.

L 
Parágrafo Terceira - Observado a quorum minima pam aprovaçao de determinados

, assuntos, conforme estabelecido neste Contralo Social ou legislaçâo aplicâvel, as
Reunfoes de Sodas serao devudamente instaladas meatance presença de soclo 00 SOCIOS

representando a maioria do capital social da Sociedade. As deliberaçOes serão
devidamente aprovadas pela maioria de votos dos membros presentes na reunião.

Parégrafo Quarto - As reuniães de sOcios podbrâo ser dispensadas sempre qua as
sodas decidirem, par escrito, a matéria objeto da ordem do dia da respectiva reuniâo.

Parigrafo Quinto - As deliberaçOes tomadas nas Reuniaes de Sodas ou em resoluçOes
: de sodas, confornie Paragrafo Quarto acima, serão lavradas nas Alas de Reuniao dos
SOcios ou en, Instrumentos de deiiberaçOes dos Sócios.

Cessão e Transferéncia de Quotas

Clausula 10 - Nenhum dos sOdas poderá ceder ou transferir quaisquer de suas quotas ou direitos
relacionados a estas, a outros sOdas ou terceiros sem a prévia consentimentO, par escrito, de
sOda ou sOcios representando a maioria do capital social da Sociedade.

Ano Fiscal, DemonstracOeS Financeiras e Lucros

Clausula 11 - 0 exercicio social terá inicio em 1 0 de janeiro e se encerTará em 31 de dezembro
de cada ano. Ao fim de cads exercido e correspondente ao mesmo, sera levantado a balanço
patrimonial e preparada a conta de lucros e perdas.

Clausula 12 - Os lucros liquidos anualmente apurados terao a aplicacão qua [has for determinada
par sOda OU sodas representando a maioria do capital social da Sociedade. Nenhum dos sócios
terâ direito a qualquer pkcela dos lucros ate qua seja adotada deliberação expressa sabre a sua
distribuiçâo pelo soclo ou sOcios representando a maicria do capital social.

Parâgrafo Primeiro - A Sociedade poderé levantar balanços patrimonlais a qualquey
tempo, correspondentes a perlodos menores, e poderã distribuir lucros eventuaimenb
apurados nos rnesmos mediante decisao de sOdlo ou sodas representando a malaria
capital social.

a Consotidacão do contnlo Social a Resoiuçao de Sodas da ITT Bombas Goulds do
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Paragrafo Segundo - A Sociedade peL mediante aprovaçâo de sôcio ou sôcios
representando a malaria do capital social, pagar juros sabre capital próprio, confornie as
dlsposlçaes de legisIaçao especifica.

LlquidaçWo e Dlssolucäo

Cláusula 13 - A Sociedade será dissolvida e liquidada nsa hipáteses e de acordo corn as
disposiçöes estabelecidas na tegislacâo aplicavel.

Paragrafo Primeiro - Em caso de liquidação ou dissoluçao da Sociedade, caberã aos
sócios representando a malaria do capital social nomear 1 (urn) ou mais liquidantes para
adrninistrar a Sociedade durante o perlodo de Iiqffldacao. Nessa hipOtese, as haveres da
Sociedade setâo empregados na liquldaçào das obrigacâes e 0 remanescente, se houver,
serà rateado entre as socios proparcioflal ,aO nUmero de quotas qua cada urn possui no
capital social da Sociedade.
Parágrafo Segundo - 0(s) liquidante(s) poderá(äo) ser destituldo(S) a qualquer tempo,
observadas as rnesrnas formalidades necessarias pars sua nomeaçio.

Clausula 14 - A retirada extinço, falecirnento, exclusâo Cu falência de qualquer dos sOdas não
acarretarâ a dissolucáo da Sociedade, quo pcosseguiiá corn as sOdas remanescentes e as
sucessores do sOcio retirante. extinto, falecido ou falido, a menos qua as sodas remanescentes.
desde qua representern a maioria do capital social, resolvam liquidá-la. Os haveres do sOcio
retirante. extinto, morto, exciuldo ou falido serão calculados corn base no Oltimo balanco
levantado pela Sociedade e serao pagos a seus sucessares no prazo do 6 (seis) moses contados
do respectivo everito... 	 -

-	 Disposicöes Gerais
Cláusula is - 0 presente Contrato Social poderé set livrernente alterado, a qualquer tempo,
mediante deliberaão do sócio ou sOcios representando polo menos 314 (trés quartos) do capital

social, observado a legislaQâO aplicâveL
Clàusula 16- A incorporacâo, cisão. tusao e dissoluçào da Sociedade, ou a cessacão do estado

•	 de liquidacâo cia Sociedade, serão cjeterminadas mediante aprovacáo do sOcio cii sôcios
representando, peto menos, 314 (trés quartos) do capital social da Sociedade-
clausula 17 - Este Cdntrato Social sera regido petas disposicôes constantes no Capitulo IV,
Subtitulo II, Titulo II, Livro It, da Parte Especial do Codigo Civil e supletiva'Tlente regido conform
o artlgo 1.053 do COdigo Civil.

ClIusuta 18 - Fica eleito o Foro Central da Capital do Estado do São Paulo, corn exclusAo do
qualquer outro. par mals privilegiado quo seja, para dirimir quaisquer questOes oriundas des
Contrato Social."

[Restante desta pãgina 101 intenclonalrnente deixada em branco) 	 -
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E, por estarem assim, justas econfratadas, as partrassinam este instrumento de ga Alteracao e
Consolidaoâo do Contrato Social e Resolucâo de Sócios da ITT Bombas Goulds do Brasil Lids.
em quatro (4) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo
identificadas:

Salto, 30 de abril de 2013.

ITT	 STRIESL' ' Y 'bURG s.A R.L.
By. Th$aaf6Sandifl1. procurador

11T INTER
By: Thiago

Tests rnunhas:

2. 
Nome:	 Nome:
CPF: Margaret Virginia Pereira Cunha	 CPF: t t5 . 53,. m'3 -op-

CPE: )08.028.078-28
RG: 12.821.657-8

9. AIleraco C ConsolidaØo do Contrato Social e Resoluçâo de Socios do flT Sombas Goulds do Brasil Uda.
12
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liT BOMBAS GOiJLDS DO BRASIL LTDA.

CNPJ/MF 13319.19210001-45
NIRE 35.2.2520829-5

ANEXO 2.1 A 93 ALTERAcA0 DE CONTRATO SOCIAL E RESOLUçA0 DE sOcios

CARTA DE RENONCIA

n

e ConsoIidaço do Contralo Social a Resohaçao de Sàclos da ITT Bombas Goulds do Brasil Ltda.
13
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• . . .	 .	 . S.In BOMSAS GOULDS DO BRASIL 1JDA............Rodovia ltuSalto, Km 40.4
CEP 13324-195 I Distrito do CuaraU, Salto - SP
NC: Adrflinistracao	 ...	 "	 •: ";. . .	 S	 55.	 •	 •........
Ref. RenUnclaao cargo deadmjr.sdjr

L	 S

Prezados,
........

Sirvo-me da presente pare aptesentar minha renCrncia ao cargo administrador cia ITT BOMBAS
GOULDS DO BRASIL LTD&, sociedade limitada corn sede na Cidade do Salto, Estado do São
Paulo ! na Rodovia Itu-Salto, Km 40.4, Distrito do Guar.au. CEP 13324-195, macrita no Cadastro
Nacional da Pessea Juridica do Ministerio da Fazenda sob o n o 13.319-19210001-45
(Sociedade), para a qua[ Iui norneado po(meio da 44 alteraçao e consolidaçao do contrato
social da Sociedade, arquivada na Junta Cornercial do Estado de São Paulo em sessão realizada
em do 12 do dezembro do 2011 sob 0 n 0 496.457111-1, sob a designação de Latin America
Regional Controller. Minha renUncia e feita em carãter irrevogavel e inetratável, efetiva a partir da
data de recebimento desta carla.

Nesta oportunidade, aproveito pare outorgar àSociedade a mais ampla, rasa, irrevogavel e
irretratavel quitaçao em relação ao perlodo no qual exerci o cargo de admmnistrador, declarando
nada ter a reclamar a qualguer titulo e a qualquer tempo a esse respeito.

Reconheço qua em decorréncia da mmnha posicão na Sociedade, adguiri inforrnacOes
confidencials e segredos cornerciais relalivos ao frmncionamenlo da Socledade, e que, o uso ou a
divulgação destas informaOes causariarn perdas e 14arios a Sociedade quo não podem sec
facilmente caleulados, nem remediados por lei adequada.'

Portanto, pactuo e concordo corn a Sociedade que eu e pious afiliados não divulgaremos, a
qualquer momenta após a presente data (exceto corn prévio corisentimento per escrito da
Sociedade), direta ou indiretamenle, quaisquer informaçôes confidenclais, secretas ou exclusivas
da Sociedade, a rnenos quo: (a) a informaçao tome-se pUblica através do nenhurna faiha
motivada por mim ou qualquer urn dos meus afihiados; (b) a informaçao tome-se disponivel Para
mini de urn modo nao-confidenciai atravts do uma pessoa (outra quo a Sociedade, seus afihiados
ou representantes) que näo é proibida do disponibilizar tal inforrnaçao por conta do lei, obrigação
fiduciaria ou contratual para corn a Sociedade ou seus afihados ou seus representantes; e (c) tal
divulgaçao mostre-se necessaria, na opinião de meu advogado, pot conta de regulamentacao cm
processo legal, desde quo, eu forneça Lime notiflcaao a Sociedade, e quo eu coopere e consulte
corn a Sociedade, alem de tomar todas as medidas razoâveis aiim de buscar e obter ordem de
proteção adequada ou outro remedio legal.

No caso da não obtenção de proteção adequada ou qualquer outro remédio legal,
*	 por advogado, liberarel apenas a po a de intormação conlidencial necessâha a quo

a divulgar

/7Do acordo em

tMAURICIO

#?O /°,/ij I'

rrr BOMBAS 000LDS
Por. Johnny Richard Sec
	 Diretor Geral

3^r It
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REGRAS PA ADMINISTRAçAO

Materias sujeitas a aprovaçâo pela Controladora. Conforme previsto nas
Clousulas 5 e 6 do contrato social da ITT Bombas Goulds do Brasil Ltda.
(Usociedaden) a prática de atos ou a assunçâo de compromissos representando
valores, em reais, superiores ou equivalentes it usoso.000 (cinquenta mil dôlares
node americanos) deve ser precedida da obtençâo de autothaçâo expressa e
formal de acordo corn a sag uinte matriz de delegação de poderes:

IP Brazil Plant General Manager
Johnny Sepulveda ou sucessor
Fax: (55) 114602 9215
E-mail: johnny.sepuWeda©itt.com

Ate USD300,000	 [em conjunto corn

lPBrazil Controller
Flâvio Miguel da Silva ou sucessor
Fax: (55)11 4802 9215
E-mail: flavio.silva@itt.com
IF Brazil Controller

•	 Flãvio Miguel da Silva Cu sucessor
Fax: (55) 11 4602 9215
E-mail: flavio.silva@ittcom

	

Major qua USD300. 000 e	 em conjunto corn

	

inferior a USD600M00 	 I
lP Latin America General Manager
Miguel Otaroia ou sucessor
Fax (56)2 544 7001
E-mail: miguel.otarola@itt.com

	

Major qua USD600.000 a	 IP Americas Controller
inferior a USD900 	 I Bob Richards ou sucessor

Anna da FIT Bombas Goulds do Brasilontrato Social e Resoluçãc
Uda-
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Fax: (1)315 568 5737
E-mail: bob. richards@ittcom

IF Americas vrce President

	

Major qua USD900.000 e 	 David Steblein ou sucessor

	

Inferior a %JSD1.200.000	 Fax: (1) 315 568 5737
E-mail: david.steblein@itt.com

IF CFO
Torn Wu ou sucessor
Fax: (I) 315 568 5737
E-mail: tom.wu@ittconi

	

Equivalente ou malor que	 em conjunto corn
US01.200.000

IP President
Robert Pagano ou sucessor
Fax: (1) 315 568 5737
E-mail: bob.pagano©itt.com

IPBrazII Plant General Manager
Johnny Sepulveda ou sucessor
Fax: (55) 11 4602 9215
E-mail: johnny.sepuIveda©ittCOm

em conjunto corn

	

Ate USD50000 .	 IF Brazil Controller
Flávio Miguel da Silva ou sucessor
Fax: (55) 114602 9215
E-mail: flavio.silva@itt.com

Maior que USD50000 e
I IF Latin America General Manager

	

Interior a usoioo.000	 Miguel Otarola cu sucessor
II Fax: (56) 2 544 7001

Goulds do BrasilrAiteraçSo e Consólidaçao do Contrato Social e Resolucão
• Ltda.
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C
Major que USDICO.000 e

inferior a US0250.000

Equivalents ou major que
US0250.000

em conjunto corn

IF' Brazil Controller
Flavio Miguel da Silva ou sucessor
Fax: (55)11 4602 9215
E-mail: flavio.silva@in.com

IF' Americas Vice President
David Steblein nu speessor
Fax: (1) 315 568 5737
E-mail: david.steblein@itt.com

em conjunto corn

IF' Americas Controller
Bob Richards ou sucessor
Fax: (I) 315 568 5737
E-mail: bob.rithards@ittcorn

lPtFO
Tom Wu ou sucessor
Fax: (1) 315 568 5737
E-mail: tom.wu@ittcOrfl

em conjunto corn

S	 IP President
Robert Pagano ou sucessor
Fax: (1) 315 568 5737
E-mail: bobpagano@itt.com

&Ii /iz2.
0889AA7$IO23

o 2.2.2 A 9 AIteraAo e Consoiidaoo do Cantata Social e
Ltda.

4
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JUIZO DE DIREITO DA 7a VARA EMPRESARIAL
COMARCA DA CAPITAL

FERMO DE ABERTURA/ ENCERRAMENTO

irOProcedi nesta data procedi ( ) abertura (<) encerramento do -wi—

volume destes autos as fis. _______

Rio, ca /	 /2015

CHEFE DE SERVENTIA

S
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