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No mais, o valor do crédito foi atualizado, desde a data de vencimento de cada fatura

até o pedido de recuperação judicial (25.03.2015), aplicando-se o índice de correção
monetária do TJRJ e juros de mora de 1% ao mês.

Valor do Crédito: R$ 30.510,79.
Classificação do Crédito: Classe IV - ME e EPP ,

•
Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.

Administrador Judicia1 '

Eduardo Seixas
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GALVÁO ENGENHARIA S.A.

Credor ~~MiK!I;;IQ\Í1pM,fIlN:tõiH~TôÂ'iMillil
CNPJICPF: !t~;;@u~'rr-~j!!'!'~QJi7l~~~4::::::::::~:~~:::r;~:t~:~~:;~:í~;::::;:'::;:;~:':
Saldo epuraçloAJ j:IU:;ffii~>'!N,;,[>ii!htt.lW'<i!:~W'jiMAAii1ÓmH
Classificaçlo do Crédito: !'~.01'!t%f;!!;,WW;.jlK;gfaM!lW.,i!l:;:l!;&rir'$i!Jí'!,h

Dala do Final da CorreçAo:

( •
RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

•

Juros de Mora(a.m.)
Tipo de Juros
Dias

Multa

Indlce de CorreçAo

1
2
3
4
5
6

Tipo

NF489000012 NotaFiscal 100,00% 616,7 616,7 11-03-15. 2>03-15 1,0600'
NF153 NotaFiscal 100,00% 1.389,2 1.389,2 2~2.15 2!>-03-15 1,0000

NF37220147 NotaFiscal 100,00% 7.646,7 7.646,7 23-02-15 2>03-15 1,0000
NF37220146 NotaFiscal 100,00% 5.426,7 5.426,7 02-04-15 2>03-15 1,0000

-Nr31220148 . Nota.Fiscal ..100,00% .. 1',,,ºº,9 7.400,0 0>03-15 2!>-03-15 1.0000
NF2014.10 NotaFiscal 100,00% 7.893,3"7~893,3 "''30:.03-15 2!>-03-15 "1;0000'

30.372,49

Multa

, 616,7 616,7
.1 12,51.389,2 27,0 1.401,7

7.646.7 30,0 76,S 7.723,1

5.426,7 5.426,7

7.400,0 20,0 49,3 7.449,3

.7.893,3 ...J893,3

30.372,49 138,30 30.510,79

; Totsl ~ •.•

oC)
~..•.
CO
O
l.J



i A1varez& Marsal do Br~ f
Rua Surubim. 511 - 9. andar.- Broo~' O 3

! 04571-050 • $ao Paulo' SP, 8razll
: Phor:le: +55 11 5105 6500

Fax: +55 11 5506 4059
,

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha nO305.

Dados do Credor

Nome: MANFRA E CIA LTOA
CPF / CNPJ: 77.824.738/0001-06

Contato: (41) 3019-3519

Crédito contra Galvão Engenharia S/A, Consórcio UFN 111(65% Galvão), Alusa
Galvão Tomé (33,33% Galvão), Consórcio Complexo Olimpico do Ceará (99,99%),
Consórcio QG/GE (99,99% Galvão), Consórcio Galvão - EIT :(99,99%)

Valor Publicado no Edital da Recuperanda: R$ 52.992,97
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 96.758,88

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111- Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Sem alteração

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _ Petição do Credor com pedido de habilitação/divergênci~ do crédito:
( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11- Documentos de Representação:
11.1. ( x) Cont~ato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade, Pessoa Física
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2.Documento de eleição do subscritor do mandato ,
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião dê Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apr~sentado

11.3.Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4.Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não ap~esentado

11.5.Outros documentos de representação relevantes
Documento( s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apr~sentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigênçias
x Documenta ão Re ular Documentação não aceita

Trading as ANarez & MarsaI do Brasil lida.

www.alr.uezandmarsal.com

http://www.alr.uezandmarsal.com


111- Documentos constitutivos do crédito:

'111.1.Origem do crédito
( x ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicral
( ) outros:

( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação: Contratos de Locação nO3061/2008 (CON/SER}078/2008), nO1047/2008
(CON/SER/099/2009), e. nO 125/2009 (CON/SER/115/2009) com Consórcio ALUSA;
Contrato de Locação nO 2550/2014 com Consórcio Compl~xo Olímpico do Ceará;
Contrato de Locação nO1102/2013 com Consórcio Galvão - EIT; Contrato de,t.ocação nO
3184/2015 com Consórcio QGGE; Contrato de Locação nO1~12/2013 e nO2818/2014
com Galvão Engenharia S/A; Contrato de Locação de Equipamentos Sem Mão de Obra
nO536/13 com Consórcio UFN 111. :

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento / empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada /Subempreitada
(x) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras
Especificação:

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de re~uperação judicial
( ) informado ( x ) não informado .
Especificação:

O credor não informou se o valor do crédito solicitado está atualizado até a data
de 25 de março de 2015.

111.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigênciasI

(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Pago 2 de 4



Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( x ) Habilitação/ Divergência conhecida ,

( ) Acolhida (x) Não acolhida () Acolhida em parte

Resultado: O Credor pede que o valor do seu crédito seja :majorado. Credor alega
possuir crédito em face, do Consórcio Alusa - Galvão - Tom~. Para tanto anexou os
Contratos de Locação nO 3061/2008 (CON/SER/078/2008), nO 1047/2008
(CON/SER/099/2009), e nO 125/2009 (CON/SER/115/2009), eias notas fiscais 16813,
16949,17121,17564,16811,16812,16947,16948, 17119, 171:20,5507,17565,17566,
e 20964. Os respectivos boletins de medição não foram an~xados e não é possível
garantir que as Recuperandas ou Consórcio comprovaram o recebimento. O valor
apresentado pelo credor contempla incidência de multa de g% e de juros, mas os
contratos não prevêem multa e juros em caso de atraso. Na forma do contrato do
Consórcio Alusa - Galvão - Tomé, não há responsabilidJade solidária entre os
consorciados, motivo pelo qual a Galvão Engenharia S.A. responde no limite da sua
participação, que é de 33,33%. Nesta parte, esta AJ não acolheia divergência de crédito.

O Credor alega possuir crédito em face do Consórcio Complexo Olímpico do
Ceará. Para tanto anexou o Contrato de Locação n02550/2014; e as notas fiscais 19109
e 19249. Nenhuma das notas fazem referência a boletim d~ medição aprovado nem
apresentam assinatura de recebimento, não sendo po~sível garantir que as
Recuperandas ou Consórcio comprovaram o recebimento. O valor apresentado pelo
credor contempla incidência de multa de 2% e de juros, mas qs contratos não prevêem
multa e juros em caso de atraso. Na forma do contrato do Consórcio Complexo Olímpico
do Ceará, não há responsabilidade solidária entre os consorqiados, motivo pelo qual a
Galvão Engenharia S.A. responde no limite da sua participaçãq, que é de 99,99%. Nesta
parte, esta AJ não acolhe a divergência de crédito. '

O Credor alega possuir crédito em face do Consórcio ,Galvão - EIT. Para tanto
anexou o Contrato de Locação nO1102/2013 e a nota fiscal ~9089. Não foi anexado o
correspondente contrato. A nota não faz referência a boletim de medição aprovado nem
apresentam assinatura de recebimento, não sendo pqssível garantir que as
Recuperandas ou Consórcio comprovaram o recebimento. O valor apresentado pelo
credor contempla incidência de multa de 2% e de juros, mas q contrato não prevê multa
e juros em caso de atraso. Na forma do contrato do Consó~cio Galvão - EIT, não há
responsabilidade solidária entre os consorciados, motivo pelo :qual a Galvão Engenharia
S.A. responde no limite da sua participação, que é de,99,99%. Nesta parte, esta AJ não
acolhe a divergência de crédito. '

O Credor alega possuir crédito em face do Consórcio QGGE. Para tanto anexou oI '

Contrato de Locação nO3184/2015 e a notas fiscais 19172 e 19549. O contrato anexado
não está assinado. Nenhuma das notas fazem referência a bOjletimde medição aprovado
nem apresentam assinatura de recebimento, não sendo: possível garantir que as
Recuperandas ou Consórcio comprovaram o recebimento. ;0 valor apresentado pelo
credor contempla incidência de multa de 2% e de juros, mas ,0 contrato não prevê multa
e juros em caso de atraso. Na forma do contrato do Consórcio QGGE, não há
responsabilidade solidária entre os consorciados, motivo pel~ qual a Galvão Engenharia
S.A. res onde no limite da sua artici a ão, ue é de 99,99%. Nesta arte, esta AJ não
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acolhe a divergência de crédito.
O Credor alega possuir crédito em face do Consórcio UFNi 1\1.Para tanto anexou o

Contrato n° 536/13 e a notas fiscais 6133, 113268, 18455, 18627 e 18877. O valorI

apresentado pelo credor contempla a incidência de multa de i2% e de juros, mas o
contrato não prevê multa e juros em caso de atraso. Na forma d:ocontrato do Consórcio
QGGE, não há responsabilidade solidária entre os consorciados, motivo pelo qual a
Galvão Engenharia S.A. responde no limite da sua participaçãQ, que é de 65%. Nesta
parte, esta AJ não acolhe a divergência de crédito. '

O Credor alega possuir crédito em face da Galvão Eng~nharia S/A. Para tanto
anexou os Contrato de Locação nO1512/2013 e nO2818/2014 e as notas fiscais 18956,
19104, 19240, 19309, 18930, e 19113. Os respectivos boletinS de medição não foram
anexados, não sendo possível garantir que as Recuperandas ou Consórcio
comprovaram a locação. O valor apresentado pelo credor contempla a incidência de
multa de 2% e de juros, mas o contrato não prevê multa e juros em caso de atraso.I

Por tais motivos, esta AJ não acolhe a presente divergênçia de crédito. O valor do
crédito foi atualizado até a data do pedido de recuperação jupicial (25/3/2015) com o
índice de correção monetária do TJRJ e aplicação de juros d~ 1% ao mês a partir do
vencimento. .

Valor do Crédito: R$ 57.505,24
Classifica - o do Crédito: Classe 11\- Quiro rafário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Br~sil Ltda.
Administrador Judicial '

Eduardo Seixas
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( e ( -
RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO ENGENHARIA E GALVAO PARTICIPACOES

Credor f:t1iM;(Ní1'!Wfi'~!Â'~tPIM'
CNPJ/CPF: fi:!';0:'l"~~~4i7$!!lQ~0'1~@!;i~W

E?I.t:,5i
Data do Finei da Correçlo:

# 12345

e:"C;)
li .••
(.;Q
'.:;)

'-.,J

._-

6.790,36
100,00%

__
I .. ' _. • •. valnrcJaMOra(RS)_

1'8"d#'6"I. .. ., =====
3/25/2015 1,0000 1.829,33 1.829,33
3/25/2015 1,0000 1.372,00 36 16,46 1.388,46
3/25/2015 1,0000 1.260.00 1.260,00
3/25/2015 1,0000 1.092,00 29 10,58 1.102,58
3/25/2015 1,0000 210,00 210,00
3/25/2015 1.0000 1.560,00 8 3.12 1.563,12
3/25/2015 1.0000 1.556,60 1.558,60
3/25/2015 1,0000 1.246,68 1.246,86
3/25/2015 1,0000 1.178,67 1.178,67
3/25/2015 1,0646 1.575,99 25.965,58 145 1.255,00 27.220.58
3/25/2015 1,0646 849,81 14.001,16 91 424,70 14.425,86
3/25/2015 1,0646 767,30 12.641,78 117 493,03 13.134,79
3/25/2015 1,0000 6.985,67 72 167,86 7.153,33
3/25/2015 1,0646 436,17 7.186,17 270 646,76 7.832,92
3/25/2015 1,0646 103,39 1.703,39 382 216,90 1.920,29
3/25/2015 1,0646 103,39 1.703,39 355 201,57 1.904,96
3/25/2015 1,0646 103,39 1.703,39 405 229,96 1.933,35

--3/2512015- .. _ .t,0848--.-- 85,79 1.413,38 285 124,85 1.538,22
3/25/2015 1,0646 51,69 851,69 -.--278--- .-. -.- .-. -..78;92.-.... .930,62.-._..
3/25/2015 1,0646 21,97 361,97 382 46,09 408,06
3/25/2015 1,0646 21,97 361.97 405 48,87 410,84
3/25/2015 1,0646 21,97 361,97 366 44,16 406,13
3/25/2015 1,0646 10,98 180,98 276 16,77 197,7~
3/25/2015 1,0646 3,88 83,88 355 7,58 71,44
3/25/2015 1,0646 3,88 63,88 405 8,62 72,50
3/25/2015 1,0646 3,68 63,86 382 8,13 72,01
3/25/2015 1,0646 1,94 31,94 276 2,94 34,88

4.167,37 86.953,49 4.052,62 91.006,11

Data Fmal da

__ .Correç~ãD

3/25/2015
2119/2015
3i26i2õ15
2/26/2015
3/25/2015
3I19T2õ15
4713I2õ15
3/26/2015
3t25i2oi5
10/31/2014
12/24/2014
11I2iii2õ14
1/13/2015
6T25i2õ14
3i3i2014
"3731I2õ14
2110/2014
~.

6/17/2014
3i3i2014
2110/2014
3l1972õ14
6/1712014
"3731I2õ14
2110/2014
3/3/2014
6/19/2014

1.829,33
1.372,00
1.280,00
~

210,00
1.580,00
1.558,60
1.248,88
1.178,67
~
13.151,35
11.874,46
~
~
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.327,59

800,00
34õ.õõ
340,00
340.00
170,00
60.00
60.00
60.00
30,00

82.786,12

,__ I

Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal
NoiãFfsCãi
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nola Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal
NoiãFfsCãi
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Not.a Fiscal

~_NotaFjscaL.
NoiãFfsCãi
NoiãFfsCãi
Nota Fiscal
NoiãFfsCãi
NoiãFfsCãi
Nota Fiscal
Nota Fiscal
NoiãFfsCãi
Nota Fiscal
Nota Fiscal

Natureza

NF987000017
NF1âil3o
NF 19104
NF18956

NF 525000006
NF 19109
NF 19172
Nf19õã9

NF158000010
NF 18268
NF18627
NF18455
NF 18877
NF20964
NF 16949
NF 17121

-.NF-16Etl3-
NF5507
NF 17564
NF 16947
NF 16811
NF 17119
NF 17565
NF 17120
NF16812
NF 16948
NF17586

I Tipo I
1
"2
3
"4
"5
"6
"7
ã
"9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
19
2õ
21
22
23
24
25
26
27

Galvlo Engenherla

Multa

Indlce de Correçlo

Juros de More (e.m.)
Tipo de Juros
Dlse



Consorcio BG.COCE. BJ-CONSORCIO QG/GE • A4-ANEL VlARIO • BG.COCE

Consorcio UFN 111

Consorcio CONSORCIO RLAM

( e

# 6789

# 10111213

#1415161718192021222324252627

99,99%

65,00%

33,33%

( e
6.546,72

40.267,46

6.910,73
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i n,f)/O. V'1--r"i
, A1varez & Marsal do BrasIÚ.tda:' i l' !J

Rua suorub. imo 577 '. 9" aJ1~ ' Brookl. in Nov:>
i 04571,050, São Paulo. Sp, Brazil
i Phone: +55 11 5105 eMO
i Fax: +55 11 5506 4059
!

GALVÃO ENGENHARIA e GALVÃO PARTICIPAÇÕES
Ficha nO151 i

Dados do Credor
Nome: MARCELO MOTTA CONTROLE TECNOLÓGICO NA CÇ>NSTRUÇÃO CIVIL

(MARCELO MOTT A-EIRELI)
CPF I CNPJ: 08.236.307/0001-06

Crédito CONSORCIO UFN 111

Valor Publicado no Edital da Recuperanda: R$ 427.161.29
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 978.686.18

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111- Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada. pelo Credor: Classe 111- Gluirografário

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Ad"1inistrador Judicial (AJ)

I _ Petição do Credor com pedido de habilitação/divergênci~ do crédito:

( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor (:) Não apresentada

11 - Documentos de Representação: I

11.1. ( x) Contrato I (x) Estatuto Social I ( ) Identidade Pessoa FísicaI

( x ) cópia simples () cópia autenticada ( ) original ( ) não apre~entadoi

Obs.:Credor apresentou cópia simples do Ato ConstitutivÓ por Transformação de,

E~re~rio. i

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião d~ Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não ap~esentado

I

I
I

11.3. Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticaQa ( x) original ( ) não apresentado.

11.4. Substabelecimento .
( ) instrumento público () instrumento particular I

( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado
. i

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento( s):

có ia sim les

Trading as A1wrez & Marsal do Brasil Uda

www.alYarezandmarsal.com

http://www.alYarezandmarsal.com
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,

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigência~
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

111_Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585. CPC)

( ) titulo executivo judicial
(x) outros: Notas fiscais, contrato de prestação de serviços I e e-mail reconhecendo
valores devidos à título de retenção de garantia.

( ) cópia simples () cópia autenticada ( ) original ( ) não iapresentado

Especificação:

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
(x ) prestaçãode serviço
( ) fornecimentode bens
( ) EPC- EmpreitadaISubempreitada
( ) locaçãode bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR

,

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de reduperação judicial
( ) informado ( x ) não informado i
Especificação: Credor não atualizou os valores referentes às n~tas fiscais em aberto.

i

Especificação:

111.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

!

• Exigências do Crédito:

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

Valores atualizados de acordo com o índice TJ/RJ + 1% a.m. na medida em que não há
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previsão contratual nesse sentido e observando a participação da Galvão no consórcio
UFN 3 de 65%. "

As medições que não foram faturadas, mas tiveram o boletim de medição aprovado pela
Galvão foram inclusas no cálculo e devidamente atualizadaas;

Com relação às cauções/retenções, os contratos 001/2010, 140/2011 e 506/13
determinam em suas cláusulas 9.3;9.3 e 10.5, respectivamente,lque as retenções serão
devolvidas sem qualquer tipo de atualização, mediante a apresentação do Termo de
Recepção Provisória, no caso dos dois primeiros contratos ou rt,ediante a apresentação
do Termo de Aceitação Definitiva, no caso do Terceiro Contrato. Como credor não
apresentou tais documentos e também não houve o de acordo da Galvão não incluímos
no cálculo. !

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( x) Habilitação/ Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Resultado:

Valor do Crédito: R$ 554.409,19
Classifica ão do Crédito: Classe 111 - Quiro rafário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Br~silLtda.
Administrador Judicial i

Eduardo Seixas
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

3.924,2
3.646,4
2.973,0

:_---3.&n,2 63.797,7 278,0' 5.911.9 69.709,8
5.'06,6 84."8,3 243,0 6.8'3,6 90.931,9

61.516,0 206,0 4.224,1 65.740,1
64.653," '76,0 3.793,0 68.446,4
5O.0n,1 '56,0 3.124,0 63..201,'
48.982,8 125,0 2,041,0 51.023,8
78.976,7 95,0 2.500,9 81.4n,8
62.544,4 64,0 1.334,3 83.878,7

524."0.42 2'.142,71 'I4A01,19
1•• 521 •.••

1,0646
1,0646
0,0000
1,0646
1,0646
1.0646
0,0000
1,0000

Inc!IC[' d.. V llur (OIrll; 10
CorrC'c; n (BSI

1 __

1

58.Q25,5 20-06-14 . 25-03-15
79.0'2,7 25--07-14 25-03-,5
61.516,0 31-06-'4 :zs.m.15
80.729,2 JO-(&-14 25-03-'5
58.430,7 20-10-,4 25-03-'5
46,009,& 20-11-14 2&-03-15
76.976,7 20-'2-14 25-03-15
62.544,4 20-0'-'5 25-00-15

.õ5.t4i.ii

92.193,0
121.558,0
94.640,0
93.429,6
86.618,5
70,784,3
78.976,7
62.5044,4

65,00%
66,00%
65.00%
65,00%
65,00%
65,00%
100,00%
100,00%

Iv GIl .••1(' V.II.,r 100 I V 11('1 G \1\1 W

ManlfHtaç'o do Credor em relaçlo ao •• Ido descrho no edttal publlclldo:

~iitM!~"'rl
Conclu.lO:
,Conaórclo: UFN IIICDm baGe na doCurnentacAo fornecida pelO credor, cooclulmo6 por Incluir o valor de R56s.4.409.19. Uquldo de Impostol, conforme resuttado

da n0650 cAlculo.

SERViÇO
SERViÇO
SERVIÇO
SERViÇO
SERViÇO
SERViÇO
SERViÇO
SERViÇO

NF214
NF 224
NF229
NF 230
NF 237
NF 252

medição nllo faturada
medição nAo faluradll

Indlel de Correçlo

Mutta

Juro. de Mor. (I.m.)
Tipo de Jurol
DI ••

•••••••• 1"1"1'1'1.1'1"1'1"1"1'1.1.1111"1'11•••••••
Devedor r1ii:4hlmiiiib'iiiilillAl.vA([lílÔI!NIIi\RIA'lF.Ail1l~\@mt%
CNPJICPF: i",~~~t"#'.91I!l!»t'll#':i!j:¥k'iiii_i\!!i%ifu

êiiE:, i@êEªª,
Oeta do Final d. Correçlo: w.SJiim~;i~lliiW;f:lli:~'1'1ff;H~~~:t~t'~~~trflIT!1trrmWXRi$tiillft

Mutta Total •••••• ,,1

tO
O
~ .•.•.
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~.,....•.
t'.)



i n~fQl~i A1varez& Marsal do Brasn baa! .. ••.. J
Rua Surubim, 577 - 9" andar - Brooklin Novo

: 04571-050 - São Paulo - SP, 8razil
! Phone: +55 11 5105 6500
1 Fax: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações iS.A.
Ficha nO363. .

Dados do Credor

Nome: MARIA CRISTINA ZOLCSAK - ME
CPF / CNPJ: 110419580001-47

Crédito contra Consórcio UFN 111(65% Galvão)

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 9.477,13
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 14.580,20

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: IV - EP9 e ME
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Sem alteraçãioj

i
i

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Admlnistrador Judicial (AJ)
:

I _ Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência! do crédito:
( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ~ ) Não apresentada

11- Documentos de Representação: .
11.1. ( ) Contrato / ( ) Estatuto Social / (x ) Identidade ipessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( . ) não aprlesentado

j

i

11.2.Documento de eleição do subscritor do mandato :
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião d~ Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apr~sentado

11.3.Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apr~sentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não ap~esentado

11.5.Outros documentos de representação relevantes
Documento(s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apr~sentado

i
!
i

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigên4ias
(x ) Documentação Regular ( ) Doc~mentação não aceita

i

i

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.

www.alvarezandmarsal.com

http://www.alvarezandmarsal.com
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111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1. Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial :
( X ) outros: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica"'(DANFF:)

( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) n~o apresentado,,
I

Especificação: Nota Fiscal nO1.653 no valor de R$ 14.580,20.

111.2. Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento! empréstimo
( ) prestação de serviço
( x ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada !Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR
Especificação:

I

111.3. Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recoperação judicial
( ) informado (x ) não informado !

Especificação: :O credor não informou se o valor do crédito solicitado e~tá atualizado até a data
de 25 de março de 2015. .

111.4. Garantias
(x) não existente ( ) existente
Especificação:

I

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigênci~s
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita~

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x ) Habilitação! Divergência conhecida i

( ) Acolhida ( x ) Não acolhida () Acolhida em part~
i
I
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Fiscal n0 1.653 no valor de R$ 14.580,20 em face do Consórqio UFN 111.Segundo o
Credor o valor do crédito total é de R$ 17.604,60. Esta AJ não acolhe a divergência deI

crédito. Na forma do contrato do Consórcio UFN 111,não há re$ponsabilidade solidária
entre os consorciados, motivo pelo qual a Galvão Engenharia S.A. responde no' limite da
sua participação, que é de 65%. O valor do crédito foi atualizado ~té a data do pedido de
recuperação judicial (25/3/2015) com o índice de correção imonetária do TJRJ e
aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento. '

Valor do Crédito: R$ 10.543,55
Classifica ão do Crédito: IV - EPP e ME

j

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Bra~i1 Ltda.
Administrador Judicial .

Eduardo Seixas
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO ENGENHARIA E GALVAO PARTICIPACOES

ManllaataçAo do Credor em relaçlo ao saldo deacrlto no editai publicado:

I;ilVi1fl'l.fi~iirr\
Conclualo: Consócio UFN 111
Com base na documantaçAo lornecida pelo credor, concluimos por incluir o valor da R$ 10.543,55, liquido da impostos, conforma

rasultadoda nossa cálculo.

Data do Final da CorreçAo:

Juroa de Mora (a.m.)
Tipo de Juroa
Dias

Muna

Indica de Correçlo m:~'t.iiR~(AtllMií!!••I)'MI%:"llt%i

""" .9.477,13 612,4 10.089,52 454,03 10.543,55

~ Total .I4M

Q
Q
••••••
':O
i---'.j,

C:)



i
! nn/Q"'"7
iAlva,ez & Marsal do B\'8$lf,l!.téSIl~l' : ·

Rua SU'1Jbim, 577 - 9° andar - Bro.Okli.'n Novo
! 041571-050 • São Paulo' SP, ~I
! Phone: +55 1t 5105 61500
! Fax: +55 11 5506 4059

Recuperanda (em Recuperação Judicial)
Ficha n° 211.

Dados.do Credor

Nome: Marvin Comércio de Extintores Ltda.
CPF / CNPJ: 02.935.467/0001-59 !

I

Crédito contra a Galvão Engenharia S.A.

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 738,00
Valor Pleiteado pelo Credor: R$738,00

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe IV - ME e EPPI

Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - f\j1Ee EPPI

!
I

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)
I

I • Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência] do crédito:
( ) Divergência ( ) Habilitação ( x) Concordância com valor ~ ) Não apresentada,

11- Documentos de Representação:

,

11.2.Documento de eleição do subscritor do mandato i
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião d~ Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentadoI

I

11.1. ( x) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não ap~esentadoi

11.3.Procuração
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não aptfsentado

11.5.Outros documentos de representação relevantes
Documento( s}: xxx '
( ).cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não ap~esentadoI,

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento eXigênfias
(x ) Documentação Regular ( ) Doc~mentação não aceita

11.4.Substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não ap~esentado

!
!

Trading as Alv2rez & Marsal do Brasil Uda. \
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111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1. Origem do crédito
( ) titulo executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( ) outros:

( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) nã~ apresentado
I

111.4. Garantias
( x) não existente ( ) existente
Especificação:

Especificação: O credor apenas apresentou cópias si~ples ~a In?ta fi~cal de n..O~43~.
Não apresentou qualquer outro documento em que seja posslv~1 Identificar a eXlstencla
de relação jurídica entre o credor e a Galvão Engenharia S.A., ~ssim como também não
apresentou documento que comprove o efetivo fornecimento de ~ens.

I

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( x ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR
Especificação:

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de rec~peração judicial
( ) informado ( x ) não informado :
Especificação: O credor não informa se o valor do crédito esta atualizado até a data doI

pedido de recuperação judicial. Porém, o valor do crédito inforjmado pelo credor é igual
ao valor do crédito constante no edital. o

i

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigência~
( ) Documentação Regular (x) DocJmentação não aceita

I
I
I

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: (xxx)

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitaçãol Divergência não conhecida
( ) Habilitaçãol Divergência conhecida

Acolhida Nãoacolhida
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Resultado:Concordancia com o valor do edital. Aplicação de ~orreção pelo índice

TJ e juros de 1% ao mes

Valor do Crédito: R$ 872,92
Classifica ão do Crédito: Classe IV - ME e EPP

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.• I

Administrador Judicial :
Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

o.ta do Final da COlleçAo: ~'IL~4i'li~1jfÍ<~m1J1];~Jffll'%U1i!~;l!l

e7P,e
878,92

93,2

93.23

I V.11m 11.\ l.lor.. Tol:ll (RS)
(R$I

356.0165,7
1ii.ii

V ••IOl CorrlCJ1(]O DJ.1Sue I
(RSl C('rrcc.IO:_-_:

03-04.14 25-03-15 1,0648 47,1
47,e&738,0

730,00

O.II~ ele hl!CID
V~tOl Gnlv.:10 d.1 Corrcç:J.O

_i
100,000.{) 13tl,O

ConclulAo:
Com bale na documentaçao fornecida pelo credo', concluimos por incluir o valor de R$878,92, liquIdo de Impo.tol, conforme resultado de

~

MantfaataçAo do CredOr em relaçAo ao aatdo descrito no editai publicado:

~~

3432

"1,IIlUl'Z.1 '/,G<ll'J.1D

l\i11t~~~~
~~~

Multa

Indlce de Correç.lo

Juro& de Mora (a.m.1
Tipo de Juros
Ois.

r~~~~~~i}}J~1t'%f};/i.~.~~»t\~~~~~lfu1jA~YAg~it1-~~1í;~~~~~~iH&1J~;~M~J~ldti.~ft;~
ijMtkl@ia"Q5d'i.i.'iii'iifii.';i+if'

Multa

o
O,.'.•r:>
, ,)
O



Valor publicado no Edital da Recup~r.êinda: R$1.072,OO
Valor Pleiteado pelo Credor: R$1.316,20

i 004~?:
~¥arez& Marsal do Bras" Ltda." \ ~

Rua sunlbiín. ~71 . g' andar • Brooklin Novo
104l571-050 • sao Paulo • SP. 8razil
! Pha1e: +~5 11 5105 6500
: Fax: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações ~.A.
Ficha nO64. i

Dados do Credor

Nome: MF e C ALVES DA SILVA LTDA ME
CPF I CNPJ: Não informardo.

Crédito (não é possível identificar o devedor)

i

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe I\f - ME e EPP
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - ME e EPP" I

I

I

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Admi!nistrador Judicial (AJ)
!
I

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência Ido crédito:
( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor (I ) Não apresentadaI

!

11 _ Documentos de Representação: i
11.1. ( ) Contrato I ( ) Estatuto Social I ( ) Identidade p~ssoa Física
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apr~sentado

I

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato :
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião dei Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

1

11.3. Procuração
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4: Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apr~sentado

I

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Docurnento(s): xxx i .
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apr~sentado

I

i

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigên~ias
( ) Documentação Regul~r ( ) Documentação não aceita

( x ) Análise superada por concordância de valor e/9u classificação.

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.

www.alvarezandmarsal.com

http://www.alvarezandmarsal.com


1ll.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( x ) outros ':

( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada (

•

III _ Documentos constitutivos do crédito:

I

i

) original ( ) nãq apresentado
i

Especificação: O crédito possui origem em compras feitas ho estabelecimento do
credor por meio de pedidos de compra.

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento! empréstimo
( x ) prestação de serviço
( x ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada !Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de reclilperação judicial
( ) informado ( x ) não informado!
Especificação: O credor não informa se o valor do crédito está latualizado até a data do
pedido. O credor pleiteia o aumento do valor de seu crédito cOf base no valor histórico

dos pedidos de compra. i!
i.
i

111.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigênci~s
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

(x) Análise superada por concordância de valor e/o~ classificação.
I
I

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

() Habilitação! Divergência não conhecida •
(x ) Habilitação! Divergência conhecida ;

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em part~I
i
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Resultado: A Recuperanda concorda com o crédito objeto da divergênCia. o valor do
crédito foi atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ~25/3/2015) com o
índice de correção monetária do TJRJ e aplicação de juros de 1% p'o mês a partir do

vencimento. !

Valor do Crédito: R$ 1.433,72
Classificação do Crédito: Classe IV - ME e EPP

i
Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do BrasIl Ltda.

Administrador Judicial !

Eduardo Seixas
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1_-----1.141," , 124,0 .41;2 1.188,4
244,5 10,0 0,8 245,3

1.385,73 4T,ta 1.433,71

69,3

e&,27

V.11m Correç<lO Valor Corn{JI(IO

I"') I"SI

RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

Com baBe na documentaçM fornecida pek) credor, conclulm08 por Ir'\clulr o valor de RS1.433,72, lh~ukto de Impostoa, conforme resultado de

~

Mantfeataçâo do Credor em re18ÇAb eo aãlao "descrItO no editai publlcaoo:

p(Q~ig"!i4\íl!:'i
ConclulAo:

Jill![*1;~illmJ1iilil;rjkfJ~!lÂ!lt,j~:Mjj'}illj;i'lt'ill:~!j;lillrr0 -- ------ .. -.---------------- ------ .---------. •• _1
~~ 51 ~~:gg~ J'~~~:: 1.~~~::~~t~~ ~~t~: ~:=
_ 1.31~

IndIca de CoueçAO

Juroa de Mala (a.m.)
Tipo de Jurol
Dlaa

~.,jof

Ci
0-",......,.,
(fJ@ACi;\c ".,}},};i; ..'iii"";;""':': \1~kV~Q"!';;f5!,}%;:;:}};:1:.;:':}!:;j'}'.:;;k,;!,;;/: i','::;;

02".'" "'4'1111&'1'

~ Total _!1!tlíIWmlll1l
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i
~varez & Marsaldo sraD. G4 '1"" r-

Rua sum.,bim. 577 - 9" andar - Brooklin NoVO - :.• U
i04571-050 - 8ao Paulo - SP, Brazil
! Phone: +55 11 5105 6500
: Fax:+55 11 5506 4059
I

GALVÃO ENGENHARIA e GALV ÃO PARTICIPAçÕeS
Ficha nO326 i

I

i

Dados do Credor Ii
Nome: M G L REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES IDE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS LTDA-ME !

CPF / CNPJ: 16.781.19010001-61

Contato: Rua Dr. Pedro Rocha, 482, Aerolândia, Fortaleza I emaill:

Luiz.filho@mglrental.com e tel.: 8588933537 !i
I

Crédito (Centro de Formação Olímpica; Consórcio EIT; Consprcio QG/GE)!

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 64.120,05
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 78.679,99 ,

i
I

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe I'V - ME e EPP
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - f\{lEe EPP

i

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)
i

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergêncial do crédito:
. I

(X) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor (I ) Nâo apresentada
:

11 - Documentos de Representação:

i
[

I
i

11.1. ( x) Contrato / ( ) Estatuto Social / (x) Identidade! Pessoa Física
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não ~presentadoI

i

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato :
( ) Ata de AGO ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples () cópia autenticada ( ) original ( ) não aprbsentado

!,
11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentadoI

www.alvarezandmarsal.com

I
I

!
I
I
i Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda
I

i

I
I

I
I

) não apresentadO
I

11.5. Outros documentos de representação relevantes

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (

mailto:Luiz.filho@mglrental.com
http://www.alvarezandmarsal.com


• Exigências de Representação:

111_Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585 , CPC)

( ) titulo executivo judicial
( x) outros:

(i) Notas Fiscais, Contrato de Prestação de Serviços e Boleti~s de Medição.I
i

( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresientado

[

i
!

Documento(s): xxx I
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não aprese~tado

I

I

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento eXigênciashl
( x) Documentação Regular ( ) Docume tação não aceita

I

I
i
I

I
I
i
i
I
!

Especificação:

.~

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( x ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR
Especificação: iI

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de re~uperação judicial
( ) informado ( x ) não informado I
Especificação: Credor apresentou planilha com inclusão de petalidades, juros moratórios
e correção até 18 de março de 2015.

I

111.4.Garantias II

(X) não existente ( ) existente '
Especificação:

i
• Avaliação AJ: () Aguardando cumprimento exigêndias

( x) Documentação Regular ( ) DocJmentação não aceita
!
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Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
(x ) Habilitação! Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: (xxx)

I
i
!
I
i

Resultado: i
Notas Fiscais apresentadas na divergência foram devidam~nte reconhecidas pela

recuperanda. 1!
Valores foram devidamente atualizados a TJ/RJ + juros legais dr 1% a.m., observando a
participação da Galvão em cada um dos consórcios. i

Valor do Crédito: R$ 78.590,31
Classificação do Crédito: Classe IV - ME e EPP

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Br~sil Ltda.
Administrador JUdicial I

Eduardo Seixas I
I

!
i
I

i
I
!
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e -
RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

',:";,,>::!)';":;,, " '.':'" c:" ::":ii!:""'.'i,L91\~V.M\{,"~':iZ ;:;::';;i",,'"" (;",~"';,\ '. "C",' ".'
'!lij'UipP+ii"i.i3.!+

DevédOr [['ii:?:mfu\'iii[O'fjWJlÓ'lõNrliiNHAilIÂ,li:K1i'íW::fi::11;
CNPJ/CPF: lnk~~;{W;:~~ttt~'f:;liK1ti.~t'~:~1~1_\f&:(;ftit(t:ttI~Jl~fuirNj:~::::::~::::~~::r;':::~.!~:,::::'~.::~:i,;~~,:':;:,:,,:,;,',"'~,,~:=:'
~:~:I~J:Z~oA~rédlto:;',!!~,::;!~:;:;;':";:=:!wj:'~;::;",i!!,~:~~"
Data do Fln~ da CorreçAo: \C.'ii,;/'HiTI\;:i;.TIi;i.'~.fl~~t.1.~mn;".:W\i%;;\;:ijH;;;

ManlfeslaÇAo do Credor em rotaçAo ao aeldo descrito no &dItei publicado:

Qhi~'iiiM<iI~1;
Conclulêo:
Consórcio: COCE; ANELVlARIO; QG/GECom base na documentaçao fornecida pekJ credor. concluimos por incluir o valor de R$78.590,31, liquido de impoltoa, conforme resultado de

nosso cálculo,

Juroa de Mora (a.m.)
Tipo de Juro!
DIas

Multa

Indlce de COfreçlo WW~,t1Nt1t~lfuTÜiYla~'M(f6üil~~'ttl~t~Üill':~~Wl- ---1 NF/COCE . '119 99,00% 13.100,0 '3.563,0 12"'.15 2S-03-15 .. 1,0000 '3.563,0 72,0 325,5 '3.688,5
2 NF I COCE 124 99,00% 10,223,3 10.121,1 12.• ,-'5 2S-03-15 1,0000 10.12',' 72.0 242,9 '0.364,0
3 NF I OGlGE 130 99,00% 2.210,0 2.161,9 27.()2.'5 2S-03-15 1,0000 2.161,9 26,0 19,0 2.206,9
4 NF I ANELVIARIO 134 99,00% 1.280,0 1.267,2 '9-02-15 2S-03-15 1,0000 1.267,2 34,0 14,' 1.26',6
5 NF I ANELVIARIO 135 99,00'''' 1.280.0 1.267,2 19-02-,5 2S-03-15 1,0000 1.261,2 34,0 14,' 1.261.8
6 NF/COCE 137 99,00% 16,233,3 16.051,0 '''''3-15 2s-03-15 1,0000 18.051,0 15,0 00,3 18.141,3
7 NF IQG/GE 140 99,00'''' 1.000.0 990,0 23-03-15 2S-03-15 ',0000 990,0 2,0 0,1 990,1
8 NF IOGlGE 141 99.00% 3,700,0 3.663,0 2S-03-15 2S-03-15 1,0000 3.663,0 3.66',0
9 NF ICOCE 143 98,00% 12.500,0 12.375,0 25003-15 2S-03-15 1.0000 12.375.0 12.375.0

10 NF / ANELVIARIO 149 99,00'''' 1.280,0 1.267,2 25003-15 2S-03-15 1,0000 1.261,2 1.267,2
11 NF / ANELVIARIO 160 99,00% 426.7 422,' 25003.15 2S-03-15 1,0000 '22,4 422,'
12 NF I COCE 172 99,00% 9.200.0 9.106,0 25003-15 2S-03-15 1.0000 9.106,0 9.'08,0
13 NF I OGlGE 146 99,00% 2.150,0 2.722,5 25003-'5 2S-03-15 1,0000 2.122,5 2.722,5
" NF I QG/GE 158 99,00% 686,7 871,6 25003.'5 2S-03-,5 '.0000 871.8 811.671.183,21 17.883.29 707,02 78.UO,31

Multa = Totai ~moª

CJ
c;.)

I~

'~O
. .)

C:)



• , lvarez &Marsal do Brasil JliJ f :< ') 9
Rua SurJbirn, 571 . 9" andar o Brooklin Novo .

I
b45710050 . $ao Paulo' SP, 8raZJl
I fltlale:+55 11 5105 6500
i Fax:+55 11 5506 4059
I

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha nO361. ,.

Dados do Credor

I

i

Crédito contra Consórcio Complexo Olímpico do Ceará COCe (99%Galvão)I,

Nome: MPSC PORTELA LOCACAO DE MAQUINAS ME
CPF / CNPJ: 11.065.454/0001-67
Contato: Antonio Amou amou santoss@hotmail.com; (85) 88889~25, (85) 99839925I

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 65.825,92
Valor Pleiteado pelo Credor: Credor não informa

,

i

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe I\{ - EPP e ME
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Credor não informa

I

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Admilnistrador Judicial (AJ)
i

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência ido crédito:
( ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor (~) Não apresentadaI

11 _ Documentos de Representação: I
11.1. ( ) Contrato / ( ) Estatuto Social / (x ) Identidade pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não aprtsentado

I

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato !
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião deiSócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado!

!

1

I

) não ap~esentado
!,

!

i
I

) não apr~sentado
!
I
!

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apr~sentadoI

I

I

• Avaliação AJ: ( ) Aguardçmdo cumprimento exigên~ias
(x ) Documentação Regular ( ) Doc~mentação não aceita

I
I

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (

11.3. Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original (

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda

www.alvarezandmarsal.com
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111_ Documentos constitutivos do crédito:

i
. I

) não lapresentado
I

Especificação: Contrato de Locação de Equipamentos n9 56 entre Consórcio
Com lexo OHm ico do Ceará e MPSC Portela Loca ão de Má uinas ME firmado

em 31/10/2013.

111.1.Origem do crédito
( x ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( ) outros:( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento! empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada !Subempreitada
( x ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras i
111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de reclllperação judicial

( ) informado ( x ) não informado I

Especificação: . iO credor não informou se o valor do crédito solicitado e~tá atualizado até a data

de 25 de março de 2015. !

111.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação: i

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x l Documentação Regular ( ) Docurhentação não aceitaI .

i

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x ) Habilitação! Divergência conhecida i

( ) Acolhida' (x) Não acolhida ( ) Acolhida em part$
!
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1.-----

Resultado: O Credor não apresentou petição manijestando concordância ou divergência
com o crédito publicado no ednaL Anexou as Notas Fiscais Eletr~nicas nO209 no valor
de R$ 11.662,00, n0 210 no valor de R$ 14.917,50, nO221 no val':'r de R$ 14.940,00, nO
222 no valor de R$ 3.600,00, nO235 no valor de R$ 11.981 ,25, el n° 246 no valor de R$
9.157,41 em face do Consórcio Complexo Olímpico do Ceará COpE. Por tais motivos, o
valor proporcional do crédno devido pela Recuperanda, considerando sua participaçãO
de 99% no consorócio, foi atualizado até a data do pedido ele recuperação judicial
(25/312015) com o indice IGP-MIFGV e aplicação de juros de 1% ao mês a partir do

vencimento. i

Valor do Crédito: R$ 67.254,65
Classificação do Crédito: Classe IV - EPP e ME

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Bra~i1 Ltda.
Administrador Judicial !

Eduardo Seixas
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL GALVÃO

MuRa

i"---'121,2 1\.462,4 .88,0 259.8 11.722.2
301,6 15.217,6 67,0 339.9 15.557,5
1016,4 15.084,9 19,0 95,5 15.160,"
35,3 3.634,9 19,0 23,0 3,657,9

11.980,1 11.980,1
e.1~~ ~1~,5

nO,ao 611,&3&,(1 718,23 67.ZM,s&

:: Total rfi¥A#mg"D

1,0202
1,0202
1,0008
1,0098
1,0000
1,0000

lncilC( dt' Ilator Corrcc;no
Gorrr:Gno mS)..-25J03/15

25.o3f15
25103115
25103115
25103115
25103115

16101115
17101115
06103115
()(W3I15
261031"
06105115

11.235,2
14.918,0
14.938,5
3.599.6
11.9&0,'
9.156,5

i5.ãi5,ii

11.236,3
14.917,5
14.940,0
3,600,0
11.981,3
9.157,4

'NF
NF
NF
NF
NF
NF

Multa

Jurol (a.m.)
TIpo de Juroa
Dia.

CI.do' ,t;jP.'bdiidl\'teüi'L<lcIiCM'IlIí'MMUi'iíi&:í.i,,-'
cNPJfCPf: ~f::~~W~?:;;,~;j:;';~g:kk;~i~:,it~:;:-S};:~~;!£~:~if::;;~~tUi.~:;;g!

:::: :::::::~:;:r ;::'!=':~;:;'E;E~::':;~':~:C;;::f:::~;,::::~;'
}:Iauinca Aodo CriaRo: '-'~;:::~:'~.,:;~.,::-:.:~~~ô,:~:~:;.::::~:TtÜ.16(I/,,;s:~;:->~,:',:-':1-;,,:P'>";

Data do Flnsl d. Correçlo: 1);~bt;:l:;~~'$~~?~\{~f:Er2$.iM•.r~~-~Y}\~i'"~•." s '<' 'P'

;),i,f,p[,[;rp~""~f""~ji!':t':i,[i!!At"Mt!.Ng~NH.MIA'ª;I';)Z.,,>iij[;(,,;(:\,[;1;'('[

'ISI.l1.""
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11 - Documentos de Representação:

i On"Oi '. ~t e.,.,. ') J
IA1varez & Marsal do Brasil Ltda: 'I' '.) .J

Rua surlubim. 517 • 9. andar - BlOoklin Novo
I 04571-050 - São Paulo - SP, Brazil
I Phone: +55 11 5105 6500
! Fax: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações ~.A.
Ficha nO409. !

!

Dados do Credor

Nome: Maria Tailândia Oliveira Costa - ME
CPF / CNPJ: 07.478.011/0001-20

Crédito contra a Galvão Engenharia S.A.

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$185,50
Valor Pleiteado pelo Credor: R$300.38

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe IV - ME e EPP
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - ME e EPP!

I
I

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Adm.nistrador Judicial (AJ)
I

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência! do crédito:
I
I

( X ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada
r

;

i

11.1. ( ) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Wessoa Física
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apr~sentado

i

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato i
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apr~sentadoI

!

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular i
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não ap~esentadoi

I

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento pÚblico ( ) instrumento particular I

( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado
i

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): xxx i
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não ap~esentado

I

Trading as AMuez & Marsal do Brasil Uda.

www.alvarezandmarsal.com
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111_ Documentos constitutivos do crédito:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigênciasl
(x ) Documentação Regular ( ) Documéntação não aceitaI

i
i
I

I
I

i
!
I
i
!

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( x ) outros : i( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não!apresentado

I

Especificação: Instrumento de protesto de duplicata mercantil.

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR
Especificação:

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de re~uperação judicial
(x ) informado ( ) não informado i
Especificação: i

111.4.Garantias
(x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x ), Documentação Regular ( ) Docu~entação não aceita

. I

i

•
Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: Planilha de apoio em Excel.

Opinião do Administrador Judicial
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Resultado:

O credor pleiteia a majoração do valor do seu crédito.

...........---- .

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( x ) Habilitaçãol Divergência conhecida

( ) Acolhida ( x ) Não acolhida () Acolhida em parte

i
I
I
I
I
i

i

As despesas incorridas pelo credor para realização de prqtesto de título (duplicata
mercantil) não é oponível às Recuperandas, na forma do art. 50; III da Lei n. 11.101/2005.

I

Por tal razão, esta AJ não acolhe a divergência de crédito bra apresentada.

O valor do crédito foi atualizado até a data do pedido de fcuperação judicial
(25/3/2015) com o índice de correção monetária do TJRJ e aplic ção de juros de 1% ao

mês a partir do vencimento. I .i
i

Valor do Crédito: R$187,17
Classificação do Crédito: Classe IV - ME e EPP

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Br~sil Ltda.
Administrador Judicial I

Eduardo Seixas
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

CNPJ/CPF: ,,;)'7:l\1141!l;A1'jlqll&1~~Ii\':,'i

ê~g,~::",g
Datado Finalda CorraçAo:

Juros de Mora(a.m.)
Tipo de Juros
Dia.

Multa

NF 220

i\1l\j;,.~48i1J(~tiIMiIilii}~:1I1

NotaFiscal 100,00% 165,5 165,5 26-02.15 25-03-15 1,0000 165,5 27,0 J,7 167,2165,50 185,50 1,67 167,17
I TIpo

l'

Indica da CorraçAo

Multa
Total ~-g

.:,::)
(';'J
'.•,
',;0
:".J
L')



Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 1.573.198,80
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 15.993.134,76

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (

i~'l3rez & Marsal do Brasil Ltda. ~
Rua su~bim, 517 - 9" andar -Brookli~~, .

P4571-050 - São Paulo -sFfé~ ,'")..,
! Fhone: +5511 5105 6500. .\ i
i Fax: +55 11 5506 4059
I

GALVÃO ENGENHARIA e GALVÃO PARTICIPAC(Í)ES
Ficha n° 333 II

Dados do Credor :iII

Nome: MARIMEX DESPACHOS, TRANSPORTES E SERVIÇOsILTDA.I

CPF I CNPJ: 45.050.663/0001-59 I
Contato: Rua Xavier Pinheiro, 23 - Macuco - Santos-SP - CEP 1~015-090 I Te\.: 55 13

i

3W2~100 i

Crédito (CONSORCIO UFN 111)

i
i
I

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe I\! - Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe 11\ - quirografárioI

:

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do AdmInistrador Judicial (AJ)
!

I. Petição do Credor com pedido de habilitação/divergêncialdo crédito:

(X) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor (i) Não apresentada
i
i

11_ Documentos de Representação:

11.1. ( x) Contrato I ( ) Estatuto Social I ( ) Identidade Ifessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não ~presentado

i

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato i

( ) Ata de AGO ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião d~ Sócios
( ) cópia simples () cópia autenticada ( ) original ( ) não apr~sentadoi

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não a~resentado

i
i

) não apresentado
!

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): xxx .

Trading as AIvarez & Marsal do Brasil Uda. \
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• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigêndias
() Documentação Regular (x) Documentação não aceita

. I
I

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( x) outros:

(i) Notas Fiscais, e-mails e tabela de preços.
,
I
:

i
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

I
i

Especificação: I!

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( x ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR
Especificação:

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de re~uperação judicial
( ) informado ( x ) não informado
Especificação: Credor não apresentou planilha com crédito corrigido até 25.03.2015

I;

111.4.Garantias :
(X) não existente ( ) existente
Especificação:

Pago 2 de 3

( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apreserado
I

I
I
I
I
I

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigênciasl
(x) Documentação Regular ( ) Documehtação não aceita. I

I
I

i

• Exigências de Representação: I
I
I

111_ Documentos constitutivos do crédito: !

6



Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

I

i

I
I

J_---
I
I

!

Resultado:

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x) Habilitação/ Divergência conhecida

( ) Acolhida ( x ) Não acolhida ( ) Acolhida em parte

i
I
i

I
I

I
I
I

Documentos apresentados pelo credor não possuem nenhum aceite por parte da
Recuperanda e também não comprovam a execução dos serviçts.

Segundo informações do Consórcio, a Marimex era subcontrataba para exercer a função
de despachante aduaneiro por outras empresas, as quais tinhlh, contrato firmado com o
Consorcio UFN3 para prestar serviços. Ainda segundo e-mai do consórcio, os títulos
listados estão em aberto no financeiro para serem compens dos nos adiantamentos
realizados para Braslog e Venix, empresas que possuem contr o com o UFN 3. Valor do
Crédito abaixo representa o saldo em aberto, descontados os atliantamentos.,

i

Valor do Crédito: R$ 25.817,71
Classifica -o do Crédito: Classe 111- Quiro rafário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do B~asilLtda.
Administrador Judicial !I

Eduardo Seixas i
I

i

" ,
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

MalitfeataçlOdO CredOr em relaçAo ao sBldo de,clllO-no~pübllcaCIO:

iQi~iíi~]iI;lf:1
Conclu'Ao:
ConaórclQ: UFN 1II;Com base na documentaçao fornecida pelo ÇfedOf, ÇQnctuimOB por illCluir o valor de RS25.817 ,11, liquido de Impostos, conforme rS5ut\ado

e nOS80 cálculo. .
Data do FInal da corraçrto: i!jlijjU1llÚ'ij;iif,:",jl,;iiii,'~~!MMi\~ri"i'EYÜj,*';Ü!:\f;g-".,',

1il!ll1l.1fl'1!1"I"lli'lIllal'f~2ili!,m'flil ••g,g'D"I! •••
DevedDt' \ffi(@~m~l~tAK~W.~VAit:i.lN~~MRJA;ª~W~illEi~ttr~f:m
CNPJICPF: &'i\'w",Jt,jg!il]lJ.\iíD1~1~~.,i'\\l?fh\tfillf!g{;;!l

w.i=i..~::,ãEal!
/~s:r~ :~.:i;~::::'~,i:~:;~~~::~r:iY:g::~:;~!F:Kq_~~VAP..X'0~:::f%t.t~,i:f~:'l:;t;)~;::;~:0ki3fK;~i~~1:f.;1

@ij"'i"lfi'Od'''&jiit4'Mifiil'ri'D'W1fl'W'''i:

Juros de Mora (e,m,)
Tipo de Juros
Dl ••

Muita

- - ~m' '!>t ll'f(~~'M:.!í!ll!Ir:"\'lfJ$,,~,}!I, _1t';}I'íl"ii\",,"k:.T:~ _.

SERViÇO 65,00°,4
SERVIÇO 65,00"'<'

'5.339,2
204.380,4

B.e70,.
15.fl.41,3

2i:ii7Ji

25-03-15
21)-03.-15

i__
1

25-03-15 1,0000
25-<)3.15 1,0000

V"lúr C()rfIUldo Dl.ls (1('
(RS) C(l((('~.,o

9.970,4
15.&41,3

2i:ii'1,71

i_-. 9.970,4
15.&47,3

2&.417,71

Multa ~-=TO~Ia~I,--"",""""",!!!jijIl1.ilIlI!'llItmJl!!

o
C)
'.f'••••
',:.o

1<+•...•••

U
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'A1vare.z & .Marsal do Brasil Ltda. ~

Rua 5 rubim, 577 - 9" andar. SIOINOVO
04571-050 - São Paulo. .~ ( -1

: Phone:+55t1510 6566 4

! Fax:+55 11 55064059
I

Galvão Engenharia S.A. e Galvão ParticipacõesIS.A.
Ficha nO362. !

i

Dados do Credor

Nome: MARPE CONTADORES ASSOCIADOS EPP
CPF I CNPJ: 41.396.508/0001-S'8

Crédito contra a GALVAO ENGENHARIA S.A.

i
I
!

11- Documentos de Representação:

Valor publicado no Edital da Recuperanda: Não listou.
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 724,00

i

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Não info~mou.
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Não inforrou (Classe IV - ME e

EPP) I!
!

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Admlinistrador Judicial (AJ)
I
I

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/diVergênci~ do crédito:
I

( ) Divergência (x) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

I

I
i
I

11.1. ( ) Contrato I ( ) Estatuto Social I ( ) Identidade ~essoa Física
( ) cópia simples O cópia autenticada ( ) original ( x) não apr~sentado

I
I

11.2.Documento de eleição do subscritor do mandato I
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apqesentado, I

:

11.3.Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular .
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

11.4.Substabelecimento :
( ) instrumento público ( ) instrumento particular i
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apiresentado

I

11.5.Outros documentos de representação relevantes i
Documento(s): xxx [
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não aRresentado

!

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigêmtias
( ) Documentação Regular ( ) Docu I entação não aceita

x Análise su erada or concordâ cia de valor e/ou classe

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.

www.alvarezandmarsal.com

http://www.alvarezandmarsal.com
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111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivo judicial
( x ) outros : Nota Fiscal n° 3268

( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado
I

I
!111.2.Natureza do crédito

( ) relação empregatícia
( ) financiamento! empréstimo
( x ) prestação de serviço
I ( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada !Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR i

,
I

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de reJuperação judicial
( ) informado ( ) não informado I
Especificação: O AJ não atualizou o valor do crédito, tendo er vista que o vencimento
da fatura referente aos serviços prestados no mês de manço de 2015 ocorreu emI

15.04.2015, isto é, depois da data do pedido de recuperação jucicial (25.03.2015).I
I

!

111.4.Garantias
(x ) não existente ( ) existente

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigênci~s
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

I

( X ) Análise superada por concordâncila de valor elou classe
1

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Es ecifica ão: Contas a a ar.

Opinião do Administrador Judicial

Resultado:

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x ) Habilitação! Divergência conhecida 1

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em pa~
I
I

I

i
O credor pede a habilitação de seu crédito no valor de Ri$ 724,00, referente aos

serviços prestados no mês de março de 2015,. conforme nota ~scal nO3268.
,-', . _ i

O valor pleiteado é referente à prestação de serviço no!mês de março, razão pela
qual foi realizado o cálculo do valor pro rata, pois o pedi~o de recuperação judicial
ocorreu em 25.03.2015. i

Pago 2 de 3

Taxaod



I
I
I

A Recuperanda reconheceu o crédito do credor, conforme eimail de 29.06.2015.
I

por tais razões, o AJ acolhe parcialmente a presente habilitJção de crédito.I
I

Insta observar que o valor do crédito não foi atualizado,1 tendo em vista que o.
vencimento da fatura referente aos serviços prestados no mês delmarço de 2015 ocorreu
em 15.04.2015, isto é, depois da data do pedido de recuperação j~diCial (25.03.2015).

Valor do Crédito: R$ 600,92 !
Classificação do Crédito: Classe IV - ME e EPP. II

I
!
I

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial I

:
i

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

Com base na documentação fornecida pelo credor, concluimos por incluir o valor de RS600.91 liquIdo de Impostos ,conforme resultado de

~ .

ManlfeataçAo do Credor em relaçAo ao uldO descrito no editai publicado:

Q1V~(Ó~WI.{P:
ConclusAo:

Data do FInal da CorreçAo:

::~ ~:~::::,% ,i::~:,;;\~:~'~~::,X~i:r~~\:::~~B\'l~m;J¥~~Y~RtJ;t;~;#t~%;!:::~:fX~:::~~:f;::1::~k~~~~~~t:1f:};Nf.
i"'dPie.'j",'tl.1dfi:iN.i3N,I.&

: Total IlI*jift8l\Q'B'J

1_---------3266 100,00% 600,9 600,9 25-03-15 2;'<>3-'5' 1,0000 600,9 600.9800,92 600,92 600,92
tJ:ltUH!:l:\ 'I, Gal'ao

Thk~i~~!tt1f&i'i&t~J\lRª:lif£M\l'Mi)~;~t!r~ill~l~lb

____ Multa IlI*i@::

lndlce de CorreçAo

Multa

JUto. de Mora la,m,)
Tipo da Juros
Dias

o
O,r-.
'.~O
~;~.~'"
...;. ...•.
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A1varez& MarsaldoBrasl~ r '"
Rua Surobim •.~17 • 9" andar - Brooklin Novo' "-:: 5

04571-050 . Sllo Paulo' SP, 8razJl
F'tJQne;+5511 5105 6!iOO

Fax: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e GalvãoParticipacões S.A.
Ficha nO348.

Dados do Credor

Nome: Marta Maria Amaral de Moura - ME
CPF / CNPJ: 061.153.813-04

Crédito contra CONSORCIOGALVAO - EIT (99,99% Galvão),CONSORCIOS QG/GE

(99,99% Galvão)

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$26.749,72
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 36.310,80

_ Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 11\ - Quirografária
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - EPP e ME

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
(x) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 _ Documentos de Representação:
11.1. ( ) Contrato / ( ) Estatuto Social / (x) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato .
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Trading as Atvarez.& Marsal do Brasil Uda

www.alvare~andmarsal.com



111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivo judicial
( x) outros: Notas Fiscais

(x) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação: Notas Fiscais nO041 no valor de R$ 19.316,00, nO055 no valor de R$
5.907,60, n° 039 no valor de R$ 3.458,00, nO045 no valor de R$ 3.978,40, e nO052 no
valor de R$ 3.650,80.

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento! empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens .
( ) EPC - Empreitada !Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( x ) outras: Não é possível precisar a natureza

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( ) informado (x) não informado
Especificação:

O credor não informou se o valor do crédito solicitado está atualizado até a data
de 25 de março de 2015.

111.4.Garantias
(x) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar.

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x ) Habilitação! Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte.

I:
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Resultado: O credor pede que o valor do seu crédito seja majorado. O Credor
apresentou as Notas Fiscais nO041 no valor de R$ 19.316,00, n° 055 no valor de R$
5.907,60, n0 039 no valor de R$ 3.458,00, nO045 no valor de R$ 3.978,40, e n° 052 no
valor de R$ 3.650,80. A nota fiscal nO52 apresenta créditos de serviços realizados antes
e depois do pedido de recuperação. Nesta parte, esta AJ acolhe parcialmente a
divergência de crédito. A nota fiscal nO055 se refere a créditos posteriores ao pedido de
recuperação judicial. Nesta parte, esta AJ não acolhe a divergência de crédito. Na forma
dos contratos dos Consórcios QG/GE e GALVAO - EIT, não há responsabilidade
solidária entre os consorciados, motivo pelo qual a Galvão Engenharia S.A. responde no
limite da sua participação em ambos os consórcios, que é de 99,99%. Por tais motivos,
esta AJ acolhe parcialmente a presente divergência de crédito. O valor do crédito foi
atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (25/3/2015) com o índice de
correção monetária do TJRJ e aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Valor do Crédito: R$ 29.366,36
Classificação do Crédito: Classe IV - EPP e ME

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO ENGENHARIA E GALVAO PARTICIPACOES

MARTA MARIA AMARAL DE MOURA. ME

Devedor \lf!~A~Y~P:g:t!~~!fflAj('Â;;$j'A1'i
CNPJ/CPF: [!;rJi\\:i\ii'i'9;'J1;~~2ipw'l.lnii~ri'i'ii:'ii:::::::~;:::~~:~:r::::':;:.;::::::~:;::::=~:i
~;~::I:e~~~I::~rédlto: . :::\:;:::::~~7:;::;;:i::;::~
Data do Final da Correção:

Manifestação do Credor em relação ao saldo descrito no editai publicado:

ºljfii!g."çt~
Conclusão: Consórcio QG/GE e Anel Viário
Com base na documentação fornecida pelo credor, concluimos por incluir o valor de R$ 29.366,36, liquido de impostos, conforme

resultedo de nossa cálculo.

Juros de Mora (a.m.)
Tipo de Juros
Dias

Multa

. NF_041
NF_o52
NF_039
NF_045

I

I Tipo

. w;~;hJ\i\'liijf,J.RiIi{4.tm!Í!j.!!!ií~iJ},~'l~ll

Notà Fiscal .99,99% . 19.316,00 19.314,07 03103115 15;03/15 1,0000 - 19.314,07 . 22 . 141.64 . 19.455,70

Nota Fiscal 99,99% 2.436,80 2.436,56 25103115 25103/15 1,0000 2.438.56 2.436,56
Nota Fiscal 99,99% 3.458,00 3.457,65 02103115 25/03/15 1,0000 3.457,65 23 28.51 3.484,16
Nota Fiscal 99,99% 3.978,40 3.978,00 '18/03/15 25103115 1,0000 3.978,00 9 11,93 3.989,94

29.188,28 29.186,28 180,08 29.366,36

1
2
3
4

Indlce de Correção

Multa
: Total Mtf!llüIUlJ!i

;:::)
C)
>.f',.
~.O
I-' •.••~

co
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A1varez & Marsal do BflO~ ...'\J

Rua Surubim. 577 - g> andar - Brooklin Novo ..
04571-050 . 5ao Paulo' Sp, Brazil

Phone: +55 11 5105 6500
Fax:+5511 55064059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participacões S.A.
Ficha nO196.

Dados do Credor

Nome: MARTIN LEME SERVICOS LTOA
CPF / CNPJ: 27.099.027/0001-30
Contato: Godofredo@kincaid.com.br ; lucas@kincaid.com.br ;

rodrigo.cotta@kincaid.com.br ; Gabriel.thode@kincaid.com.br

Crédito contra Galvão Engenharia S/A

Valor Publicado no Edital da Recuperanda: R$ 1.810.125,45
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 2.510.209,74

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111 - Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Sem alteração

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 •••. Documentos de Representação:
11.1. ( x) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento( s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.

www.alvarezandmarsal.com
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• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

( x ) Análise superada por concordância de valor elou classificação.

111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( x ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivo judicial
( ) outros:( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação: Contrato de Afretamento por Tempo nOGAC/080/2009; Contrato de
Afretamento e Casco Nu de balsa para transporte de carga nOTAIC 043/2013; Contrato
de Afretamento à Casco Nu REVAMPrrEBIG, referente à balsa MARTIN LEME XVII;
Contrato de Locação de Equipamento com Mão de Obra nO REVAMP -

105.026.286/2013

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento 1empréstimo
( x) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( x) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
(x ) informado ( ) não informado
Especificação:O credor informou o valor do crédito atualizado até a data de 25 de março de

2015.

111.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
() Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

( x ) Análise superada por concordância de valor elou classificação.

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Es ecifica ão: contas a a ar
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Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( x ) Habilitação/ Divergência conhecida

( x) Acolhida () Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Resultado: A Recuperanda concorda com o pleito do Credor. O valor do crédito foi
atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (25/3/2015) com os respectivos
índices de correção para cada contrato firmado (TJRJ, INCC, e IGP-M/FGV), e aplicação
de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Valor do Crédito: R$ 3.066.886,71
Classificação do Crédito: Classe 11\ - QuiroQrafário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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RECUPERAÇAO JUDICIAL GALVAO

~~::D:Hi;:lli;~Ç~f{~~S;:~;:~%:.$;:;f~:j,~::~~:~;(~y~çfilj(;;~t~t~:h\:~;::/,;{k:;;h:~;~i;;_~;r';~::~k~;';(
_______ .!~l~MlllllliMIIi!ii~IlI'tIili-'CfVIÇOS LIDA

Manlfeltaclo do Credor em reltiçlo ao uldQ delctlto no editei publicado:

l\tffi;í!J\~lk;
ConcluI lo:
Con.6rc'o:Com be6& OI) documentaçrto fornecida pelo credor, conclumos por [nelulf o valor de- R$3.066.8S8,11, liquido de Imposto., conforma resultado de

nonocê:\culo.
Data do Final Ua CQtre<;ltO:

1_------..._---SERVIÇO 100.00% 1.306.354.' . 1.306.354.' 26.<13115 2M'3I'5 0.0000 ,.306.354.' o' O '.306.354,'
SERVIÇO 100.00% .70.4'2.5 .70."1.5 26.<131'5 25m/15 0,0000 .70.412.5 O O .70.4'2,5
SERVIÇO , 00.00% 784 .• 15.3 784 .• '5.3 251031,5 25"3115 0,0000 784 .• '5.3 O O 7••.• ,5.3
SERViÇO '00.00'''' 5.504.5 5.504,5 26.<13115 75A>3I'5 0.0000 5.504,5 O O 5.504.5

ue6.8I6,71 3.06U88,71 3.oaUS8,71

Mu",
Indica de Correçlo

Juro. da Mora (a,m.)
Tipo de Juro'
Olaa

~:~.1.~~,t::PJ:~Ji1iIt

",""NO '" Oolv'o Volor '00"1> V,lor O,lv'o (~~~~~r~"~~: [)~~rr.~nd~~b ;:'~;~;~:~~ V,lor1~~rl,"çjO Volo<~;~;i"irlO cn~~:~;o VOI"'I;:~l'!"'" r"tol (R$)

NF 01)7 SERVIÇO '\00,00% 119.4<42,8 119,4"2,8 22110113 25m115 1,1269 22.76-4,0 202.206.9 519,0 :l4.981 ,8 231.188,6

NF 116 SERVIÇO 100,00% 151.820,0 157.820,0 2OI111t3 25m115 1,1269 20.021,0 1n.840.9 400,0 28.041,4 206.888,3

NF129 SERVIÇO 100,00% 148.376,5 148.376,5 21/12113 25,ro/15 0,0000
148.37&,5 <159,0 22.701.9 171.000,5

NF 134 SERVIÇO 100.00% 124.066,8 124.066,8 1001n4 2510)3115 1.0846 6.016,9 132.083,7 439,0 19.326.2 151.411,9

NF 014
SERVIÇO 100,00% 127,041,2 127.041,2 23JOO114 25103115 0,0000

127.041,2 387,0 15.541.4 142.582,8

NF015 SERVIÇO 100,00% 114,400,0 11.01.400,0 23J03M4 25~3115 0,0000
'"4.400,0 387,0 13.994,9 128.39-4,9

NF026 SERViÇO 100,00% 103A7\,4 103,471,4 20104114 25103115 0.0000
103.471,4 339,0 11.692.3 115.163.7

NF038 SERViÇO 100,00% 70.400,0 70.400,0 2lW5I14 25.03/15 1,0646 4.549.1 74.949,1 309.0 7.719,6 92,688,8

NF039 SERViÇO 100,00°.4 61.013,3 61.013,3 2006114 25J03f15 1,0646 3.942,5 64.955,9 278,0 8,019,2 70.975,1

1.0U.o34,11
51.29),<46 1.1-45.)27,58 161.oU,I7 1.301.364,«

Muh. £t04l1 M¥(fiij)fijMiJ

M!!!t!

o
\-1
•.f' •••
'.'.:0
Ul
L.)
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, NF 3312013 SERVIÇO 100,00% 61.600,0 61.600,0 06107113 =,. 0,0000
61,600,0 627,0 12.674,4 74.474,4

2
NF 3612013 SERVIÇO 100,00% 61.600,0 61.600,0 1&Q7I13 =•• 1,1327 8.\71,8 69,171,8 616,0 14.373,0 64.144,8

3
NF <l3f2013 SERVIÇO 100,00% 61.600,0 61.600.0 'l>\l8I13 25.roJ15 1,1308 8.060,4 69.660,4 5&6,0 13.607,0 83.261,3

4
NF 4912013 SERVIÇO 100,00% 61.600.0 61.600.0 ,&00113 =•• 1.1278 7,872,6 69.412.8 555,0 12.852,5 62.325.2

5
NF 54flO13 SERViÇO 100,00% 61.600,0 61.600,0 19.'10113 25103115 0,0000

6t,600.0 522,0 10.118,4 72,318,4

6
NF 5er2013

SERViÇO 100,00% 61.600,0 8\.600,0 19t11113 25i03/15 1,1149 7.000.7 68.680,7 491,0 11.240.1 19.921,4

7
NF I>2fJ:014

SERVIÇO 100,00% 81.600,0 6\.600,0 01«;)2114 25J03f15 0,0000
61.600,0 417,0 6.562,4 70.162.4

6
NF 03rlO14 SERVIÇO 100,00% 61.600,0 61.600,0 011021104 25i03/15 0,0000

61.600,0 417,0 6.562," 70.161,4

9
NF 04r2013 SERVIÇO 100,00% 61.600,0 61.600.0 mo2l14 25})3115 1,0931 5.131,9 67.331,9 401,0 9.000,0 76,331,9

,o NF DenOl4
SERViÇO 100,00% 61.&00,0 61.600,0 23J03114 25i03/'5 0,0000

61.600.0 367,0 7.535,7 69.135,7

11
NF 1212014 SERViÇO 100,00% 61,600,0 61,600,0 2~f14 25.Q3115 1,0758 4,667,4 66.267,.01 337,0 7,444,0 73.711,4

'2
NF 15flO14 SERViÇO '00,00% 61,600,0 61.600,0 09J06/14 25,Q3/15 1,0666 <1.101,3 65.701,3 289,0 6.329,2 12.030,5

'3
NF 16n.014

SERViÇO 100,00% 53.386.7 53.386,7 00lO6I14 25K)3115 1,0666 3.55<1,5 66.94'.1 2M,O 5.485,3 62.428,5

182.1181.67
49.240,70 t-41,UT,3T nuu,'. 8700412,51

Multa Total ~

15,384,61

Tol.1 "">;iiml

SERVIÇO 100,00% 225.000,0 225.000,0 01.oot13 2M)3115 1,0924 20.780,9 245.780.9 601,0 49.'2'38,1 295.019,0

SERVIÇO 100,00% 225,000,0 225.000,0 16Kl9113 25.03115 1,0762 '7.148,7 242.148,7 555,_ 44.791,5 288.9<16,2

SERViÇO 100,00% 150.000,0 150.000,0 311101'3 ~3115 1,0670 10.056,0 160,056,0 510,0 27.209,5 167.265,5

eGO.ooo,ao
.T.US,l53 6-47.11815,53

121.141.12 181.230,11

""""", 'I, G,lv"o V,k" 100'1> V,lu' G,I."" ~~'~~;,~~~~~' O~~;,~~;~la ~~:~:'c'~~ Vai", ;~~I"'Ç"O Volo,~~~;i!J"'" :';;~:~:o vOIO<I~~i""'" 10,,,1(R$)

~

NF 4412013
NF 5212013
NF 5712013

5.504.5

UlB.4,ao

607,3

107,18

372.04.691,2

"'&97,24

297,2

207,24

1,06<1625A)31151610311'4.600.0

~.60Q,OO

4.600,0'00,00%SERVIÇO

"o,"''''' % Oolv'o VoI0<100% Volor 0'1"'0 ~;~~~~,;~~~ D~~:;~~~~'o ~l~:~;c~~ v,to< ~~,;cç,o V"lu' ~;;'"i'IO c~~:~~o VOIO~~~}"'o," Tu',I(RS)
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A1.:varez&.Marsaldo B~ ~1()r- •
Rua surubllT\., 577 - 9" andar • Brookltn N.&M '. 'li

04571-050 - $ãQ Paulo. SP, Brazil
P\lone: +55115105 6500

Fax: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participacões S.A.
Ficha nO343.

Dados do Credor ........•..:'
Nome: MARTINS MIGUEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF /CNPJ: 11.114.447/0001-08

Contato: (11) 3031-9497

Crédito contra Galvão Engenharia S/A

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 2.968,76
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 8.906,28

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe I - Trabalhista
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Sem alteração

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11_ Documentos de Representação:
11.1. (x ) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
(x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2.Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3.Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4.Substabelecimento
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5.Outros documentos de representação relevantes
Documento(s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) origin~1( ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda. I
www.alvarezandmarsalcom I

http://www.alvarezandmarsalcom
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111_ Documentos constitutivos do crédito:

Especificação:- Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios entre Galvão
Engenharia S/A e Martins Miguel Sociedade Advogados;' e Primeiro Aditivo.

111.1.Origem do crédito
( x ) título executivo extrajudicial (art. 585, CPC)
( ) titulo executivo judicial.
( ) outros:( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado ( x) não informado
Especificação:O credor não informou se o valor do crédito solicitado está atualizado até a data

de 25 de março de 2015 ..

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( x ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

11\.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
( ) apresentados (x) não apresentados

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitaçãol Divergência não conhecida
( x ) Habilitaçãol Divergência conhecida

( x ) Acolhida () Não acolhida () Acolhida em parte

Resultado: O Credor pede que o valor do seu crédito seja majorado. Após análise e
conferência da citada impugnação, esta AJ acolhe a divergência de crédito. Os créditos
refletem a realidade dos débitos ue o Credor fornecedor ossui com a Recu eranda.

Pago 2 de 3



Valores atualizados conforme tabela baseada em Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios entre Galvão Engenharia S/A e Martins Miguel Sociedade Advogados.

Valor do Crédito: R$ 9.876,18
Classifica ão do Crédito: Classe I - Trabalhista

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

CNPJICPF: ;}\'1&!;:f@1[1'ij11tit;MtIP!iP1IQ~,£~3;~,f
saldo conforme Editai %1"~"t:<t'S!,;t>,!M:t:r!!!'llll!!S~::=::.~::~,35
Data do Final da Correç&o:

Juros de Mora (a.m.)
Tipo de Juroa
Dlaa

Multa

Indica de Correç&o ~~~it1@Ri,M~~M~6"Ãi~'t!t.l~

897,83

Nota Fiscal 100,00% 2.966,6 2.966.6 10-02.15 25-03-15 1,0096 29,1 2.997,9 43.0 43,0 3.040.6
Nota Fiscal 100,00% 3.071,' 3.071,1 26-03-15 25-03-15 1,0000 3.071,1 3.071,1
Nota Fiscal 100,00% 2.656,4 2.666,4 21-04-15 25-03.15 0,0000 2.666,4 2.666,4

6.906,28 28,09 8.935,37 42,97 8.978,34

5825
5920
5986

I lipo

1
2
3

Multa
Total t•• tBimJl~

o
O.•....
.')~

..)1
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A1varez& Marsal dOOrQ~£ I'
Rua Surubim, 577 - 9" andar - Brooklin Novó'

04571-050 - São Paulo - SP. Brazil
Phone: +5511 51056500

Fax: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha nO201.

Nome: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS

CPF / CNPJ: 67.003.673/0001-76
Contato: (11) 3147-7600

Dados do Credor

Crédito contra a GALVAO ENGENHARIA S.A.

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 21.180,00 ~.
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 95.173,33

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe I - Trabalhista
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe I - Trabalhista

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

( x) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

11 _ Documentos de Representação:

11.1. ( x) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( x ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples' ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): xxx
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Análise su erada or concordância de valor elou classe

Trading as ÂMlrez & Marsal do Brasil Ltda.

www.alvarezandmarsal.com

http://www.alvarezandmarsal.com
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111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1. Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivo judiciª1
( x ) outros: Notas de faturamento, relatório de hora trabalhadas, relatórios de pré-fatura

e comprovante de entrega das faturas.

( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.2. Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento! empréstimo
( x ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada !Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( ) informado ( x ) não informado

Especificação: O AJ não fez a atualização do valor do crédito, pois não foi apresentada
documentação que comprove o vencimento do crédito. Desta forma, foi mantido o valor

do Edital.

111.4.Garantias
(x ) não existente ( ) existente

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular (x) Documentação não aceita

Análise su erada or concordância de valor e/ou classe

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Es ecifica ão: Contas a a ar.

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x ) Habilitaçãol Divergência conhecida

( ) Acolhida ( x ) Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Resultado:

O credor pede que o valor de seu crédito seja majorado de R$ 21.180,00 para R$

95.173,33.

Pago 2 de 3
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Este apresentou as seguintes documentações:

• Cópia simples de Nota de Faturamento nO196750, no valor de R$ 45.806,66,
referente às atividades realizadas no "Parecer Tamoios", conforme cópia simples de
relatório de horas trabalhadas de 24.04.2014 a 29.04.2014 e boleto de pagamento no
valor de R$ 42.989,55, descontados o IRRF, PIS, CONFINS e CSLL.

• Cópia simples de Relatório de Pré-Fatura nO 509928, no valor de R$ 85,00,
referente aos gastos com táxi, bem como cópia autenticada dos recebidos de táxi.

• Cópia.~imples de Nota de Faturamento nO409744, no valor de R$ 28.051,67,
referente às atividades realizadas na "Reorganização Societária", conforme cópia
simples de relatório de horas trabalhadas de 04.02.2015 a 23.02.2015 e boleto de
pagamento no valor de R$ 26.326,48, descontados o IRRF, PIS, CONFINS e CSLL.

• Cópia simples de Nota de Faturamento n° 409745, no valor de R$ 56,00, referente
aos gastos com táxi. Boleto de pagamento no valor de R$ 56,00.

Entretanto, o credor não apresentou o "Parecer Tamoios" e o "Parecer sobre as
opções para a eventual reorganização societária", razão pela qual não restou
comprovada a realização dos serviços;

Por tal motivo, o AJ não acolhe esta divergência de crédito.

No mais, o AJ não fez a atualização do valor do crédito, pois não foi apresentada
documentação que comprove o vencimento do crédito. Desta forma, foi mantido o valor

do contido no Edital.

Valor do Crédito: R$ 21.180,00
Classificação do Crédito: Classe I - Trabalhista

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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0"1A1varez & Marsal do Braslt i.idi. .. q .•
Rua surubim,.577 - 9" andar - BlOOkli.n Novo . 6~

04571-050 • 8110 Paulo' SP, I3razll
Phone: +55 11 5105 6500

Fax: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha nO169.

Dados do Credor

Nome: MAXPL Y TERMOPLASTICOS EIRELI EPP
CPF / CNPJ: 12.554.520/0001-25

Contato: (11) 3018-7878

Crédito contra CONSORCIO COMPLEXO OLlMPICO DO CEARA 99 99% Galvão

Classificação do Crédito no. Edital da Recuperanda: Não informado (habilitação)
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe 1\1 - Quirografário (porém o

Credor é EPP)

Valor publicado no Edital da Recuperanda: Não informado (habilitação)
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 25.018,21

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( ) Divergência (x ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

1\ _ Documentos de Representação:
1\.1. (x ) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada (x ) original ( ) não apresentado

1\.4. Substabelecimento
( ) instrumento público (x ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( x ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s):( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Trading as AlVarez & Marsal do Brasil lida.

-.a\varszandmarsal.com



• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Do~entação Regular ( ) Documentação não aceita

( x ) Análise superada por concordância d~ valor elou classificação.

III _ Documentos constitutivos do crédito:

1ll.1. Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( x ) outros: Distrato( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação: Instrumento Particular de Distrato do Contrato de Presta ão de
Servi os dentro da Obra entre Consórcio Com lexo Olím ico do Ceará e Max I

Termoplásticos EIRELI- EPP.

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado ( x ) não informado
Especificação:O credor não informou se o valor do crédito solicitado está atualizado até a data

de 25 de março de 2015.

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( x ) prestação de serviço
( x) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras.

ie 111.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

( x ) Análise superada por concordância de valor elou classificação.

Registros Contábeis das Recupérandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Pago 2 de 3



Opinião do Administrador Judicial

Resultado: O Credor apresenta petição de habilitação pleiteando o valor total de crédito
de R$25.018,2. Esta AJ acolhe parcialmente a divergência de crédito. Na forma do
contrato do Consorcio Complexo Olimpico do Ceara, não há responsabilidade solidária
entre os consorciados, motivo pelo quàl a Galvão Engenharia S.A. responde no limite da
sua participação, que é de 99,99%. O valor do crédito foi atualizado até a data do pedido
de recuperação judicial (25/3/2015) com o índice de correção monetária do TJRJ e
aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( x ) Habilita9~o./ Divergência conhecida . ~

( ) Acolhida () Não acolhida (X"} Acolhida em parte

Valor do Crédito: R$ 27.812,85
Classificacão do Crédito: Classe IV - EPP e ME

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

i. -,-
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

e
,1l:",:'~::f~~~:k~~'ú~?,i:~:,.}':::2,:~.!2:~\~':':qA~V~Q::}h:~::~~~f~iii:~,~::;~:r:}~<;~,:?,F::;,:t~~:>~~

'h'ip"ian~1ii9!*ii!3.,
Oevedor ttCl'!¥j[!!.i;\;'iiAWII(ilmGâNHARiA'i!:A'{n:J'::;:iUi'i.
CNPJICPF: Hn+mm;:,i!m;mj,m::lJi~~:~@~l,ª~m;H;fum:fij:.:x,'i.jt,:::::::~:::::~~::r':':t::::~;;.:~;!:-:~::;;::::~::~~:;::;::::;:;''t:::~:t
~~:::H~e;o~oA;rédllo:;'~!~"~",';,;:':~:,~::;;:~::::,::::',;:'::;,g:~:,~:;.~:::
Data do Finei da Correçlo: m~)jjtTI;f(),;~f,~lt1i!f,f[(;~fl~"'~~f-+1~.£([F?~'[i~11lt~n(~:i~fji~;H!~E'

"MãntfeltaçAodo Credor em reT8ÇiO 80 aaldO- descrIto no editai publlcado;

p,#íli!i!<ii@:n;
ConclUI Ao:
Consórcio: COCECom base na documenlação fornecida pelo credor. conclulmos por Incluir o valor de RS21.812.85, liquido de Impostos, conforme resultado de

~
Juro' de Mora (e.m.)
Tipo de Juros
Olaa

Multa

IndlC& de torração !:rlli{~Wg:mmQl;g::!!f:r4!l;!}llij;Uiliii~M):~jji;t,,;gií!l,\i!l~$1_------ -224 99,99% 25.018,2 25.015,1 12,"'14 2""3015 1,0848 1.616,5 211.6'2,2 133,0 1.160,.7 27.612,.
25.016,71 1.616,45 26.632,16 1.180,68 27,812,1115

Multa Total __ 'lilllIlW

C:;)
(;)
,""
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A1varez &Marsald~ ~rasra.a~ 'i t"\ '-
Rua Surubim, 577 - 9" andar - Brookün Novo '.' . ) ..J

04571-050 - São Pauto - Sp, Brazil
Phone:+5511 51056500
Fax:+55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha nO220.

Dados do Credor

Nome: MC BAUCHEMIE DO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

QUíMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTOA
CPF 1CNPJ: 12.621.176/0001-40

Crédito contra a Galvão Engenharia S.A.

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 139.414,68
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 0,00 (zero)

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe III - Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe 11\ - Quirografário

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

( ) Divergência ( ) Habilitação ( x) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 _ Documentos de Representação:

11.1. (x ) Contrato 1 ( ) Estatuto Social 1 ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original O não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x ) não apresentado

11.3. Procuração
( x ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original O não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): xxx
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita
x Análise su erada or concordância de valor e/ou classe

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda

www.alvarezandma ••••••l.com
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111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( ) outros:

( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento 1 empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( x ) informado ( ) não informadoEspecificação: O AJ atualizou o valor do crédito, desde o vencimento da fatura até a data
do pedido de recuperação judicial (25/3/2015), com o índice de correção monetária do

TJRJ e aplicação de juros de 1% ao mês.

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita
x Análise su erada or concordância de valor elou classe

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Es ecifica ão: Contas a a ar.

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitaçãol Divergência não conhecida
( ) Habilitaçãol Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Resultado:

O credor concorda com o valor e classificação do crédito apresentado pelas
Recuperandas em edital publicação em 14 de maio de 2015.

No mais, o valor do crédito foi atualizado até a data do pedido de recuperação
judicial (25/3/2015) com o índice de correção monetária do TJRJ e aplicação de juros de
1% ao mês a partir do vencimento. .

Pago 2 de 3
Taxand



Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Valor do Crédito: R$ 142.769,85
Classifica ão do Crédito: Classe 11\ - Quiro rafário

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
Ta)tano
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A1¥3rez&Marsal do ~ras~~4 \0':'1
Rua Surubim, 577 - g. OOW • Brookhn Novo . ..j

04571-050 . São Paulo - SP, Brazil
Phone:+551151056500
Fax: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha nO220.

Nome: MC BAUCHEMIE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

CPF / CNPJ: 00.003.516/0001-90

Dados do Credor

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe III - Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe 111 - Quirografário

Crédito contra a Galvão Engenharia S.A.
Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 73.263,00
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 0,00 (zero)

( ) Divergência ( ) Habilitação ( x) Concordância com valor ( ) Nâo apresentada

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

Documentos apresentados pelo Credor e AvaliaçãO do Administrador Judicial (AJ)

11.1. (x ) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original O não apresentado

11 _ Documentos de Representação:

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x ) não apresentado

.

11.3. Procuração
( x ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original O não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): xxx( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita
( x ) Análise superada por concordância de valor e/ou classe

Trading as Alvare:z& Marsal do Brasil Uda

www.alvarezandmarsal.com

http://www.alvarezandmarsal.com


111_ Documentos constitutivos do crédito:

1ll.1. Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( ) outros:( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( x ) informado ( ) não informadoEspecificação: O AJ atualizou o valor do crédito, desde o vencimento da fatura até a data
do pedido de recuperação judicial (25/3/2015), com o índice de correção monetária do

TJRJ e aplicação de juros de 1%.

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento 1 empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita
x Análise su erada or concordância de valor elou classe

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: Contas a paQar.

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( ) Habilitaçãol Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida () Acolhida em parte

Resultado:
O credor concorda com o valor e classificação do crédi¥> apresentado pelas

Recuperandas em edital publicação em 14 de maio de 2015. '

No mais, o valor do crédito foi atualizado até a data do pedido de recuperação
judicial (25/3/2015) com o índice de correção monetária do TJRJ e aplicação de juros de
1% ao mês a partir do vencimento.

Pago 2 de 3
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Valor do Crédito: R$ 87.907,54
Classifica ão do Crédito: Classe III - Quiro rafário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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A1varêz & Marsal do Braltl~.1!...
Rua Surubim, 577 - 9" andar - Brooklin NoVo . ! d

04571-050 - São Paulo - SP, Brnzil
Phone: +55 11 5105 6500
Fax:+55 11 M06 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha n° 220.

Nome: MC CONSTRUCTION CHEMICALS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

CPF 1CNPJ: 11.180.316/0001-29

Dados do Credor

Crédito contra a Galvão Engenharia S.A.

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 20.989,00
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 0,09 (zero)

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 11\- Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe 111- Quirografário

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

( ) Divergência ( ) Habilitação ( x) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11_Documentos de Representação:

11.1. (x ) Contrato 1 ( ) Estatuto Social 1 ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original O não apresentado

11.2.Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x ) não apresentado

11.3.Procuração
( x ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original O não apresentado

11.4.Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

. j 11.5.Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): xxx
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita
( x ) Análise superada por concordância de valor e/ou classe

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.

www.alv ••rezandmarsal.com

http://www.alv


111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( ) outros:( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento 1empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( x ) informado ( ) não informado
Especificação: O AJ atualizou o valor do crédito, desde o vencimento da fatura até a data
do pedido de recuperação judicial (25/3/2015), com o índice de correção monetária do

TJRJ e aplicação de juros de 1%.

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita
x Análise su erada or concordância de valor e/ou classe

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especifica ão: Contas a pa ar.

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitaçãol Divergência não conhecida
( ) Habilitaçãol Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Resultado:

o credor concorda com o valor e classificação do crédito apresentado pelas
Recuperandas em edital publicação em 14 de maio de 2015.

No mais, o valor do crédito foi atualizado até a data do pedido de recuperação
judicial (25/3/2015) com o índice de correção monetária do TJRJ e aplicação de juros de
1% ao mês a partir do vencimento.

Pago 2 de 3
Taxa"d



Valor do Crédito: R$ 20.989,60
Classifica ão do Crédito: Classe 111- Quiro rafário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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A1varez & Marsal do rIJJJ ~ li
Rua Surubim, 677 - 9"andar - BlOoklin NoVo' j

04571-050 - São Paulo- SP, Brazil
Phone: +55 11 5105 6500

Fax: +55 11 5506 4059

GALV ÃO ENGENHARIA e GALV ÃO PARTICIPA ÕES
Ficha n° 370

Dados do Credor

Nome: MED L1FELTOA - ME
CPF / CNPJ: 17.209.886/0001-80
ContatO: Paulo César da Silva Queiroz Ie-mail: gscg@terra.com.br e telefone: 678138-

3750

Crédito (CONSORCIO UFN 111)

ClassificaçãO do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe IV - ME e EPP
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - ME e EPP

Valor publicado no Editai da Recuperanda: R$ 236.560,58
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 586.563,81

(X) Divergência ( ) Habilitação ( ) ConcordânCia com valor ( ) Não apresentada

I. Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

11.1. ( x) Contrato / ( ) Estatuto Social / (x) Identidade Pessoa Física
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

li _ Documentos de Representação:

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGO ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples () cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( x) original ( ) não apresentado

11.4. substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevante~
Documento(s): xxx .

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda

www.alvarczandmarsaLcom

mailto:gscg@terra.com.br
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( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ: (x) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

'.. ,• Exigências de Representação: Apresentar cópia autenticada do Contrato Social

da sociedade.

111_Documentos constitutivos do crédito:

(i) Notas Fiscais, Contrato de Prestação de Serviços e Bolétins de Medição.

111.1. Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585. CPC)

( ) titulo executivo judicial
( x) outros:

( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação:

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado ( x ) não informado
Especificação: Credor apresentou planilha com inclusão de penalidades, juros moratórios

e correção até 18 de '!'arço de 2015.

111.4. Garantias
(X) não existente ( ) existente
Especificação:

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( x ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada /Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
. (.x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Pago 2 de 3



Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
(x) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

..
Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitaçãol Divergência não conhecida
( ) Habilitaçãol Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Val,or do crédito foi obtido através da atualização das notas fiscais pelo índice do TJ/RJ ,
uma vez que não há previsão contratual a respeito, e considerando a participação detida
pela Galvão no consórcio UFN 3 de 65%. Não foram consideradas as multas e
penalidades solicitadas na medida em que tais sanções só são aplicáveis ao Credor.

Resultado:

Valor do Crédito: R$ 265.558,56
Classificação do Crédito: Classe IV - ME e EPP

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL GALVÃO
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117.616,00) 27-08-13
82.305,00 30-07-13
82.305,00) 09-09-13
19,485,00 15-08-13
19.485,00) 12-09-13
118.790,00 16-09-13
118.790,00) 28.10-13
14.048,00 15-10-13
:Z4.048,OO) 25-11-13
193.499,00 18-11-13
193.496,00) 10-01-.14
214.534,00 18-12-13
214.534,nO\ 10-01-14

Nolà Asca' .
Nolà Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nola Fiscal
Nota Fiscal
AirãSõNF

Pagamento atrasado
AtrasoNF

Pagamento ãtrasado
Atraso NF

Pagamento atrasado
Atraso NF

Pagamento atrasado
Atraso NF

Pagamento atrasado
'AtrasoNF

Pa9amenl0 atraaado
Alraso NF

Pagamenlo atrasado
Atraso NF

Paaamen10 atrasado

_1 __ Natureza

NF 530
NF468
NF549
NF431
NF 500
NF9
NF21
NFT1
Nf36
NF 36
NF 75
NFf5
NF 79
NF 79
Nf9il
Nf9il
NF 114
NFffi
NF 139
NF139
NFT67
NF167

[{il,,!lli1iil11i1l'lltfáf!\MiiM!l!:Yl\Qilig[ .

l'
2:
3
4"
S-
6"
1
8"
fi
10
TI
'12
13
14
15
18
17
la
19
20
21
22

Mulla

Indica da Corraçllo

Juroa (a,m,)
Tipo de Juro.
Dias

::>
(:;)
.~
':0
(..()
(.;J
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL GALVÃO

'ºllV~'~Q!',,"l'N'.W:;'1";f,,\\,:,?(,t?,!,,;::,.~j::';'~'JUi!;V"Q>' te,;;::;".'!'"
jFthff.*tiM

Crodor mJ:~w;'!M'e:Q'QFJfj;':tUi\r;'Méii:'!1;;:\
CNPJ/CP F: Jlj&:!l:~l1~Q@~~JO(l~l'llQ"Ji\!.c,;'f

Eldo conforme Edllel 'i!!rm.!;;@'(;~E'i;:'Pjht!=!W

i;::~.::'E:=
DalS do Flnal da Correção: i~llijJ~{r¥j;;~;i&1~~M~~l~5sXt;lt!)-mi!M~\

265.556,56
----------

~_.. _--I~ IM •••. 1ii9!b1.. " .
6.\11.49 133.642.50 430 19.155,43 152.797.~
6.\11.49, ,133.64250 305 (13.566:99) (147.229.41
3.649,61 76.605.61 396 10.163,01 66.766,62
'4.649,61, ,76.60561 305 (1.786,24) (64.393.6~
4.649.61 76.605.61 368 9.396,96 66.002.57
'4.649.61, ,76.605.61 263 6.715,76) (83.321.31
2.773,32 45.692,32 340 5.176,46 50.670.76
'2.773.32, ,45.682.32 255 (3.963.85) (49.576.\~'
\.477,22 24.336.21 310 2.514.95 26.653.16
1.477.22, ,24.336,21 255 2.069,75) (26.406.9~
])92,65 27.880.65 279 2.593.65 30.464,10
1.692.65~ ,27.690,65 255 (2.370,72) (3O.261.[7L
1.697.89 27.973,90 250 2.331.16 30.305.06
\.697.691 (27.973.90) 197 ,1.636.95) {29,61O.6sl

47.402,41 411.341,77 52.687.83 , 464.029,61

\.0646
~
1.0646
i1i546
i1i546
1.0646
1,õ646
1.0646
1,õ646
1,õ646
1.0646
i1i546
1.0646
1.0646

. 25.03-15
25-03-15 .
25-03.15
25-03-15
25.03.15
25.03-15
25-03-15
25.03-15
25-03-15
25-03-15
25-03-15
25-03.15
25-03-15
25-03-15

Déllíl Final d" IndlcC de
COHccao Corrccílo

. n~ ''':L1~ 1.0846

I'lra.o NF
pagamento atrasado

Allaso NF
Pagamento atrasado

AtrasoNF
Pagamento atrasado

Atraso NF
Pagamento atrasado

Alraso NF
Pagamento atrasado

Atraso NF
Pagamento atrasado

Alra60NF
Paaamento atrasado

Natureza I
====

r~~1TillUi(41;\'M'~.[iíllbjf1Jiª,Dl\
Multa

Indica de Corração

Juro. (a.m.)
llpo de Juros
DI ••

Con.6rClo IlS-UFN lU # 1- 36
650/. : lolal IM!IIl\iiD!iIiD

~
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.,('...
:-0
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A1varez & Marsal do Brasil. Ltda'

1Rua Surubim, 577 • 9. andar - Brooklin ~. '
04671-050 - São Paulo - SP, éJJd ,o. ~ ')

Phone; +55 11 5105 6500 . '.'~'::"
Fax:+55 11 5506 4059

GALVÃO ENGENHARIA e GALVÃO PARTICIPACÕES
Ficha na406

Dados do Credor

Nome: MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTOA EPP.

CPF / CNPJ: 08.858.016/0001-41
Contato: Avenida Junqueira, 1639, sala 02, Vila Beatriz, Junqueirópolis/SP

Email: vendas.megacomm@hotmail.com Tel.: (18) 3841-1906

Crédito (CONSORCIO COMPLEXO OLlMPICO CEARA - COCE)

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 137.645,08e Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 203.674,42

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe IV - ME e EPP
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - ME e EPP

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

(X) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 - Documentos de Representação:

11.1. ( ) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGO ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples () cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( x ) 'original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento S : xxx

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.

www.alvarezandmarsal.com

mailto:vendas.megacomm@hotmail.com
http://www.alvarezandmarsal.com


( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

UI_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585. CPC)

( ) titulo executivo judicial
( X) outros:

(i) Notas Fiscais e canhotos de entrega.

(x) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação:

111.3.Valor do Crédito atualizada até a data do pedida de recuperação judicial

(x ) informado ( ) não informadoEspecificação: Credor apresentou planilha corri correção monetária até 25 de março de

2015, incluindo juros' moratórios.

\11.2.Natureza do crédito
( ) relaçãOempregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( x ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR
Especificação:

111.4.Garantias
(X) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Pago 2 de 3
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[
Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Notas apresentadas pelo credor nO12139, 12687, 12753 e 12754 que não constavam no
contas a pagar foram incluídas no valor do crédito. Além de terem sido 'inclusas as Notas
de nO 11667; 11668; 11669; 116670; 11672; 11673; 11674; 11675 e 11938 que
constavam no contas a pagar e não foram listados pelo Credor. Valor do crédito foi
atualizado pelo índice do TJ!RJ + juros legais de 1% a.m., na medida em que não foi
apresentado contrato. Foi observado a participação de 65% detida pela Galvão no

consórcio UFN 3.

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
(x ) Habilitação! Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Resultado:

Valor do Crédito: R$ 161.221,65
Classificação do Crédito: Classe IV - ME e EPP

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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MEGACCDr.1 cor,'ERCIAL DE ALlfAENTOS LTDA EPP

(e
RECUPERAÇÃO JUDICIAL GALVAD

(e

Devedor ll!i~AtV"t!!"t:ll>~!!lJÂlllS[l1t40"
CNPJICPF: \;llijh~~lliV~ii4;iitôíilQ4!íi!l~)HBhtmf;l

Ê,êt, sã!!
p;iãiill"slaçãOdO Credor em relaçAo eo •• Ido doacrlio no editai pubífceôo:

PWJltil~!i\::::
Concluallo:

COnsórcio: UFN I",COmbese na documentação lomeclda polo credor. conclulmos por Incluir o valor do AS 161.221,65, contormo resullaelo da nosso cálculo.

Dela do Final da Corr"9llo:

Juros de Mora (a.m.)
Tipo da Juroa
Dia.
Mul\8

Indlce da Correçlo

1
"2
'3
4"
6"
6'
"7
8
"9
iõ
TI
í2
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
27
2B
29
30
TI
32
33
34
35
36
37
3B
~

NF 11672
NF 11673
NF 11674
NF 11667
NF 11668
NF 11669
NF 11939
NF 11675
NF 11670
NF 11756
NF 12918
NF 12531
NF 11976
NP11757
NF 12370
NF 11758
NF 12752
NF 12761
NF 12366
NF 12633
NF 11940
NF 11754

~~:::~
NfT2141
NF 11672
NF 12601l
NF 11673
NF 11742
NF 11749
NF \1739
NF 11939

, NF 11943
NF 12367
NF 12138
NF 12081
NFi2368"NF 11832 Nota FIscal 65,00% J:>O,V --".,_~ Nola fiscal 65,00% 752,0 488,9 03/12114 25/03110 ',V~V

829.0
265.3
4ã6.2
747,4
707.2
2.989,4
2.003~
705. \

\8.995,4
159,4
246.4
520,4

:::>
O
,~ ....••
.:;'0
,',)

c..'7



MEGACCOf,\ COMERCIAL DE ALI/lENTOS LTOA EPP

-
RECUPERAÇAO JUDICIAL GALVAO

( e

Oevodor :;)i!ij}'~W~Q:!lij$~NHêi\i&:s~;t)'!
CNPJICPF; :,ill\íi;1ir'il!i;ij~;'cí!.~~j~tl:'i;t:;:;;:;!,

::: :::::: ~:=:r ;;j;'r~~:i;;:;;;:~jltm"
Seldõ e~r~. AJ ,.Rh!"";t!r.,,,;m.~;\6!E!j6!.
C1ãas1t o cr&dno: AJy;;~,~\nh::;cUlaã.~íW'2icí~tmf.m?mrr

Oale do Final da Correçlo'

Juro' da More (a.m,)
Tipo de Juro.
Dia'

Man-lfo&t6Çãodo Credor em relação ao saldO descrito no &dhalPubTICado:

!lll'ij,iíM\l1~m;
Conclusão:

Consórcio; UFN 111,Com base na documeolaçao lomeclda pelo credo', conclulmos por inck.i, o valor de R$ 161.221,65, conlo,me ,e.ul,ado da 00860 cAlculo,

Muha

Indlce de Correçlo

40
41
42
43
44
45
46
47
48
48
60
51
52
53
54
5"5
5&
57
"58
59"
60
TI
62
63
64
65
66
67
6ã
69
70
71
72
7:i
74
75
76n
7a
7a

'lijilllii~<Ml'f~hiflfiC!tüi\"ili\j1Rfu,"'i\Iiíll

NF12364
NF 12530
NF 12143
NF 11674
NF 12690
NF 12535
NF 11751
NFT2532
NF11762
NF 12917
NF 11753
NF 11667
NF 11755
NF 12688
NF 12363
NFT237i
NF 12913
NF 11671
NF 12365
NF 12610
NF 12142
NF 12362
NF 11499
NF 11782
NF 12889
NF 11761
NF 11759
NF 12914
NF 11942
NF 11666
NF 11944
NF 12923
NF 12075
NF 12686
NF 12529
NF 12137
NF 11669
NF 12916
NF 12372
NF 1\938

Nela Rocal
Nela Fiscal
Nela Fiscal
Nela Fiscal
Nola Fiscal
lIJotaFiscal
Nola Fiscal
Nola Fiscal
NolaFlscal
Nota Fiscal
Nola Fiscal
Nola Fiscal
Nola Fiscal
Nola Fiscal
Nola Asc.1
Nola Fiscal
Nota FIscal
Nola Fiscal
Nola Fiscal
Nola Ascal
Nola Fiscal
Nota Fiscal
Nole Fiscal
Nola Fiscal
Nota Fiscal
Nola Fiscal
Nela Fiscal
Nota Fiscal
Nola Rscal
Nota Rsca!
NolaRscal
Nola Asesl
Nola Fiscal
Nota Fiscal
Nota Flsca)
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nola Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal

262,9
634,5
726,0
. .1lli
5,550,0

1.~~~~

2,~
~
382,2
344.õ
1,762.7
650,0
353,7

1.637,0
5,725,3
~
3.454,8
1.228,7
illê~mz.

1.412,0
999,0
552,0

. 480,0
1,~
818,3
55,6

~
3.659,0
~
51.~

661,8
288,0

11,000,0
1.857,6
322,0
575,6

l:e57.6

~
412,4
"471.3
~

3.607,5
703,6
5a2.ã
1.374,8
~
248,4
m&

1.~
552,5
229,9

1.064,1
3,721,4
487,7

2.~
~~
312,0

ª~649,4
~
312,0

1,~
~~

1.747,2
2,508,4
923,3

33.~
~
187,2

7.150,0
I,~
209,3
3W

1.207,4

93712/14
\0/12/14
21/11/14
03111114
17112/14
10112/14
07/11114
10112/14
07/11/14
26/12/14
07/11114
03111114
07111114
17112/14
03112/14
03112/14
26/12/14
03111/14
03/12/14
12/12/14
21111114
03/12/14
05111114
05111/14
17/12/14
ii5/ffii4
07/11114
26iT27i4
12/11114
03111/14
12/11/14
26/12/14
19111114
17/12/14
10112114
21111114
03111/14
26112/14
03112/14
12/11/14

W""- .f,Ô646 ",~ 195,8. \12,U 73
1,0846 26,6 439,1 105,0 15:1
1,0846 30,5 501,7 124,0 20,7
1,0646 20,9 344,3 142,0 16,ª
1,0646 233,1 3,840,6 98,0 125~
1,0646 45,5 749,0 105,0 26,2
1,0846 38,3 631,1 138,0 29,0 660,1
1,0646 88,8 1.463,6 105,0 51,2 1.514,8
1,0646 13,4 221,4 138,0 10,2 231~
D!646 16,1 26Ú 89,0 7,8 272Ã
1:0646 14,4 238,0 138,0 1Ú 249,0
!,0646 74,0 1,219,8 142,0 57,7 1.277,5t
0646

35,7 588,2 138;0 27,1 615Ã
1,0646 14,9 244,8 98,0 8,0 252.8
1,0646 68,8 1,132,8 112,0 42,3 1.175.1
1,0646 240,5 3,961,9 112;0 147,9 4.109:8
1,0646 31,5 519,2 89,0 15,4 534,6
1,0646 145,1 2.390,7 142,0 113,2 2.503,9
[0646 51,6 850,3 112,0 31,7 88

2
]

~646 7,8 128,2 103,0 4,4 132,6
~6 20;2 332,2 124,0 13,7

3451
I 0646 149 244,8 112,0 9, 1 253,~
1,0646 59,3 971,1 140:0 45,6 1.022;;
1,0646 42,0 691,3 140,0 32,3 723&1

0646
23,2 382,0 98,0 12,5 394]

1:0646 20,2 332,2 140,0 15,5 347,7:
1,0646 74,8 1.233,1 138,0 50,7 1.289f
1,0646 34,4 566,3 89,0 16,8 563,1
1,0646 2,3 38,6 133,0 1,7 40f
1,0646 112,9 1.660,1 142,0 88,0 1,948J
1,0646 1621 2.6704 133,0 1184 2.7888
1,0646 59,7 982,9 89 O 29 2 1.012 1
1,0646 2.158 7 35.566,1 126.0 1.493.8 37,0599
1,0646 27;8 458.0 98,0 15,0 472,9
1,0646 12,1 189,3 105,0 7,020~
1,0646 462,0 7.612,0 124,0 314.6 7.92~
1,0646 78,0 1.285,5 142,0 60.8 1.346.3
1,0646 13,5 222,8 89,0 6,6 22M
1,0646 24,2 398,3 112,0 14,9 413;g
1,0646 78,0 1.285,5 133,0 57,0 __ \.342,5

:~
<;)
,,J.'-.,,
...-::>
..':.)
C')



MEGACCOI.!COMERCIALDE ALIMENTOSLTOAEPP
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RECUPERAÇAO JUDICIALGALVAO

(e

Oovedor ,?tQAl;V~Q)i;ffQgt#iA'iii~itiN',ki!
CNPJ/CPF: f;@i:)ii\i;;:M;~;!l!i!OO9!#Hi!,f,\i~';;
Solllõ conlorl1l8 Edital ;'ffc"';&'!,;";;;!';'!'!"'Y':;'~!l
!aldo conformo Cr9dor JiR$RC;","'","U""tli:""',,#6l¥!!,j
i:,;Z;tl~rédffo: t~!~%~~t¥:~::l~J::~:lii
Data do Final da Corroçllo:

Juros ds Moro ,a.m.)
Tipo de Juros
DI••

Multa

Indlce de CorroçAo *;i¥,~'liI,,\lf'iIIliIil~IAtillil}j[:[l.~!Zii!

J.lonililslaçllOdO CredOr am relaçAo ao saldo dêscr"o no od~afjiiibllCado:

J!1~.j~l\~\!iJ
Conclu.lIo:
ConlÓrclo: UFN\li,Combase na documentação lornecida paio credor, concluimos por incluiro valor de RS 161.221.65, conlOlme resultado do nosso cálculo.

TOlol mtllfl2ij'W

o
O
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nD~/\,- '-f.9,Dn
A1varez & Marsal do Brasil Ltdá; '\ ',', 0

Rua surubim, ,577' 9° andar • Brooklin Novo
04571-()50' São Paulo' SP. 8razJl

Phone: +65 11 61056500
F3x: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participacões S.A.
Ficha nO61.

Dados do Credor

Nome: METAL CAMPOS SERVICOS AGRICOLAS LTOA - ME

CPF / CNPJ: 15.478.297/0001-72

Contato: (82) 3435-6246

Crédito contra Galvão Engenharia S/A

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 652.699,22
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 879.087,09

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe IV - EPP e ME
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Não informa

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 _ Documentos de Representação:
11.1. (x ) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento( s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.

www.alV3rezandmarsal.rom

http://www.alV3rezandmarsal.rom


U-_--

111_ Documentos constitutivos do crédito:

Especificação: Contrato de Subem reitada nO0910-2014 entre Galvão En enharia
AS e Metal Campos Serviços Agrícola Ltda.

111.1. Origem do crédito
(x) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivo judicial
( ) outros:( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( x) informado ( ) não informado
Especificação:O credor informou o valor do. crédito atualizado até a data de 25 de março de

2015.

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento! empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( x ) EPC - Empreitada !Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

111.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x) Habilitação! Divergência conhecida

( ) Acolhida ( x ) Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Resultado: O Credor diverge do valor do crédito publicado no edital e alega como
devido o crédito de R$ 879.087,09. O Credor apresentou as NFSEs nO47 no valor de R$

Pago 2 de 3



439.543,97, nO48 no valor de R$ 219.771,98, e nO49 no valor de R$ 219.771,98
totalizando R$ 879.087,09. Esta AJ não acolhe a divergência de crédito. Conforme
documentação fornecida pela Recuperanda, as notas 47, 48 e 49 foram canceladas e
substituídas pelas 55,56 e 57. Em seu cálculo o credor não considerou o adiantamento
que a Recuperanda realizou no valor de R$ 226.388,71. Por tais motivos, esta AJ não

acolhe a presente divergência de crédito.

Valor do Crédito: R$ 652.699,22
Classifica ão do Crédito: Classe IV - EPP e ME

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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RECUPERAÇAO JUDICIAL GALVAO

Com basa na docurnentaçAo fomacida pelo credor. concluimos por incluir o valor da R$ 652.669,22, conforma resultado da nosso cálculo.

Manlfeataçlo do Credor em relsçlo ao saldo descrito no editai publicado:

pMiiã~!!~'iÍ!::
Conclusão:

'.i:~':"':/':'jç,,\:: ':',; ~:;::;'j;: '\;':~?;f;f):h):'~:;,ii;i.;,(Pti\;Y~9;:'{;~ij;'::ri,::>

t'J""""'MP'h*'3épi'.',iij;ia""*i".',I,"
Devedor ~;%':\1'*t;!ÔÃj;vAj)'~qI1NAARf4:$;A~:;\:;;::t':
CNPJICPF: )'.:8;:::,;:~:j'c:$i';'Alí:4'lq;~tlliQ1if;7í;'/çi:s';':::ti'

~::::::~::::~:t::r ~~;:i~~:~:~,~~;:;:g[tg;::~:;::::~~~~~~:i
'saldo apuraçAo AJ R$ 652.699,22
:CI8S8ifiC8

Ç
AO do Crédito: :::V,:-::~::.>if: ~:{:,,';-~::'id<>ol~&.ie:lin,::~:Y/: <\:~!':"i::,.""

Data do Final da CorreçAo: ~~~:~bf~t~~*~it:;:.:j:fi;\~;\i~t~~~~4't~1~::~~~~:;;L~;:~t;i$hts:t2)

:rOTAL ,....

I"
Juroa da Mora (a.m.)
Tipo de Jures
Dias

Multa

Indloe de CorraçAo

Nola Fiscal
Nota Fiscal
Nota Fiscal

100,00%
100,00%
100,0011/0

679.087,93
(26.385,71,
200.000,00'
~

679.087,63
.136.368.71
200.000,00
6052.699,21

DH1S de \ Valor dn Mo In

Correção (R$)

679.087,63
128.388,7!,
200,000,00'
662.iii:ü

C;:)
(,;:,..r-..
'.:0
(;.)

;... ••-4



aOiA1.varez & Marsal de Bras~1Ltdà. . /1Q '1
Rua Surubun, :)77 • go andar • Brooldm Novo . '>, <.

04571-050. São Paulo. Sp, 8rnzil
Phone:+5511 51056500

Fax:+55 11 55064059

GALVÃO ENGENHARIA e GALVÃO PARTICIPACÕES
Ficha nR 193

Dados do Credor
Nome: METALÚRGICA INDUSTRIAL BOSH LTOA

CPF / CNPJ: 79.578.134/0001-44

Crédito

Valor Publicado no Edital da Recuperanda: R$ 490.286,10
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 2.010.867,03

CONSÓRCIO UFN 111 (65o/.ctl

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111 - Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe 111 - Quirografário

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)
1- Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( X) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 - Documentos de Representação:
11.1. ( X) Contrato I ( ) Estatuto Social I ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (X) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado
;;:13!! Alteração consolidada - Divergencia assinada por sócio administrador

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público () instrumento particUlar
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada () original ( x ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Trading as Alvarez & Mamai do Bra8i1 Ltda.

www.alvarezandmarsaLcom

http://www.alvarezandmarsaLcom


111- Documentos constitutivos do crédito:
111.1.Origem do crédito
(x ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC) 3 Contratos
( ) titulo executivo judicial

( X) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

(x) outros: NFe

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento / empréstimo
( ) prestação de serviço
(x ) fornecimento de bens
( ) EPC- Empreitada /Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis

Especificação: 3 Contratos para fornecimento de mercadorias:

• Contrato 0049-03/12
o 1º Termo Aditivo (altera el. de garantia fiança bancária) não assinado pelo UFNIlI
o 2º Termo Aditivo (reduz valor do preço de 1.997.699,00 para 1.873.444,74 em

função do REPENEC.Não assinado pelo UFNIII
o 3º Termo Aditivo (alteração do escopO dos TAGs 114-F; 5501-F; 5901-F; S02-F;

514-F; 2700-D, acrescendo ao preço global o valor de 296.507,78). Não assinado

pelo UFNIII
o NFconforme planilha abaixo (não assinado canhoto pelo UFNIlI)

• Contrato 0058-03/12
o 1º Termo Aditivo (altera cI. de garantia fiança bancária) Não assinado pelo UFNlIl
o 2º Termo Aditivo (reduz v~lor do preço de 914.247,95 para 823.314,67 em função

do REPENEC).Não assinado pelo UFNIII
o 3º Termo Aditivo (alteração do escopo dos TAGs 115-F; 125-F; 351-F; 314-F,

acrescendo ao preço global o valor de 384.074,23, aumentando o valor do

contrato para 1.207.388,90).
o NF conforme planilha abaixo (não assinado canhoto pelo UFNIII)

• Contrato 0060-01/12 não assinado pelo UFNIII
o 1º Termo Aditivo ao Contrato 0049-03/12 (reduz valor do preço de 1.538.278,00

para 1.393.083,39 em função do REPENEC).não assinado pelo UFNI1I
o 2º Termo Aditivo ao Contrato 0049-03/12 (decidem excluir o fornecimento do TAG

114-F reduzindo valor do contrato em R$ 572.414,85, passando de 1.393.083,39

para 820.668,54).
o NFconforme planilha abaixo (não assinado canhoto pelo UFNIII)

Cláusulas relevantes (comuns aos 3 contratos):
• CI. 9.3 pagamento condicionado à aprovação do Relatório de Medição (RM), onde deve

constar a assinatura de ambas as partes .
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• CI.11Garantia Contratual - não prevê retenção na fatura, apenas fiança bancária

• Cl. 15.1 Rescisão com processo de RJ
• CI. 15.3 Nos casos de' término antecipado "o fornecedor receberá o pagamento

correspondente aos serviços prestados e equipamentos entregues até então efetivamente
fornecidos e aceitos pelo Contratante, nos termos e condições de pagamento
estabelecidos no presente Contrato, devendo ser descontados do referido pagamento os
valores devidos pelo Fornecedor ao Contratante por força do pres~nte contrato."

Planilha conforme contratos acima:

Nota Fiscal
2003
1775
1754
1816
1890
1914
1738

Equipamento
114-F
2200-F
5501-F
5901-F
502-F
514~F
2700-0

.~-.--..:

.. , ..-..... ;.... ,
Contrato

0058-03/12

Contrato
0049-03/12

........

Emissão Valorda NF(R$)
21.01.14 554.141,28
20.09.13 86.029,21
11.09.13 748.440,00
10.10.13 64.983,54
11.11.13 345.453,23
22.11.13 49.045,23
29.08.13 25.352,25
Total 1.873.444,74
AditivoContrato 296.507,78
TotalGeral 2.169.952,52
SALDO 651.673,56

. ..'.... ;.:~~~,:;~T>f~&~j£~1~:'~~~i5'.:','~:):"':..' .": : •...':;-c:~c$;~~~i.'¥~-'>c~t~~$~~~:".....>~g
115-F 1818 10.10.13 111.832,16
125-F 1817 10.10.13 11.832,16
304-F 1776 20.09.13 24.993,17
351-F 1755 12.09.13 112.673,23
352-F 1739 29.08.13 30.841,39
314-L _ - 431.142,56

Total 823.314,67*
AditivoContrato 384.074,23
TotalGeral 1.207.388,90
SALDO 642.751,31

*Obs:a soma dos valores das NFé 723.313,67e não 823.314,67- esclarecer
..•,.,,';.'> '. ," . .~,,::>, .....~i*l;~.

Contrato TAG5501-F 30 25.09.13 369.412,89
0060-01/12 TAG5501-F 31 01.10.13 132.988,69

TAG5501-F 40 20.11.13 174.702,39
TAG5501-F 45 06.01.14 44.031,55
TAG2200-F 52 14.02.14 81.842,90

Total 820.668,54**
SALDO 716.442,16

**Obs:a soma dos valores das NFé 802.978,42e não 820.668,54-esclarecer
Obs:O "saldo" informadoé o valor Ifquidodas NF,sem computar as retenções de tributos federais. .

R>:.';.;~ ./:,;:....."'E~~;~~~~~~;~t~;irpTAi:::~OCIlÉDlTO'REt~jtQ,&:;B$::;~i()10:867/03 .
Obs1: A soma informada dos contratos 0058-03/12 e 0060-01/12 não conferem com os números das

planilhas apresentadas
Obs2: Todos os termos aditivos não estão assinados
Obs3: Falta autenticação em todos os documentos exceto NFque são eletrônicas.
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111.3. Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( ) informado ( x ) não informado
Especificação; C!.10.7 dos Contratos 0049 e 0058 - incidência de multa contratual de 0,5% sobre
o montante em atraso, acrescidos de 0}5%de juros por mês. Não prevê correção, então, aplicar
índice TJ/RJ.Contrato 0060 - não há previsão} então somente correção monetária pelo TJ/RJ

111.4. Garantias
( X) não existente ( ) existente

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular (X ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
(X) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: Contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
(x ) Habilitação/ Divergência conhecida

( ) Acolhida (x) Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Resultado: A Recuperanda não reconhece em sua contabilidade as NF 1754; 1816; 1914; 1738
(Contrato 49-03/12) e as NF 1817; 1776; 1755; 1739 (Contrato 58-03/12). Esta AJ rejeita tais
notas porque não há aceite da Recuperanda nos canhotos das NFapresentadas pelo credor nem
qualquer outro documento que comprove a aceitação dos respectivos serviços. Por outro lado,
são reconhecidas na contabilidade da Recuperanda as NF2003; 1775; 1890; 1818; 30; 31; 40; 45;
52, mas o valor aceito por esta AJ refere-se aos valores liquidos das Notas Fiscais e no"limite de
65% do valor total apurado, que é o limite de responsabilidade da Recuperanda em obrigações
do Consórcio UFN111. Aplicação dos acréscimos moratórios: CI.10.7 dos Contratos 0049'e 0058:
incidência de multa contratual de 0,5% sobre o montante em atraso, acrescidos de 0,5% de juros
por mês. Não prevê correção monetária, então, aplicação do índice TJ/RJ.Contrato 0060: não há
previsão, então foi aplicada correção monetária pelo índice do TJ/RJe juros de 1%ao mês, desde
o vencimento das obrigações.

Valor do Crédito: R$612.625,75
Classificação do Crédito: Classe 111 - Quirografário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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RECUPERAÇAO JUDICIAL GALVAO

Mct,'lhtrglca Inclur.tual Bosch Udn

Devedor !trl:í'Mivl\~'i!NSI!NHARll>JS'.Â~*;'
CNPJ/CPF: ik1~f:t';1~S:;11!í:â$$íQO)j;;Jii~fk~.&;:
Salda conforme Edital ,",',fS"$_'RS\49!!!!:1!r''''V',!'!
Salda conformo Credor 0",<:';"*";;!9'tlt1!l:'tlli?!iN;j\;~;'5":
saldo apuraçlo AJ R$ 612.625,75
Cloaolficaçlo do Crédito: W:\ÜW,ii81'dltunUifh,:,:;:,;,':,,(i'

Data do Final da Correção: ~lFg;~;$:T1~:t~ílliig~M~,t~':~~~:i~~*;~t!~Q~;:
Contratos

0411-3/12 + 058 ~ 03112

Juros de Mora (a.m.)
Tipo de Juroa
Dlao

Contraio 060-01/12

Manlfestaç!o do Credor em reloç!o ao saldo descrito no editai publicado:

PIV~t\l(th~(iiji';"';:'
Conclu6Ao:

Cons6rclo: UFN 111Com base na documentaçêo fornecida pelo credor, concluimos por incluir o valor de R$ 612.&25,75 conforme resullado de nosso cálculo.

640.08

19.374,90 315.887,80
1.578,34

SUBTOTAL~

640.08

298.292,9118.082,94

1.000025103120152510312015840,08

278.229,97

984.74

~

65%Nola Fiscal

ff.~s,~lYf\Jª'~~tll!~MW',ªAIJ;jf~jiiji\rlMtltl1ftl:ffl,!í1!\'iíll(1i}frj£-------------. . . :. . .

7 NF 1618 Nota Fiscal oU 65% 80.044.19 39.028,72 0510212014 25/0312015 1.0648 2.521 94 41.550.86 410 .t..O,)".,)U

8 NF 1618 Nota Fiscal •• 65% 5.591.81 3,834,55 05/0212014 2510312015 10648 234,86 3,869,40 410 264 41 4,13381

9 NF 2003 Nota Fiscal' 65% 326.139,43 211,990.83 26/0212014 25/03/2015 1,0648 13.698,29 225.888,92 389 14.832,17 240,321,09

10 NF2003 Nota Fiscal t 65% 27,707,07 18,009.80 10/0312014 25/0312015 1,0648 1.183,73 19.17333 375 1.198,33 20,371.86

11 NF 1890 Nota Fiscal' 65% 6.478,86 4,209,00 15/0112014 2510312015 1.0646 272,04 4.482.00 430 321,21 4.803.21

12 NF 1775 Nota Fiscal (') 65% 2.086,94 1,358.51 0611212013 2510312015 11269 17209 1.52880 489 11949 1.64808

428.048,10 278.229,97
18.082,94 298.292,91

--- --

1 NF 735000012 Nola Fiscal 65% 98474 840,08 2510312015 2510312015 1,0000

---
04U,UO

...--._ ....

2 NF12 Nota Fiscal 65% 85_025,00 55.266,25 25/0312015 2510312015 1,0000
55.266 25

55.266,25

3 NF5 Nota Fiscal 65% 19.697,00 8,303,05 25/0312015 25/0312015 1.0000
/8.30305

(8.30305

4 NF 11 Nota Fiscal 65% /43.369.85 8.190,40 25/0312015 2510312015 10000
28.19040

128.19040

5 NF10 Nota Fiscal 65% 145.74368 9.733.39 25/0312015 25/0312015 10000 . /29.733,39
29.733,39

6 NF 13 Nota Fiscal 65% 9,0593 5.88859 2510312015 2510312015 10000
5.88859

5,88859

(191,910,16) (124.741,60)
(124.741.60) SUB TOTAL

41.550.86 410 2.839.30 44,389,95
__ o •• .•. "-'ll,): Ai

Indlce do Correção

Multa

420.121,2151.298,77
6UBTOTAL

368.822,4532,024.71
336,797.73518.150,36

0,5%MultoMulto 0,5%

13 NF31 Nota Fiscal .••• 65% 117,03004 76.069,53 30/1012013 2510312015 1.1289 9.650,14 85.71987 505 14.4Õ1!il4!J .uu ••..•••••~

14 NF 52 Nota Fiscal tU 65% 72.021,75 48.814,14 31/0312014 2510312015 1.0646 3,025.01 49.839.15 355 5.89783 55.738,78

15 NF 40 Nota Fiscal ••• 85% 153.738.11 99.929,77 31/0312014 25/0312015 1,0646 6.457,21 108.386,98 355 12,589,13 118.978.10

16 NF 30 Nota Fiscal ••• 65% 136.61270 88.79828 19/1212013 25/0312015 11289 11.264,90 100.083,15 458 15.209,80 115,272,75

17 NF 45 Nota Fisca\ tU 65% 38.74776 25.18B04 31/0312014 25/0312015 1064B 1,62748 26.81350 355 3.17293 29.986 43

518.150,36 336,797.73
32,024.71 368.822,45 51.29877 420.121,21

SUB TOTAL

(')
(")
(''')

Controlo049-3/12
Controlo056-3fl3

Contraio 060-01/12

:.:::>
r_,'_J

,..","
~O
:.'O)



A1varez &MarsaldO Brasfl13l \' 0 "7
Rua Surobim. ~77 . 9" andar - Brooklin NoYÕ ' ,

04571-Q50 • SQoPaulo' SP, 8razll
. F'hone:+5511 51056500

Fax: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participacões S.A.
Ficha nO83.

Dados do Credor

Nome: METALÚRGICA METALGIL IND. E COMÉRCIO LTDAlEPP

CPF / CNPJ: 10.848.448/0001-13

Crédito contra a Galvão Engenharia

Valor publicado no Edital da Recuperanda: Não há
Valor Pleiteado pelo Credôr: R$ 79.413,12

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Não há
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Não há
Obs: O Credor é um EPP e portanto deve ser incluído na classe IV - ME e EPP

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( ) Divergência (x) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 - Documentos de Representação:
11.1. ( x) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): xxx
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado./

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Tradíng ali Alvarez & Marsal do Brasil Uda.

_alyarezandmarsal.com



111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1. Origem do crédito
(x) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivo judicial .
( ) outros:(x) cópia simples ( ) cópia autenticadÇ3( ) original ( ) não apresentado

Especificação: Contrato de Fornecimento de Bens entre Galvão Engenharia S.A e
Metalurgica Metalgil Industria e Comercio Ltda

111.2. Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento! empréstimo
( ) prestação de serviço
(x) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada !Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

111.3. Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

(x) informado ( ) não informadoEspecificação: O credor não informou se o valor do crédito solicitado está atualizado até

a data de 25 de março de 2015.

111.4. Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
(x ) Habilitação! Divergência conhecida

( ) Acolhida ( ) Não acolhida (x) Acolhida em parte

Resultado: O Credor requer habilitação no valor de R$ 79.413,12. Esta AJ acolhe
arcialmente a diver ência de crédito, ois o servi o referente à nota fiscal 136 ocorreu
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após a data do pedido de recuperação judicial. O valor do crédito foi atualizado até a
data do pedido de recuperação judicial (25/3/201.5) com o índice de correção monetária
do TJRJ e aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Valor do Crédito: R$ 53.141,02
Classificação do Crédito: Classe IV - ME e EPP

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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:tWvAa~b::;);>t;~;ii~:;~l;~;~;t;~~$;::~;~:;~m~::1f:~~*;;;.*~~~~t~Q~VAQt~~h;;~}kt~G;~{:'{::

1_-
26.570,5
26.670;5
53.141,02.

26.570,5
26.570,5

53.«i:õ2
26.57015
26.570,5

5~

ManifeswçA() do Credor em relaçfto 80 saldo descrito no edital publicado:

1)1vilrií.n~i.;ti':'i&:V;.•f;',,:
ConclusAo:

Consórcio:Comba.a nadocumenlaçGofornaoldapelooredor,oonclulmo.porIncluiro valordaRS53,141,02,liquidod. Impa.los,conformar.sulladodenosso
cálculo.

Numero

.'~iMfl1Ji1)1R.;;1t:~~.~_,.\8:~g.)!;Y!I'\lIlJ.(, .

"."" I Nota Fiscal

Nota Fiscal
129
130

Indicade Correçao
Multa

::==~========~M~UI~t.~==~~~~~~~~;;~:;;;;;~~~~;;~~~~~;;;;;=========================~~~T~o~ta~I~~I'j\\'lDIi::.:. ::~:'tí:m:~Q::~

Cr.dor ~;;(~~;.~t'fl.ló.iill~!l1í~••.MiiMiilíu~';,;1\i,,1.\:iCNPJICPF: :!;;1~'!£tt':10;~i,J;\~4Q~:6;\$:i"~;jii');*'t:::::~::::~;:t;:r ::~:=;~:~~;::;~:~~'~:::~~'~i..~~::
~;~::I~e~;t:o~rédlto:';,:!:;:;;':,:~j::¥:::~:~~mJ.=;;~;
DatedoFinalda Correçao: :\:i!\i,:j5.:.W£\.1i:~HMM~::.:¥:!i"CD:\.";
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Alvarez &Marsal do 8riflJl#CJIi.:- f
Rua surubim, 577 - 9" andar . 8roo~M.JJ~ 7

04571-050. &to Paulo. Sp. Brazil ~
Phone: +5511 5105 6500
Fax: +55 11 5506 4059

GALVÃO ENGENHARIA e GALVÃO PARTICIPACÕES
Ficha nO270

Dados do Credor

Nome: MF ADMINISTRAÇÃO E SERViÇOS LTDA.
CPF ICNPJ: 10.267.62-710001-67

Crédito (Consórcio UFN UI)

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111 - Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe 1\1 - Quirografário

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 2.381.624,06
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 3.707.616,82

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

(X) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Nâo apresentada

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

11 _ Documentos de RepresentaçãO:

11.1. ( x) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGO ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples () cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( x ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): xxx
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Trading as AMUez & Marsal do Bl3Si1 Uda.
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• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(X) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

• Exigências de Representação: Não há.

111_ Documentos constitutivos do crédito:

(i) Notas Fiscais Eletrônicas,Contrato de Prestação de Serviços e Boletins de

Medição.

111.1. Origem do crédito
( x ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( ) outros:

(x) cópia simples O cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação:

111.3. Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado ( x ) não informado
Especificação: Credor não apresentou crédito atualizado até 25.03.2015

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
,( x) prestação de serviço
( x) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR
Especificação:

111.4.Garantias
(X) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: () Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

• Exigências do Crédito
PARA O CREDOR:
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Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( ) Habilitação! Divergência conhecid.a

( ) Acolhida () Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Retenções contratuais não foram inclusas na medida em que não foi apresentado o
Termo de Recepção provisória conforme exigido em contrato.

Resultado:Valor do crédito foi atualizado pelo índice TJ!RJ + 1% a.m., na medida em que não há
previsão contratual a respeito, observando a participação da Galvão no consórcio UFN 3.

Valor do Crédito: R$ 2.303.426,73
Classifica ão do Crédito: Classe 111 - Quiro -rafário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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Manna.laçAo dOCredor em rel8Ç60 BO saldo di-acrlto no 8d1t8lpubllC&do:

l!lW,Miil~
Concluar.o:

ConlÓrclo: UFN lItCombas' na do<um.nlação fornecida pelo credor, concluim08por i""luiro valor d. RS2.303.426,73, liquido d. Impostos,conlorm. r.sulla<lo

de nosso câlculo. .

1_-----25-03-15 1,0646 24.361,2' ",01.697,9 202,0 . 27.041,7 428.745,8
25-03-15 1,0646 27.250,8 44U78.7 180,0 26.838,6 475.915,3
25-03-15 1,0646 28.092,9 462.850,0 117.0 18.051,2 4BO.901.2
25-03-15 1,0646 27,121.1 44B,B39.8 110,0 16.364,1 463.223.9
25-03--15 1,0648 14,631,0 24'.056,1 B9,O 1.15',3 248,207,4
25-0J..15 1,0000 165.960,2 65,0 3.595,8 169.556,0
25-03-15 1,0000 38.4S1,9 35,0 425,3 36.877,2

25-03-15 1,0000

M-09-14
26-{)B-14
28-11-14
05--12-14
2B.12.14
19-01-15
18--02-15
25-03-15

371.316,7
421.725,9
434.751,2
419.718,7
226.425,1
165.960,2
36.451,9

D lI.! de lnl( Ir)
V.llm Gal/.IO (/.1 COH0Ç.1O

2.0'2.355,81 12t.417,t4 2.m.'32,7' OU93,9' 2.303.428,73

Multa = Total jft.21JIt.t3MM

Multa

Juro' de Mora (a.m.)
Tipo de Juroa
Dlaa

Indica d. correçAo :;J!!,'í!t)j,tr{,,~'W;'t~l!itlll,,_).i~~~W,&i~f;:\,{{\j:;if)-'. 1 . NF 100 65,00% 580,487,2
2 NF 101 65,OOOÁl 6.48.809,1
3 NF 103 65,00% 668.857,2
4 NF 104 65,oooA 645.721,0
5 NF 105 65,00% 348.348,3
6 NF 106 65,00% 255.323,4
7 NF 107 65,00% 56.079,9

8 DIREITOSUB 55,00%

Data do Final da correç60:

:::>
::;,
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~ Surubim. 517 .9" andar- Brooklin Novo
04571-050 - São Paulo - SP. Brazil ,

Phone: +55 11 5105 6500
Fax: +55 11 5506 4059

GALVÃO ENGENHARIA S.A. e GALVÃO PARTICIPACÕES S.A.
Ficha nO188

Dados do Credor
Nome: MIGUEL NETO ADVOGADOSÃSSOCIADOS
CPF I CNPJ: 38.886.685/0001-98

Crédito Consórcio UFN 1lIe Galvão Engenharia

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 101.902,55
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 200.558,04

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe I Trabalhista
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe I Trabalhista

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

e x ) Divergência e ) Habilitação e ) Concordância com valor e) Não apresentada

11- Documentos de Representação:
11.1. ( X) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
e ) cópia simples eX) cópia autenticada e ) original ( ) não apresentado
11.2.Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( X ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples (X) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3.Procuração
( ) instrumento público (X) instrumento particular
( ) cópia simples () cópia autenticada (X) original ( ) não apresentado

11.4.Substabelecimento
( ) instrumento público e) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original eX) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento( s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original O não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( X) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

1lI_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1. Ori em do crédito

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda
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(X ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

O titulo executivo judicial
O outros:( x ) cópia simples () cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.2.Natur~za do crédito
( ) relaçãoempregatícia
( ) financiamentoI empréstimo
( X ) prestaçãode serviço

\ ( ) fornecimentode bens
( ) EPC- EmpreitadaISubempreitada
( ) locaçãode bens móveisou imóveis
( ) outras

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( X ) informado ( ) não informado
Especificação:

Especificação: (i) Contratos e Notas Fiscais de prestação de serviços advocatícios
(ii) Notas Fiscais de reembolso de despesas

111.4.Garantias
( X ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados

Especificação: Contas a pagar.

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitaçãol Divergência não conhecida
( ) Habilitaçãol Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Resultado:

o credor pede a majoração do valor listado no edital das recuperandas.

o credor pleiteia o valor de R$ 200.558,04, sendo R$ 154.581,08 (UFN 111) e R$

45.976,96 (Galvão Engenharia).

Em rela ão ao valor devido pelo Consórcio UFN 111, na forma do termo de
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Diante do exposto, esta AJ acolhe parcialmente a presente divergência de crédito.

o valor do crédito foi atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
(25/3/2015) pelo índice de correção monetária do TJRJ e aplicação de juros de 1% ao

mês a partir do vencimento.

Em relação aos outros serviços, há declaração da Galvão Engenharia S.A.
reconhecendo os serviços prestados para o Consórcio UFN 111 (na medida de sua
participação de 65%) e para a própria Galvão Engenharia S.A.

A nota fiscal de n. 43904 e 119.358 se referem a serviços que foram prestados em
data posterior ao do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual devem ser

excluídas do pleito do credor.

constituiçãO consórcio, não há responsabilidade solidária entre os consorciados, razão
pela qual a Galvão Engenharia SA responde nos Iimttes de sua participaçãO de 65%.

Valor do Crédito: R$156.076,52
Classificação do Crédito: Classe I - Trabalhista

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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Devedor \!!j?5iilillG~t,'I1&ilIlMj:MM!~ij;'~!liiliill:lli':j
CNPJJCPF: ~);rrfgtir~lilllfJ1jJ.~~f.,~~li~~~i1~j~;J
SaldooonformeEdlllil !;R!!fj"!dt~T,i't'4,~';!,li'::=

~l;:i~:~;~OS::o::!:!:!';!i!~E:::!:!
Dala do FInal da CorreçAo: jhSWl1t.lffi:~~J~t~~f\~*m:~~lf}1m~t¥.8rjr*Thmill:~1~~

M8:nlle'taolOCfOCredor em relação ao saldo "deicrilo 1\0 e:dhalpubliCado;

,lí1Yiífiíl:!\ª-"'\@
COnclusio:

consórcio: UFN lUCom basa .a docume.,açAo fornecida paio e,edor, eo.eluimos por incluirOvalor da R$ 156,076,52 , conlo
rme

,asunado da 110"0 cálculo.

M
15,2

71é
4,1

~~
1,965!8
1,~
611.0

~
1.693,8
382,8
934,0

~
23,2
1~

~
3,7

8.253':27

~
324,0

\8,0
21,0
160'
22:0'
~~~
216,0
238.0
208.0
210,0
2(l9,0
~~~~
152,0
140,0

~
8,5

779,6
155,3

1.169,1

~
467,4

.lli&
1.468,5

~
96~
~
16,4
\9.2
.lA
4,8

6,So!ii

~~~~
1,0646
1.0000

~~~
1,0646
1,õ64e
~~
1,0648

--h0648
1,0846

~~~~
1,0646
1,õ646
1.õWi

25103115
25103116
25/03115
25103115
25/031\5
2siD3ii5
25103115
2siD3ii5
25103115
25/03115
25/03115
25103115
25103115
2síõ3ii5
2siõ37i5
25103115
25f03115
25103116
25103115
25/03115
2siD3ii5
2siD3ii5
25(03/16

O"líl FlIl~1 díl Intlif:c de I
~cOlrcciío CorrüC,l(l

1.0000

6.000,0
. 8,260,7
10.272,0

~
132,0

11.757,3

~
2.464,9
289,9

\8,566,4
3.896,8
~~~~
34.96213
7,980,2
23.007,0

~~~
181,2
1"15,3

194,42õ,i4

1
'2
'3
4"
S-
'6
"7
ã
'9
10
11
12
13
14
15
16
'i1
16
16
20
2f
22
23

Muno

'.dlca do Corr8Çlo

Juros de Mora (a.m.)
Tipo de Juroa
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Rue +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha nO75.

Dados do Credor

Nome: MILTON MENDONÇA ALVES - ME
CPF / CNPJ: 05.500.722/0001-29

Crédito contra o Consórcio UFN 111 (Galvão 65%)

Valor publicadO no Edital da Recuperanda: R$178.268,36
Valor Pleiteado pelo Credor: R$273.299,02

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe IV - ME e EPP
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - ME e EPP

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 _ Documentos de Representação:
11.1. ( ) Contrato I ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): Requerimento de empresário da Junta Comercial
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ:( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda
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111 _ Documentos constitutivos do crédito:

Especificação: O credor apresentou cópia autenticada das se9uintes notas fiscais:
2599,2592,2586,2585,2579,2572,2560,2556,2548, 2539,2538,2537,2531,2524,
2520,2518,2516,2514,2508,2506,2496,2490, 2489,2488,2480,2476,2475,2474,
2468,2454,2453,2449,2447,2441,2440,2435, 2431,2425,2424, 2422,2421,2414,
2409,2407,2403,2400,2399,2386,2382.

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo exfrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
(x) outros:( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado ( x ) não informadoEspecificação: O credor não informa se o valor do crédtto está atualizado até a data do
pedido de recuperaçãO judicial. O credor pleiteia o aumento do valor do seu crédito
baseado no valor historio das notas fiscais anexas à divergência.

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( x ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

111.4.Garantias
(x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Pago 2 de 3



Opinião do Administrador Judicial

Resultado: O Credor pede que o valor do seu crédito seja majorado, incluindo os
valores em face do Consórcio UFN 111.Na forma do contrato do Consórcio UFN 111,não
há responsabilidade solidáriél entre os consorciados, motivo pelo qual a Galvão
Engenharia S.A. responde no limite da sua participação, que é de 65%. Por este motivo,
esta AJ acolhe não acolhe a presente divergência de crédito. O valor do crédj!g foi
atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (25/3/2015) com o índice de
correção monetária do TJRJ e aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( x ) Habilitação/ Divergência conhecida

( ) Acolhida ( x ) Não acolhida () Acolhida em parte

Valor do Crédito: R$ 195.295,15
Classifica ão do Crédito: Classe IV - ME e EPP

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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Data do Final da Correção: j:n,:ill:%i'i~,~íi1)RJ!l~:~'!im,1~f::n'c;[;\',\i,\%tl08;ifu";i!

Mã-nI1e'taçAo do credor em .elaçAo ao .sido de.ellto no e<iltalpubiTcido:

ii.l\@il!i!iii!Wti!
Concludo:
cons6rclo: UFN 111Com oa,e na documenlOç'ofomecld" pelo credar. conclulmOêpor Incluirovalor de R~195.295.15, liquido delmpo.to.,conforme re,u.ado de

~

o
O
,~
r..o.•....•
C.. ,;)

~~'i""\1fjjlÍJ~fi'MW'iIW~"""f)jf~t;Wm!-_.
. . NF. 2580 65.00'.4> 5.5'5.' ~ 3.630.5 26-12-" 2...,3-15 ',06" • 234.6 3.665.1 '9.0' • 114.7 3.97'."

NF 2386 65,00'.4> '.126.3 2.663.4 05-11-" 2...,3-15 ,..... U3,< 2.656.6 ~ "0.0 133.3 2.990.'
NF 2516 65.00% 5.363.' 3.466.2 lD-'2~" 25-03-15 '.0646 225.3 3.71'.5 105.0 129.9 3.641.4
NF 2414 85.00''\ '3.070.5 6.495.6 07-11-" 25-()3-15 '..... 549.0 '.0".' 13••0 4'6.' 9.460.9
NF 2474 65,00% 2.063.0 '.34',0 26-"~" 25-()3-15 '.0646 66.6 1.427.6 11••" 56.6 1.'64.1
NF 2362 65.00% '.922.6 6.44',7 03-1H' 25-03-15 '.0646 416.6 6.666.5 142.0 325.0 7.191.5
NF 2520 65.00% 5.166.5 3.359.5 \1-12.14 25-03-15 1.0646 2'7.1 3.576.' '03.0 122.6 3.699.'
NF 2489 85.00'.4> .~911.5 6.442.5 03-12.14 25-()3-15 1.06" 416.3 6.856.' 112.0 256.' 7.11'.'
NF 2399 85.00% 5.678.' 3.619.5 07-11." 25-03-15 1.0645 2'6,6 '.066.3 136.0 167.0 '.253.3
NF 2453 65.00% 5.273.6 3.426,0 24-1H' 25-03-15 '.0648 22'.5 3.648.5 121.0 147.2 3.796.7
NF 2596 85.00% 1.127.2 731.7 15-02-15 25-03-15 1.0000 732,7 26.0 6.' 739.5
NF 2537 85.00% 2.120.0 1.376.0 17.'2-14 2...,3-15 1.0646 6'.0 1.467.0 96.0 41.9 1.515.0
NF 2546 65.00% 6.567.2 '.281.7 22-12-1' 25-03-15 1.06'6 27',7 4.556.' 93.0 141.3 '.699,7
NF 2424 65.00% 4.976.' 3.234.6 14-11-14 25-03-15 1.0646 209.0 3.443.8 131.0 150.4 3.564.0
NF 2~6 65.00% 2.062.1 1.340.' ,D-12.14 25-03-15 '.0646 ".6 1.427.0 105.0 49.9 '.476 .•
NF 2421 85.00% 4.429.8 2.679.2 14-11-14 2...,3-15 '.0646 '66.0 3.065.3 '31.0 133.9 3.'99.'
NF 2475 '5.00% 2.496.0 '.622.' 26-11-14 25-03-15 '.0646 104.' '.727.2 119.0 66.5 1.795,7
NF 2578 65.00% 1.545.9 1.00'.6 25-02.15 25-03-15 '.0000 '.00'.' 28.0 9,4 1.014.2
NF 2468 65.00% 4.066.7 2.656.' 14-11.14 25-03-15 '.0646 171.6 2.82'.0 121.0 114.1 2.642.'
NF 1397 65.00% 1.1.'.0 643.7 07-11-1' 25-03-15 1.0646 .54.5 '''.1 136.0 41.3 939.5
NF 2425 65.00% 3.963.0 2.5'9.0 14-11." 25-03-15 1.0646 167.3 2.756.1 131.0 '20.4 2.67'.6
NF 2422 65.00% 9.17Q,3 5.960.7 '4-11." 25-03-15 1.0646 385.2 6.345,6 13'.0 277,1 8.622.9
NF 2524 65.00% '.020.9 2.613.6 15-'2.14 25-03-15 1.06" 168.9 2.782.5 100.0 92.7 2.675.2
NF 2431 65.00'.4> '.32'.9 2.81'.2 '4-11~14 25-03-15 1.06'6 16'.7 2.9'2.6 13'.0 130,7 3.123.5
NF 2539 65.00% '.696.3 4.'62.6 17-'2-14 25-03-'5 I."" 269,7 4.772.2 96.0 155.9 '.92'.1
NF 2447 65.00% 6.051.6 5.233.8 19-11-14 25-03-15 1.06" 336.2 5.571.6 '28,0 234.0 5.605.6
NF 2440 65.00% 3.:>44.5 2.173.9 '9-11-14 2&<>3-1' 1.0646 140.5 2.314.' '26.0 97.2 2.411.6
NF 2592 65.00''\ 5.060.3 3.269.2 25-02-'5 2...,3-15 1.0000 3.2'9.2 26.0 30.7 3.319.'
NF 2531 85.00% 3.125.' 1.031.5 '5-'2-14 25-03-15 1,0646 131.3 2.162.6 '00.0 72.1 2.234.'
NF 2415 85.00''\ 960.0 62'.0 '2-11-14 25-03-15 1.0646 40.3 "'.3 133.0 29.5 8'l3.6
NF 25'4 65.00% 1.736,0 1.127.6 'D-,2-14 15-()3-15 ',0648 72.9 1.200.6 105.0 42.0 '.242.6
NF 2403 65.00% 1.990.' 1.264.1 lD-11.14 25-()3-15 1•••• 6 63.6 '.377.7 135.0 62.0 1.439.7
NF 2'09 65.00% 10.419.0 6.772.' lD-11.14 25-03-15 1..... 437,6 7~210.0 135.0 324.4 7.534.4
NF 2460 85,00% 6.342.5 5.'22.6 01-'2.14 25-03-15 '.0646 3'Q,4 5.773.0 "'.0 219.' 5.992.'
NF 2441 85.00% '.216.6 2.742.2 19-'101' 25-03-15 1.0646 177.2 2.91•.' 126.0 122.6 3.042.0
NF 2536 85.00% 5.232.' 3.400.9 17-12-14 15-()3-15 1.0646 219.6 3~'20.6 96.0 116.3 3." •.•
NF 2572 85.00% 3.694.0 2.401.1 25-02-15 25-03-15 '.0000 2.'0',1 26.0 22.' 2,423.5
NF 2599 85.00% 6.439.2 '.165.5 25-02-'5 . 25-()3-15 '.0000 4.165.5 26.0 3'.1 4.224.6
NF 2506 65.00% 3.373.1 2.'.2.5 09-12-14 25-03-15 '.0646 141,7 2.3:>4.2 107.0 63.3 1.417.'
NF 2574 85.00% 3.157.6 2.051.6 25-02-15 25-()3-15 1.0000 2.052.' 2'.0 19.2 1.071,7
NF 2435 65.00''\ 1.042.5 677.6 19-11-14 25-03-15 1.064' 43.6 721.' 126.0 30.3 751.7
NF 2496 85.00% 5.336,0 3...... 05-12-14 25-03-15 1.0646 12'.' 3.692.5 110.0 135.' 3.'27.'
NF 1486 65.00% 3.656.0 1.506,' 03-12-14 15-03-15 1.0646 162.0 2.66'.4 112.0 99,6 2.766.0
NF 2565 65.00% 5.29'.4 3."'.0 25-02~15 25-()3-15 1.0000 3.44';0 2'.0 32.1 3.'76.'
NF 2490 65.00% 3.96'.6 2.592,6 05-12." 25-03-15 1.0646 167.5 2760.1 110.0 101.2 2.861.3
NF 2407 65.00'.. 10.373.2 6.742.6 ID-IH' 25-03-15 1.0646 435,7 7.178.3 '35.0 323.0 7.501.3
NF 2506 65.00% '.735.7 3.076.2 09-12." 25-03-15 1.0646 196.9 3.277.' '07.0 116.9 3.364.0
NF 2454 65.00% 3.586.5 2.331.2 2,-11~14 25-03-15 1.0646 150.6 2.'61.9 '24.0 102.6 2.564.4
NF 2459 65.00% 9.334.3 6.067.3 24-'1014 25-03-15 1.0646 392.' '.45'.3 121.0 260.5 6.719.8
NF 2400 65.00% 6.745.' '.364.5 07-11-14 25-03-15 '.06.6 2.3.3 '.667.6 138.0 214.7 4.6'2.6
NF 2568 65.00% 6.3'0.6 '.154.0 25-02-15 25-03-15 1.0000 4.154.0 26.0 39.' '.192.6
NF 2556 65.00'.4> 6.6'2.' '.297.6 24-12~,4 25-03-15 1.0646 277.7 '.575.6 .'.0 138,' '.714.3
NF 2476 65,00% 6.731,4 5.'75.' 29-11-14 25-03-15 '.0646 366,7 '.042.' 119.0 239.7 6.281.6
NF 2449 65,00% 3.596.0 2.337.4 21.11-14 25-03-15 1.064' 15'.0 2,,".4 124.0 102.' 2.591.3
_ 176."'.38 10."'.23 16'.413." 6.681." 19S.295."
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A1varez & Marsal doAI'flfI;~ar 1
Rua Surubim, 577 • 9" andar- ãJbbtJtítrrdvÓ ~

04571-050 - São Paulo' SP, Brazil
Phone:+55 11 51056500

Fax; +55 11 5506 4059

GALVÃO ENGENHARIAe GALVÃO PARTICIPACÕES
Ficha nº 243

Dados do Credor
Nome: MINAS REALVENDASESERViÇOSLTDA (LOCARCITY)

CPF/ CNPJ:22.254.734/0001-30

Consórcio Galvão Carioca (98%)
Crédito

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 13.011,63
Valor Pleiteado pelo Credor: R$20.348,51

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111 - Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe111- Quirografário

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11_ Documentos de Representação:
11.1. (x) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada () original ( x) não apresentada

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( x) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( x ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes

Documento(s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) AguardandO cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Tmding as Alvarez & Marsal do Brasil Uda

_.alvarezandmarsal.com
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111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
(X) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivojudicial
( ) outros:( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento / empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC- Empreitadá /Subempreitada
( x) locação de bens móveis ou imóveis

( ) outras

A fatura e a duplicata serão emitidas mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês
de utilização do veículo. O pagamento deve ocorrer até o dia 20 do mês de emissão da fatura.

Especificação: Contrato de locação de veículos de 09.01.2015 e Anexo.
Locação de veículos de placas: PVL7826; PVL 7827; OWL5379; OQJ6764; OW12028; OWH1l71;

OXH3741; HOA3403 e OPQ2326.

Prazo inicial: 09.01.2015 Prazo Final: 02.02.2015 (prorrogado). As locações foram efetuadas até
dia 25.03.15, embora o vencimento se estenda até 20/04 - crédito concursal. Constam recibos de
entrega e devolução dos veículos com assinatura do locatário, mas não é possível identificar se

são funcionários da Galvão. As assinaturas do contrato estão corretas.

Faturas ngs 022871 <R$ 13.271,17> e 023043 <R$7.071,34>

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado ( x ) não informado
Especificação: Não apresentou planilha e cobrou o valor histórico das faturas. Porém, a CI. 2.7 do
contrato prevê, em caso de atraso, acréscimo de juros de mora cumulativos na proporção de 1%
ao mês; correção monetária pelo TJ/MG e multa de mora de 2% sobre o valor total do débito,

tudo devido até a data do efetivo pagamento.

111.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: { } Aguardando cumprimento exigências
{ } Documentação Regular { } Docutne~taçãonão aceita

{x } análise superada por concordância da Recuperanda (no limite de 98% - Co~sórcio)

Pago 2 de 3
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Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: Contas a pagar

Opinião'do Administrador Judicial

Resultado: Divergência acolhida por reconhecimento do credor. Responsabilidade da
Recuperanda limitada a 98% do valor do crédito (Consórcio Galvão Carioca). Aplicação de
correção monetária pelo índice do TJ/RJ; juros de mora cumulativos na proporção de 1% ao mês;
e multa de mora de 2% sobre o valor total do débito, conforme cláusula 2.7 do Contrato.

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
(x ) Habilitação/ Divergência conhecida

(x ) Acolhida () Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Valor do Crédito: R$ 20.362,40
Classificação do Crédito: Classe lll- Quirografário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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RECUPERAGAO JUDICIAL GALVAO

Credor !:ii\lMitilil!i\Il'Al\'iiíiNC!A'$'itlil!íliiiê\lll'-iilA!'!"
CNPJlCPF: Êi\í~1m';~,rf(t}t1T~J~t;Jf,4~rf~t~l]~ÚM.(\tMm&~~l;hi

~ii.~:"erâ1i
Data do FInal da Correção: ~k1f,\W~tm~tw.:~mg)!{\ffi~~lm'a."tij~.J~f~riWffiK1n:\ili:m[:l\ffil~:~

;';'~;~\!1;&\:ilOvíi!lQi:~:T<1;;;;:!D;;;~;~;}i!i:"i;:JlAl.vIl.P.'eN{!ftNJ!AlliA\!;/I'S,'@<é,
Mi,1'9"

JurC>l (a.m.)
T1pod& Juros
DI ••

Total Mi'ã@hi'Jf4;IDl_________ "'M"'ul=ta 3119.2.

Multa
Indl"" de correç!O ªl.4!h"llij:i!illctiàTJlfi;tlAií!M,~~i'iim:@iITJ[l\\i!iillFi~i-1 • FATURA 22871 98.00'h 13.m.' 13.011.6 20lO3I,5 25.03115 1,0000 13.011.6 5,0 21.5 \3.033.'

2 FA1URA 23043 96,OO'h 7.07'.3 6.•29.. 0'104/15 ,5.<>31'5 1,0000 6.929,9 17.

0

) 6.029••' •.•• ,... '''''','' 21 •• ' , •.•••• ,.

c.:>
~
.f'..."
:.0
,~

.......]



AJYarez & Marsal do B1'3SlIA~ •• f
RuaSurubim, 577 - iJ' andar - Brooklilt"~ . "f Q

04571-050 - São Paulo - SP,8razll' , : U
Phone: +5511 5105 6500
Fax:+55 11 55064059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha n° 261.

Dados do Credor

Nome: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTOA
CPF I CNPJ: 02.894.169/0005-91

Crédito contra Consórsio UFN 111 (65% Galvão)

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111 - Quirografária
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Sem alteração

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 579.671,94
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 1.350.427,20

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
(x) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 _ Documentos de Representação:
11.1. ( ) Contrato I ( ) Estatuto Social I ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado
Obs: Credor assina petição de divergência sem anexar cópia do contrato social e do

documento de identidade.

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): -
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Tradíng as Atvarez & Marsal do Brasil Uda.

www.alvarezandmarsal.com

http://www.alvarezandmarsal.com
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111 _ Documentos constitutivos do crédito:

Especificação: Duplicatas n0 12014-0101 no valor de R$ 124.362,48, n° 12026-0101 no
va lor de R$111.699,52, nO12042'() 101 no valor de R$ 52.394,00, n° 12072'()

1
01 no valor

de R$ 156.414,96, nO12095.() 101 no valor de R$ 146.321,04, n° 12105.()101 no valor de
R$ 121.805,68, nO12127'()101 no valor de R$ 169.027,60, nO12003'()101 no valor de R$
17.237,32, n0 12184.()101 no valor de R$ 65.607,08, n° 12169'()101 no valor de R$
80.407,96, n0 12600-0101 no valor de R$ 69.347,72, nO 12619-0101 no valor de R$
24.891,52, nO12741-0101 no valor de R$ 7.871,34.

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
(x) outros: Duplicatas( x) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado ( x ) não informado
Especificação:O credor não informou se o valor do crédito solicitado está atualizado até a data

de 25 de março de 2015.

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

111.4.Garantias
( x) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandasc

( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Pago 2 de 3



Opinião do Administrador Judicial

Resultado: O Credor pede que o valor do seu crédito seja majorado. Foram anexadas
as Duplicatas nO12014-0101 no valor de R$ 124.362,48,.n° 12026-0101 no valor de
R$111.699,52, nO12042-0101 no valor de R$ 52.394,00, nO12072-0101 no valor de R$
156.414,96, nO12095-0101 no valor de R$ 146.321,04, nO12105-0101 no valor de R$
121.805,68, nO12127-0101 no valor de R$ 169.027,60, nO12003-0101 no valor de R$
17.237,32, nO 12184-0101 no valor de R$ 65.607,08, nO 12169-0101 no valor de R$
80.407,96, n0 12600-0101 no valor de R$ 69.347,72, nO 12619-0101 no valor de R$
24.891,52, e nO 12741-0101 no valor de R$ 7.871 ,34. A Recuperanda confirmou as
duplicatas como não pagas. Nesta parte, esta AJ acolhe parcialmente a divergência de
crédito. Na forma do contrato do Consórcio UFN 111, não há responsabilidade solidária
entre os consorciados, motivo pelo qual a Galvão Engenharia S.A. responde no limite da
sua participação, que é de 65%. Por tais motivos, esta AJ acolhe parcialmente a
presente divergência de crédito. O valor dQ crédito foi atualizado até a data do pedido de
recuperação judicial (25!3/2015) com o índice de correção monetária do TJRJ e
aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x ) Habilitação! Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Valor do Crédito: R$ 911.095,14
Classificação do Crédito: Classe 111 - Quirografária

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

GALVAO ENGENHARIA S.A.
-... , ..~"=,_-',,.',,~.,_"',.!, •. "':d,,":M~,:,,,,,~,';,,i'., ,,,~~,,,,t:c-'

Credor

CNPJ/C PF: 1~iill!!íiI~t~~;~9~~1~~I\Íq,Pl;'~;1,flíitm:íj
Saldo conTonne EditaI 1!\if!;W;li\@lU'!w$Ü:F:@:}ii!!!!!~'Ü
Saldo conTonne Credor E!Rf"m'fu\0@';i"hjWiIAt'~M;~~T:i~Jb
Saldo (\puração AJ f;R'~N~ilii[mt4[%~~;it~f~;MH9';1jO@'ilj~~
clasalncaçao do Crédito: !"t£:ti1WJet"illtO!t'UllU",%i:W!Ml".t\{

Data do Final da Correçllo:

Juros de Mors (a.m,)
Tipo de Juro.
Dias

Multa

. ._ D~t.a de O(l{a Final Indicc de Valor_ Valor Corrigido Dia5 de Villor da Mora

Nolurcza "I.,Golvào Valor100% ValorGalvao Iniciado ela C' Corrcçao (R$) C" (R$) Total (R$)
Correçao Correção orreçao (R$) orrcçooI Tipo

1 12014 Duplicata 66,00% 124.362,5 60.635,6 15-04-14 25-03-15 1,0646 5.223,4 86.059,0 344,0 9.868,1 ' 96.927,1

2 12026 Duplicata 66,00% 111.699,5 72.604,7 15-04-14 25-03-15 1,0646 4.691,5 77,296,2 344,0 6.863,3 86.159,5

3 12042 Duplicata 66,00% 52.394,0 34.056,1 15-04-14 25-03-15 1,0646 2.200,6 36.256,7 344,0 4.157,4 40.414,2

4 12072 Duplicata 66,00% 156.415,0 101.869,7 15-0~14 25-03-15 1,0646 6.569,6 108.239,4 344,0 12.411,4 120.650,6

5 12095 Duplicata 65,00% 146.321,0 95.108,7 15-05-14 25-03-15 1,0045 6.145,7 101.254,4 314,0 10.598,0 111.852,3

6 12105 Duplicata 65,00% 121.805,7 79.173,7 15-05-14 25-03-15 1,0646 5.116,0 64.289,7 314,0 8.822,3 93.112,0

7 12127 Duplicata 65,00% 169.027,6 109.887,9 15-05-14 25-03-15 1,0646 7.099,4 116.967,3 314,0 12.242,6 129.209,9

a 12003 Duplicata 65,00% 65.132,4 42.336,1 15-06-14 25-03.15 1,0646 2.735,6 45.071,7 283,0 4.251,8 49.323,5

9 12184 Duplicala 65,00% 65,607,1 42.644,6 15-06-14 25-03-15 1,0646 2.755,6 45.400,2 283,0 4.282,8 49.682,9

10 12169 Dupllcala 65,00% 80.408,0 52.265,2 15-06-14 25-03-15 1,0646 3.377,2 55.642,4 283,0 5.248,9 60.891,4

11 12600 Dupllcala 65,00% 69.347,7 45.076,0 10-11.14 25-03-16 1,0646 2.912,7 47.988,7 135,0 2.159,5 50.148,2

12 12619 Duplicata 65,00% 24.891,5 16.179,5 14-11-14 25-03-15 1,0646 1.045,5 17.225,0 131,0 752,2 17.977,1

13 12741 Duplicata 65,00% 6.067,1 5.243,6 27-12-14 25-03-15 1,0646 338,8 5.582,5 86,0 163,8 5.746,2

1.195,479 777.061,43
50.211,72 627.273,15 83,821,99 911.085,14

Multa
Total ~tiªMtt4:1

Indlce d. Correçllo
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A1varez &'MatsaldOBraslIW"1
RiJa Surubim. 577 - 9"andar - Brooklliol ~ . 9'1 "

04671-050 • &lo Paulo - SP, Brazil ' .. --
Phone: +5511 51056500

Fax:+55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha nO367.

Dados do Credor

Nome: MOVISOLOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS P.ESADAS LTOA - ME

CPF / CNPJ: 11.403.506/0001-68

Crédito contra Consórcio DCGEQG (49,5% Galvão)

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 23:063,43
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 46.152,26

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111- Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Sem alteração
Classificação do Crédito pleiteada pelas Recuperandas em suas divergências:
Classe IV _ ME e EPP (Galvão apresenta comprovante de inscrição e de situação
cadastral demonstrando que o Credor está cadastrado como ME).

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 _ Documentos de Representação:
11.1. ( x) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): xxx
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ:( ) Aguardando cumprimento exigências
x Documentação Re ular Documentação não aceita

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil L1da

www..alurezandmatsal.com

http://www..alurezandmatsal.com
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III _ Documentos constitutivos do crédito:

Especificação: Notas Fiscais nO26 no valor de R$ 14.000,00 e n° 45 no valor de R$

22.152,26.

1ll.1. Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
(x) outros: notas fiscais, boletins de medição

(x) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

1Il.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( x ) informado ( ) não informado
Especificação: O credor não informou se o valor do crédito solicitado está atualizado até

a data de 25 de março de 2015.

1ll.2. Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( x ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

1Il.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitaçãol Divergência não conhecida
(x ) Habilitação! Divergência conhecida

( ) Acolhida ( x ) Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Pago 2 de 3
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pagamento de 100% das notas fiscais. Esta AJ não acolhe a divergência de crédito. Na
forma do contrato do ConsórCio DCGEQG, não há responsabilidade solidária entre os
consorciados, motivo pelo qual a Galvão Engenharia S.A. responde no limite da sua
participação, que é de 49,50%. O valor do crédito foi atualizado até a data do pedido de
recuperação jUdicial (25/312015) com o índice de correção monetária do TJRJ e
aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Valor do Crédito: R$ 26.556,71
Classificação do Crédito: Classe IV - ME e EPP

_. Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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1-1.055,0 43,1 165,5
1.056.0 1,9 7,4
1.056,0 46.5 1782-
286.0 763,4 6.0811
'200-:0 1.160.4 18.12'\A

1.975,22 26.558,71

Dws de Vnlor c1nMori"
~correc;\o \OSI

MenUiltaçiõ do Credor em relPÇiO ao nk:lO descrItO no ed"al publicado:

P1iHlf.!i!ftf:í
,Conclusio:

Consórckt: DCaeOaCom base na documentaçãO lomecida pelo credor. concluimos por incluir o valor de R$26.556.71. conforme ,esullado de nosso cãlculo.

Indkle de Correçk>

Muna

Jurol de Nora (a.m.)
T~deJuro.
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A1varez &Marsaldo BrasutJlJ.4\g qG
RuaSurubim, 577.9" andar. Brooklin Novo .

04571-050' São Paulo - Sp' Brazil
Phone: +5511 51056500
Fax:+55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha nO122.

Dados do Credor

Nome: MR2 Engenharia Ltda. - ME
CPF / CNPJ: 11.968.911/0001-23

Crédito contra o Consórcio QGGE (Galvão 99,99%)

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$1.590.00
Valor Pleiteado pelo Credor: R$48.634.10

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe IV - ME e EPP
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - ME e EPP

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

11 _ Documentos de Representação:

11.1. ( x) Contrato I ( ) Estatuto Social I (x) Identidade Pessoa Física
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios

• ( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): xxx
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.
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• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

111_ Documentos constitutivos do crédito:

Especificação: O Credor não apresentou o contrato que pennite identificar a existência
de relação jurídica com as Recuperandas ou Consórcios. Além disso, não é possível
identificar o período em que os serviços foram prestados. O credor apresentou cópia
simples das notas fiscais de n. 127, 129, 132 e 135.

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
(x) outros:( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) n"ãoapresentado

1ll.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( x ) informado ( ) não informado
Especificação:

1ll.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( x ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR
Especificação:

lllA. Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular (x) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: Contas a pagar.

Opinião do Administrador Judicial

Pago 2 de 3
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( x ) Habilitação/ Divergência conhecida
( ) Acolhida ( x ) Não acolhida () Acolhida em parte

Resultado:

Por tais motivos, esta AJ não acolhe a presente divergência de crédito.

o credor pede a majoração do valor do seu crédito.

Diante da ausência de previsão contratual em sentido diverso, o valor do crédito
foi atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (25/3/2015) com o índice de
correção monetária do TJRJ e aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Não há qualquer outro documento que permita concluir que, de fato, o credor
prestou o serviço e/ou o Consórcio ou uma das Recuperandas recebeu/aceitou o serviço

alegado pelo credor.

Porém, as notas fiscais de n. 127, 129, 132 e 135 não possuem o aceite do
Consórcio QGGE ou de uma das Recuperandas.

Valor do Crédito: R$1.759,15
Classificação do Crédito: Classe IV - ME e EPP

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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Devedor ~f~{~~~:R~tâALV~(S~:ª~:t:1TIj
CNPJICPF: ,'i~~j"l\~iíi;liftí0líli1,;"S~8'
Saldo conrorme Editai ;:'''';::!:!1l6!lllôt'J''f,
:ijaldo conrorme Credor :*'t~!,dU'M:!"'t'Wi;1,j~
Saldo apuraçio AJ R$ 1.159,;5

Elasslltêaçfo do Crédito: N'~"'W'qll•• a:lik"E "",
Data do Final da Correçlo: r:\::Ni:~i\'~!f!~~M~dS*',,'l'~

Monlle.t.clo do Credor em reloclo ao .oldo de.crlto no edltofpubllcado:

QíWtli~I1º\A";',:,!
ConclusAo:

Consórcio: QGGECom basa na documentação fornacida pelo crador, conelulmos por incluiro velar da R$ 1.759,15, conforme re,ullado de nossa cálculo,

1.75&,15
1.759,15

66,57-88,57
Total i+N\i.lltm

118.1.892,57
1.892,57

102,73
102,73

1,064625/031201527/1 ~120141.58&,84
1.589,84

_1.590,00
1.590,00

99.99%Nota Fiscal

~~jftrJ({ªf{t;t{",j:i.II~l\i~i .------------Multa

Indlce de Correçlo

Juro. de Mora (o.m.)
Tipo de Juros
Dias

c::>
C'.:)
,~
,-:.0
•... ..J
c.o
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A1varez &: Marsal do Brasil Lida. ~

RuaSurubim, 577 - 'i5' andar - Brooklin NOVO

04571-050 - ~ll.OPaulo -.sFf1\~~
f'hone. +55 11 516t.~~M O.

Fax: +55 11 5506 4059 .

GALVÃO ENGENHARIA S.A. e GALVÃO PARTICIPA ÓES S.A.
ficha nO 8-ª

Dados do CredorNome: MÜLLER. NOVAES, GIRO E MACHADO ADVOGADOS

cPf I CNPJ: 07.806.766/0001-07

11.2.Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm (X) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples (X) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

li _ Documentos de Representação:11.1.(X) Contrato / I)Estatuto social I I ) Identidade Pessoa Fisica
( ) cópia simples (X) cópia autenticada ( ) original () não apresentadO

IX ) Divergência I )Habilitação I )Concordãncia com valor I)Não apresentada

I_ Petição do Credor com pedido de habilitação/diVergência do crédito:

Documentos apresentadOS pelo credor e Avaliação do Administrador JudieiallM)

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe I Trabalhista
Classificação do Crédito Pleiteada pelO Credor: Classe I Tr$alhista

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 138.085,44
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 113.811,94

Crédito Galvão Engenharia

_.alvarezandmarsal.com

Trading as "lvarez & Marsal do Brasii Uda.

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências( X) Documentação Regular (-,) Documentação não aceita

11.3.Procuração
( ) instrumento público O instrumento particular
( ) cópia simples () cópia autenticada O original (X) não apresentadO

11.4.substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (X) não apresentado

11.5.Outros documentos de representação relevantes

Documento( s):( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original O não apresentadO



L._-----

111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
(X ) título executivo extrajudicial (art.585. CPC)
( ) titulo executivo judiCial
( ) outros:( x ) cópia simples () cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação: (i) Contratos e Notas Fiscais de prestação de serviços advocatícios

(ii) emails de envio de Notas Fiscais(iii) Declaração da Galvão Engenharia datada de 21.05.2015, reconhecendo o crédito em

favor do Credor no valor de R$ 113.811,94

1II.2. Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( X ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC -:-Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( x ) informado ( ) não informado
Especificação:

OB5:

111.4.Garantias
( X ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

..----

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: Contas a pagar.

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( x ) Habilitação/ Divergência conhecida

( x ) Acolhida () Não acolhida () Acolhida em parte
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L__ ----

004832

Resultado:

o credor pleiteia a redução do valor do seu crédito.

Em relação à nota fiscal de n. 903, ela foi cancelada. Em substituição, foi
apresentada a nota fiscal de n. 938, porém não há aceite da Galvão Engenharia S.A. em
relação a esta nota. Logo, essa nota deve ser excluída do valor do crédito pleiteado pelo

credor.

Em relação à nota fiscal de n. 1.002, ela é composta de diligências realizadas por
correspondentes em diversas datas. Existem duas diligências prestadas em 27 de março
de 2015. Essas diligências somam o valor de R$130,00 e devem ser excluídas do valor
pleiteado pelo credor, pois não estão sujeitas à recuperação judicial.

Da documentação acostada pelo credor em seu pedido de divergência é possível
identificar que existem créditos cujo fato gerador é posterior ao pedido de recuperação

judicial (25/3/201"5).

Diante da ausência de previsão contratual em sentido diverso, o valor do crédito
foi atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (25/3/2015) com o índice de
correção monetária do TJRJ e aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Diante do exposto, esta AJ acolhe parcialmente a divergência de crédito

apresentada pelo credor.

Valor do Crédito: R$113.715,74
Classificação do Crédito: Classe I - Trabalhista

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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ManlfeataçAo do Crador em relaçAo ao saldo deacrlto no edItaI publicado:

ºlvwõJff~'I;;)
ConcluaAo:
MÜLLER. NOVAES. GIRO E MACHADO ADVOGADOSCom base na documentação fornacida pelo credor, concluimos por incluir o valor de R$ 113.715,64, conforme resultado de nosSO

cálculo.

••• I,,~iil'I.!alfim,m"i'tZ,,~j+E;:12ri~i;mi.ai~jEfIJt1"dID!6a'I,,3'1'~'I~g~i.mJ,a.~nm,.ai!fI•••
Devedor \;;:"\~l@\~!$i~tl'gN~gNiji\R,;6;'!i:tti:E.f;tK"
CNPJ/CPF: E~1~;\\J,*;ij;\,K~,q1;~9';1nl!il!9.'l:~1;;i~i't,*t.!i'K
Saldo conforme Editai (~7"'~'J,,:.,,:p;r.?BI:nlJ.ºªg;~;Ú:fE"{r"ê19C"!
::::: :;::::~: ~edor \i:i'ij;:,:,;,.cc,:::,.iiim,j1iijN1tm~r-!S
ClasalhcBs'O do crédito: P?{,:~_>;,{:,.:>:>,A:~_~~:)<:tjtl•• "'1il~::~t<t':",::Ef-;Y;i¥-,n:~

Data do Final da ConeçAo: tt~~j:{:~i:j,~~!~:UtK~I1~~$~,.r;1.'$-*l1~;i;JH~i~tS~~:ti

Not"",za % Galvão Valor 100% Valor Galv"O Dala de Inicio DalO rinal <Ia Indico <lo V,lor Correç.o Valor CorriçJ"lo Di,s do V.llor <Ia Mora Total (HSl
da Correç'o Correçtio Correçao (RS) (R Si Corre,oo (RS)

1
NF 959

Nota Fiscal 100% 32.670,00 32.670,00 2(}-Fe1>-15 25-Mar-15 1,0000
~2.670,OO 35 . 38115 33.05115

2
NF 977

Nota Fiscal 100% 2.259,24 2.25924 13-Mar-15 25-Mar-15 10000
2.259,24 12 904 2.268 28

3
NF 979

Nota Fiscal 100% 33.390,00 33.39000 2(}-Ma,-15 25-Mar-15 1,0000
33.390.00 5 55.65 33.445,65

4 NF 980
Nota Fiscal 100% 4.00000 4.00000 2(}-Mar-15 25-Mar-15 10000

4.000.00 5 6,67 4.006 67

5
NF 982

Nota Fiscal 100% 1.990,00 1.980,00 27-Mar-15 25-Mar-15 1,0000
1.980,00 2

1.98000

6
NF 1002

Nota Fiscal 100% 3,671,70 3.877,70 2&-A ,-15 25-Mar-15 10000
3.671 70 33)

3.671,70

7
NF961

Nota Fiscal 100% 450.00 450,00 I&-Fe1>-15 25-Mar-15 1.0000
450,00 36 5,40 455,40

8
NF981

Nota Fiscal 100% 450,00 450.00 1&-Mar-15 25-Mar-15 1,0000
450,00 6 0.90 450,90

9
NF 1005

Nota Fiscal 100% 54000 540.00 l&-A ,-15 25-Mar-15 1,0000
540,00 24

54000

10
NF 1008

Nota Fiscal 100% 33.84000 33.64000 3(}-A r-15 25-M.r-15 1,0000
33.84000 35

33.1140,00

113.258,94____ 113.286,94

113.286,94
458,80 113.715,74

TOTAL

Juros de Mora (a.m.)
Tipo de Juroo
Dias

Multa

::J
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Alvarez &. Marsal do BrasU Ltda.1RiJa Surubim, 577 - fi' andar - Bl'Oo\<lll) .~.
04571-050 - sao Paulo - SF':et~ '),

PI'lIJne:+55115105 6500 .' ,ji
Fax: +55 11 55064059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha nO154.

Dados do Credor

Nome: NACTEL CONSTRUCOES LTOA - EPP
CPF 1CNPJ: 02.631.399/0001-34

Contato: (81) 3467-6867

Crédito contra Galvão Engenharia S/A

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe IV- EPP e ME
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Não informado

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 1.126.750,92
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 1.163.231,95

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
(x) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Nâo apresentada

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

11 _ Documentos de RepresentaçãO:
11.1. (x ) Contrato 1 ( ) Estatuto Social 1 (x ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

I

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

ti 11.3. Procuração
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s):( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda

www.alvarezandmarsal.com

http://www.alvarezandmarsal.com


111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
(x) outros: Notas Fiscais Eletrônicas, Duplicatas e Protestos

( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação: Notas Fiscais Eletrônicas n° 818 no valor de R$ 96.006,60, nO819 no
valor de R$ 125.092,40, nO 860 no valor de R$ 29.422,00, nO861 no valor de R$
48.833,00, nO896 no valor de R$ 118.680,00, nO897 no valor de R$ 831.332,00, e n° 904
no valor de R$ 52.548,00.

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço--
( ) fornecimento de bens
( x ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( ) informado (x ) não informado
Especificação:

O credor não informou se o valor do crédito solicitado está atualizado até a data
de 25 de março de 2015.

111.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

Pago 2 de 3
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( x ) Habilitação/ Divergência conhecida
( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Resultado: O Credor diverge do valor do crédito e anexa as Notas Fiscais Eletrônicas
n0 818 no valor de R$ 96.006,60, nO819 no valor de R$ 125.092,40, nO860 no valor de
R$ 29.422,00, nO861 no valor de R$ 48.833,00, n° 896 no valor de R$ 118.680,00, nO
897 no valor de R$ 831.332,00, e nO904 no valor de R$52.548,00. Foi anexada planilha
de cálculo, sem indicação de data, contendo duas NFSEs que não foram apresentadas,
a saber: n° 816 no valor de R$ 74.030,00 e nO817 no valor de R$53.00,00. Nesta parte,
esta AJ acolhe parcialmente a divergência de crédito. A referida planilha de cálculo
contém ainda retenções e custas cartorárias. Nesta parte, esta AJ não acolhe a
divergência de crédito. Por tais motivos, esta AJ acolhe parcialmente a presente
divergência de crédito. O valor do crédito foi atualizado até a data do pedido de
recuperação judicial (25/3/2015) com o índice de correção monetária do TJRJ e
aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Valor do Crédito: R$ 1.269.232,80
Classificação do Crédito: Classe IV- EPP e ME

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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Alvarez & Marsal do Brasil Ltdâ.\. . J

Rua Surubim, 57.7- 9" andar - Brooklin Novo .
04571-050 • S:w Paulo' SP. Brazil

Phone: +55 11 5105 6500
Fax: +55 11 55.06 4059

GALVÃO ENGENHARIA e GALVÃO PARTICIPAçÕeS
Ficha nO231

Dados do Credor
Nome: NETHERLAND ENGENHARIA LTOA - EPP
CPF / CNPJ: 04.331.206/0001-55

Contato: (41) 3029-0081

Crédito (Consórcio UFNIII - Galvão Engenharia S.A. - 65%)

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 372.806,59
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 706.225,77

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe IV - ME/EPP
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - ME/EPP

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

( x) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 - Documentos de Representação:

11.1. ( x) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( x ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apre,sentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): -
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ: (x) Aguardando cumprimento exigências
Documenta ão Re ular Documenta ão não aceita

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil lida.

www.alvarezandmarsal.com

http://www.alvarezandmarsal.com


• Exigências de Representação: solicitar ao credor a apresentação de cópia

autenticada do contrato social.

111_ Documentos constitutivos do crédito:

1ll.1. Origem do crédito
( x ) título executivo extrajudicial (art. 585. CPC)

( ) titulo executivo judicial .
( x ) outros: duplicatas, invoices, diários de obras, boletins de medição, DACTE

( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( x ) prestação de serviço
( x ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR

Especificação:

Credor apresenta Contrato de Prestação de Serviço nO574/13 e 1° aditivo celebrado em
24/02/2014, majorando o preço para R$ 1.727.949,67. Credor apresenta cópia de 2°

aditivo, o qual não contém a assinatura das partes.

Apresenta NFs 139, 149, 152, 166 e 147 e respectivas duplicatas protestadas.

Apresenta DCTE da NF 147, assinado pelo consórcio.

Apresenta todos os boletins de medição assinados (NFs 139, 149, 152, 166) e DACTE

(NF 147).

Credor pleiteia aplicação de juros de mora de 1% e correção pelo IGP-M.

Credor pleiteia a cobrança de 100% do crédito da Recuperanda. Ocorre que não há
solidariedade entre as consorciadas, respondendo a Recuperanda no limite do seu
percentual de participação, de 65% (CI. 4.2 do 2° aditivo ao termo de consórcio).

1ll.3. Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( x ) informado ( ) não informado
Especificação:

111.4.Garantias
( X) não existente ( ) existente
Especificação:
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• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apteSêntados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x ) Habilitação! Divergência conhecida

( ) Acolhida ( ) Não acolhida (x) Acolhida em parte

Resultado: Divergência acolhida em parte. Credor pleiteia 100%, mas o crédito é
devido na proporção de participação da Recuperanda no consórcio em referência
(65%). Recebidos comprovantes de pagamentos feitos pelo consórcio. Valores
corrigidos por TJRJ + 1% üuros de mora) até a data do ajuizamento da RJ.

Valor do Crédito: R$470.510,32
Classificação do Crédito: Classe IV - ME/EPP

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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470:510.32

1-6.344,3
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303,4
1.242,1
28.578,0

49.075,18

390,0
359,0
329,0
145,0
359,0

Dias de Valor da Mora
Corroçao (RS)-Nota Fiscal 65,00'", 70.523.9 45.840,5 28-02-14' 2s,oi.\'S 1,0646 2.962,1 46.802,8

Nota Fiscal 65,00% 152.244,2 96.956,7 31-03-14 25-03-15 1,0646 6.394,5 105,353,2
Nota Fiscal 65,00'/, 3.998,5 2.599,0 30-04-14 25-03-15 1,0646 167,9 2,767,0
Nota Fiscal 65,00% 37.137,0 24.139,1 31-1Q.14 25-03-15 1,0646 1.559.8 25.696,9
Nota Fiscal 65,00% 345.105,5 224.318,6 31-03-14 25-03-15 1,0646 14.494,9 236.813,4

809.009, t5 395.855,95 25.579,20 421.435,15
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aOI Qr I')Alvarê% & Marsal do Brasil ódá;.' ...""
Rua Surubím. 577 - 9"andar - Brooklín Novo --

04571-050 - &lo Paulo - Sp, Brazil
Phone: +55 11 5105 6500

Fax:+55 11 5506 4059

GALVÃO ENGENHARIA e GALVÃO PARTICIPAÇÕES
Ficha n° 141

Dados do Credor
Nome: NEUMAN & ESSER AMERICA DO SUL LTOA
CPF / CNPJ: 53.784.43/0001-87

Crédito (Galvão Engenharia S.A.)

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 49.391,46
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 73.818,99

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111- Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe 111- Quirografário

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

_( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11 _ Documentos de Representação:

11.1. (X) Contrato I ( ) Estatuto Social I ( ) Identidade Pessoa Física
( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado
*28a alteração contratual. Cópia certificada digitalmente pela JUCEMG, com número de

certificação impresso.

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

085:" representantes legais outorgados por instrumento público, que também assinam
(dois deles) a procuração ao signatário da petição de divergência, cujas firmas conferem.

11.3. Procuração
( x ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s):

cá ia simples cópia autenticada
resentado

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.
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• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

111_ Documentos constitutivos do crédito:

1ll.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC) ordem

( ) titulo executivo judicial( x ) outros: ordem de serviço, notas fiscais, recebidos de protocolo oU entregas junto ao

órgão, boletins de medição( x ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.2.Natureza do crédito
( ) relaçãoempregatícia
( ) financiamento1 empréstimo
( x ) prestaçãode serviço
( ) fornecimentode bens
( ) EPC- EmpreitadaISubempreitada
( ) locaçãode bens móveisou imóveis
( ) outras INFORMAR

Especificação:

o Credor apresenta ordem de compra emitida pela Recuperanda para prestação de
s~rviços, no valor global de R$ 225,723,00, bem como a respectiva nota fiscal nO

2013/47.

Diante da não quitação da nota fiscal na data aprazada, as partes, após diversas trocas
de e-mails acordaram que o pagamento seria feito em três parcelas (a primeira, de R$
112.861,50 a vista) e duas de R$ 58.430,75. Apenas a última parcela, com vencimento
em 07/09/2014, não restou paga. Restou acertado na troca de e-mails que as parcelas
seriam em cima do valor histórico, não incidindo juros sobre tais valores.

Credor apresenta planilha de cálculo na qual pretende fazer incidir cobrança de juros em
cima do principal desde 18/12/2013. Contudo, em razão da repactuação dos
pagamentos, o termo inicial de inadimplemento ocorreu em 07/09/2014.

Quanto ao pedido de reembolso das despesas com protestos, não são exigíveis do
devedor as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial,
salvo as custas judiciais decorrentes de litígios com o devedor (Art. 5°, 1\, Lei 11.101).

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( x ) informado ( ) não informado
Especificação:

1ll.4.Garantias
( X) não existente ( ) existente
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Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( x ) Habilitação/ Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Resultado: Divergência parcialmente acolhida. Excluídos apenas as despesas com
protestos, uma vez que não são exigíveis do devedor as despesas que os credores
fizerem para tomar parte na recuperação judicial, salvo as custas judiciais
decorrentes de litígios com o devedor (Art. 5°, 11,Lei 11.101), bem como não há
previsão contratual nesse sentido. Crédito corrigido pelo TJRJ + 1% a.m Ouros de
mora) desde 07/09/2014 (data do inadimplemento, em razão das diversas
repactuações de pagamento).

Valor do Crédito: R$ 62.287,18
Classificação do Crédito: Classe 111- QuiroÇJrafário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial .

Eduardo Seixas

Pago 3 de 3
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('ln/l/ {"Alva.fez & Marsal do BraS'" Hd'l.' -.~ u
Rua Surubim, 517 - 9" andar - Brooklin Novo

04571-050 - São Paulo - SP, Brazil
Phone:+5511 51056500

Fax:+55 11 5506 4059

GAlVÃO ENGENHARIAe GALVÃO PARTICIPACÕES
Ficha n2 301

Dados do Credor
Nome: NOROMIX CONCRETOLTDA

CPF/ CNPJ:10.558.895/0001-38

Crédito (Consórcio UFN III) .

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 66.287,72
Valor Pleiteado pelo Credor: R$110.796,77

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111 - Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe 111- Quirografário

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( x) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada
08S: o credor pede habilitação, mas há crédito informado pela Recuperanda em valor inferior

ao requerido, daí porque este AJ tratará a manifestação como Divergência

11_ Documentos de Representação:
11.1. ( ) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples () cópia autenticada ( ) original (x ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x ) não apresentado

liA. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes

Documento(s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular (x) Documentação não aceita

Trading as Alwrez & Marsal do Brasill1da.

www.alvarezandmar.;al.com

http://www.alvarezandmar.;al.com


111_Documentos constitutivos do crédito:
111.1.Origem do crédito
( x ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivo judiCial
( ) outros: Quadro Resumo; Notas Fiscais

(x) cópia simples (x ) cÓpia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação: DUPLICATA nl! 1685-0101 de 05.12.2014 vence 30.12.2014 valor R$ 102.776,44
referente a FATURA 1685 no valor de R$ 104.985,44 (NªDanfe 000026 de 02.12.2014 no mm

valor da fatura). A duplicata está sem autenticação e SEMACEITE.

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento j empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC- Empreitada /Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado ( x ) não informado
111.4.Garantias
( x ) não existente ( ) existente

Registros Contábeis das Recuperandas
(x ) apresentados ( ) não apresentados

Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador judicial
( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
(x ) Habilitaçãoj Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Resultado: Apesar de faltar documentos de representação, esta AJverificou na contabilidade da
Recuperanda que está em aberto a NF 26, no valor líquido de R$ 102.776,40, respondendo a
Recuperanda por 65% deste valor que é o percentual de sua responsabilidade no Consórcio UFN
111,cujo contrato não prevê solidariedade entre as consorciadas. Aplicação de correção monetária

pelo índice do TJjRJe de juros de mora de 1%ao mês.
Valor do Crédito: R$ 67.534,74
Classificação do Crédito: Classe 111- Quirografário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasilltdà.
Administrador judicial

Eduardo Seixas

Pago 2 de 2
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,. ,
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A1varez & Marsal do BÁél~1 ~. r
Rua Surubim, 577 - go andar - B~' I' ~<H:>:~..

04571-050. SãoPaulo. ,Brazil""
Phone: +5511 5105 6500

Fax: +55 11 5506 4059

GALVÃO ENGENHARIA e GALVÃO PARTICIPAÇÕES
Fichas O e E

Dados do Credor "Nome: NUCLEO DE PROJETOS E CONSULTORIA S S lTOA EPP

CPF / CNPJ: 04.130.840/0001-20
Contato: (xx) 2589-9662 (Santana de Parnaíba - SP)
*apresentada diretamente em juízo, dentro do prazo de habilitações/divergências.

Crédito (Galvão Engenharia S.A.)

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 223.514,21
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 399.134,94

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe IV - ME/EPP
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe IV - ME/EPP

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

( x ) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

11 _ Documentos de Representação:

11.1. ( ) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): -
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Trading as AMlrez & Marsal do Brasil Uda.
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• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( x ) título executivo extrajudicial (art585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( x ) outros:( X ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada /Subempreitada
( x ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR

Credor apresenta cópia (i) das Diretrizes de QSMS), anexa ao contrato 0002/2014-T; (ii)
proposta comercial, sem aceite da Recuperanda; (iii) NFs 483, 495, 500 e 511, sem a
assinatura de concordância da Recuperanda.

Especificação:

Apresenta cópia autenticada do contrato de prestação de serviços.

Valor reconhecido parcialmente pela Recuperanda no seus contas a pagar.

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
( x ) informado ( ) não informado
Especificação:

111.4.Garantias
( X) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
(x) apresentados () não apresentados
Especificação: contas a pagar
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Opinião do Administrador Judicial

Resultado: Divergência parcialmente acolhida, visto que houve pagamentos feitos
e não considerados pelo credor, conforme documentação enviada pela
Recuperanda. Notas apresentadas já foram parcialmente quitadas, sendo o saldo
resultado listado no edital. Valor atualizado por IGP':'M+ 1% Ouros de mora) até a

data do ajuizamento da RJ.

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x ) Habilitação! Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Valor do Crédito: R$ 305.003,80
Classificacão do Crédito: Classe IV - ME!EPP

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas

..~
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

ª~W;~0Jf~~~~~tOO![t):~l!1~~!llK!\);;%¥S@
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Total MMaJIMllI

-1,0098 327,3 33.726,4. . 48,0 539,6 34.266,0
1,0000 93.398.1 20,0 622,7 94.021,7
1,0000 93.399.1 93.399,1
1,0000 83.317,0 83.317,0

327,31 303.841,52 1.162,28 305.003,80

Dat,l de Data Final
Início da da
Conceno COIreção

463 Nota Fiscal 100,00% 33.399,1' 33.399,1 05-02-15 25-03-15.

495 Nola Fiscal 100,00% 93.399,1 93.399,1 05-03-15 25-03-15

500 Nota Fiscal 100,00% 93.399,1 93.399,1 02-04-15 25-03-15

511 Nota Fiscal 100,00% 83.317,0 83.317,0 25-03-15 25-03-15

303.514,21

Multa

t.l\!,~~",,~gRl!i~X{!tl!ll.~itl'''f;']f~'lt~••• ''1m.•••Mi<~-m~.-. ' •

. • 'I'
I . .I T,po

1
2
3
4

Indlce de Correç!io

Multa

Data de Final da Corraçãe:

Juro8 de Mora (a.m.)
TIpo da Jures
Ola&

o
Q
.~'"
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A1varez&Marsaldo srJJIMa0f J
Rua Surubim, 577 - '<1'andar - Brooklin Nàvó" ..") j

04571-050 - ~o Paulo - SP, Brazil
Phone:+5511 5105 6500

Fax:+55 11 5506 4059

TGALVÃO ENGENHARIAe GALVÃO PARTICIPACÕES
Ficha nº 51

Dados do Credor
Nome: NUNESOLIVEIRAMÁQUINAS EFERRAMENTASLTDA

CPF/ CNPJ:61112215/0001-99

Consórcio UFN 111 (65%)
Crédito

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 14.355,48
Valor Pleiteado pelo Credor: R$22.085,35

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111 - Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe"I - Quirografário

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)
1_ Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( X) Divergência ( ) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

1\ - Documentos de Representação:
11.1. (x ) Contrato / ( ) Estatuto Social/ ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado
Obs: não há, pois a Divergencia foi firmada por sócio administrador e sua assinatura confirmada

pela semelhança no contrato social

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x) não apresentado

1\.5. Outros documentos de representação relevantes

Documento(s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Trading as AMUez & Marsal do Br.asil Uda
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111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivo judicial
( x ) outros: Notas fiscais eletrônicas e Relatório de Contas a receber

( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento / empréstimo
( ) prestação de serviço
( x ) fornecimento de bens
( ) EPC- Empreitada /Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis

( ) outras

Especificação: Alega ter NF emitidas e não pagas. As NF apresentadas não vieram acompanhadas
dos respectivos canhotos firmados pelo Consórcio e não foi apresentado outro documento que

comprove o recebimento dos produtos vendidos.

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado ( x ) não informado
Especificação: O valor informado não computa encargos moratórios e não é possível saber se há
previsão contratual porque não foi apresentado contrato de prestação de serviços.

111.4.Garantias
(x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
(x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( x) Habilitação/ Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Resultado: Rejeitado, pois o valor do crédito é limitado a 65%, correspondente a
responsabilidade da Recuperanda no Consórcio UFN 1\1,cujo contrato não prevê responsabilidade
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solidária entre as consorciadas. Aplicação de correção monetária pelo índice do TJjRJ e de juros
de mora de 1% ao mês, ambos desde a data de vencimento das obrigações.

Valor do Crédito: R$16.764,28
Classificação do Crédito: Classe ll\ - Quirografário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO ENGENHARIA E GALVAO PARTICIPACOES

Credor

CNPJ/CPF: 'd;;:~:;t%S~t11~.~1lmp.M~I$;Mtl;tii,
Saldo conforme Ednel ;\:BfN"i"':i";'1':\~":;"'1!!i:r

:.:~a~::,===
Data do Final da Co"eçlo: l:~}1~'}>filjj},i$~$.\ij'iií'j1J;;t:G1I;iljÇ\'l:jT:

Juro& de Mor. (a.m.)
Tipo de Juros
Dla&

., ,60 392,06
41,35 412,75
344,63 4.709,76
635,26 8.226,89
35,09 490,86
26,03 346,05
24,28 308,56
144,40 1.987,78
742,68 7.705,28
56,67 565,67
53,47 647,52

2.335,64 25.791,20

263
334
237
339
231
244
256
235
320
334
27õ

,)Qu,4B
371,40

4.364,93
7.391,64
455,76
320,02
282,28

1.843,39
6.062,60
509,00
594,06

23.455,56

".86

264,93
446,64
~
19,42
17,13
111,69
422.60

36,06
1.370,21

65',(,

1,0646.
o,COOO
1,0646
1,0648
1,0646
1,0646
1,0646
1,0646
1,0646
0,0000
1,0646

Intl;ce tle Valor Correção Valor Corriyido Dias de Valor ,Ia Mora (RS) Total (RS)
Correção (RS) IRSl CarreGa0

3/25/2015'
3/2512015
3/25/2015
3125/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/2512015
3/25/2015
3125/2015

Data FlIlal díl Correção

NF 13264
NF12e55
NF133ã4
NF 12836
NFi3430
NF 13347
NF 13280
NF1342õ
NF12935
NF 12854
NF 13197

t.~'Wttil..~~lf~M~ft!i,ljik%iii¥*~'1_-_1

Nota Flsrel 338,80 71212014
Nota Fisrel 371,40 4/2112014
Nota Flsrel 4.100,00 7/28/2014
Nota Fiscal 6.943,00 4/16/2014
Nota Fiscal 428,10 8/4/2014
Nota Fiscal 3CO,60 7/21/2014
Nota Fiscal 265,15 W12014
Nola Fiscal 1.731,50 7130/2014
Nola Fiscal 6.540,00 5/512014
Nota Fiscal 509,00 412112014
Nota Fiscal 558,00 6/25/2014

22.085,35

Indlce de C()rraçl()

Multa

C()n&()rclo UFN UI 166% #1234567891011
Total II.m

C)
O..•....•
:s:;
'•.•i1
C7)
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A1varez & Marsal do Brasil Ltera. -\-; "
Rua surubim, 577 - 9"andar' BlOoklin Novo ,

04571-050 . SM Paulo' SP. Brazil
Phone: +55 11 5105 6500

Fax:+55 11 5506 4059

GAlVÃO ENGENHARIAe GALVÃO PARTICIPACÕES
Ficha n~!25

Dados do Credor
Nome: OCSMINERAÇÃO EEMPREENDIMENTOSlTDA

CPF/ CNPJ:07.323.439/0001-02

Complexo Olímpico do Ceará (99,99%)
Crédito

Valoi' publicado no Edital da Recuperanda: R$0,00
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 14.847,50

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda:Classe 111- Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe111- Quirografário

Documentos apresentados peta Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)
1_ Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( ) Divergência ( X) Habilitação ( ) Concordância com valor ( ) Não apresentada

11_ Documentos de Representação:
11.1. (x) Contrato I ( ) Estatuto Social I ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original (x ) não apresentado
Obs: Subscritor do mandato é o pp sócio administrador, com poderes no contrato social

'0_-

11.3. Procuração
( ) instrumento público (x) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( x) original ( ) não apresentado
OBS:A procuração confere poderes específicoS para apresentar noticia crime de estelionato em

face de Antonio Carlos Alves dos Santos - necessária nova procuração.

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( x ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): 10Q Aditivo ao CS consolidação;' 11Q, 12º e 13Q Aditivos somente entrada e

retirada de sócio, mas mantendo o subscritor do mandato
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda
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• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

III_ Documentos constitutivos do crédito

1ll.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivo judicial
( x) outros: NFeletrônica

( ) cópia simples (x ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Especificação: Contrato de fornecimento de bens para construção civil. Apresentou NFnºs
135567; 136058; 136121; 136122; 136123; 136125; 136126; 136127; 136851 todas de 02/2015.

Aceite em todas as NF.

1ll.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento' / empréstimo
( ) prestação de serviço
( X ) fornecimento de bens
( ) EPC- Empreitada /Subempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR

1ll.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado (x ) não informado
Especificação: O valor apresentado é histórico, constante das NF de 02/2015

lllA. Garantias
( x ) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

[ Opinião do Administrador Judicial
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( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( x) Habilitação/ Divergência conhecida

(x ) Acolhida () Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Resultado: Aceita a habilitação, por concordância da Recuperanda, mas o valor do crédito é
limitado a 99,99% do valor do crédito, correspondente a responsabilidade da Recuperanda no
Consórcio Olímpico do Ceará, cujo contrato não prevê solidariedade entre as consorciadas.
Aplicação de correção monetária pelo índice do TJ/RJ e de juros de mora de 1% ao mês, ambos

desde a data de vencimento das obrigações.

Valor do Crédito: R$ 14.711,25
Classificação do Crédito: Classe 111- Quirografária

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL GALVÃO

Credor

Data do Final da CorreçAo:

Juros de Mora (a.m.)
Tipo de Juros
Dias

Tipo

indlce de CorrsçAo 0;~;ifJltilj{At~:MI,r.lIl'jilm,_ 1__ valordaMora(RSI_

NF135567 NolaFiscal 2.045,00 3/25/2015 3/2512015 1,0000 2.046,00 2.045,00
NF136058 Nota Fiscal 1.296,00 3/25/2015 3/25/2015 1,0000 1.296,00 1.296,00
NF136121 Nota Fiscal 2.160,00 3/25/2015 3/25/2015 1,0000 2.16000 2.160,00
NF136122 Nota Fiscal 2.180,00 3/25/2015 3/25/2015 1,0000 2.160,00 2.160,00
NF136123 Nota Fiscal 1.968,00 3/25/2015 3125/2015 1,0000 1.968,00 1.968,00
NF136125 Nota Fiscal 1.764,00 3/16/2015 3/25/2015 1,0000 1.764,00 9 5,3 1.769,29
NF136126 Nota Fiscal 1.17600 3/16/2015 3125/2015 1,0000 1.176,00 9 3,5 1.179,53

, " 'O"" ". _, "~,OO ",'"'.'" ."""" ,0000 UU,OO' ',' U~,"• ,,,mó> "'" ",.,. UOO,OO , •• ,," ,.""''' ".~ "~" '.'O'''14.641,50 14.647,50 12,35 14.8&9,S5

Consórcio Complexo Ollmplco do Ceará 99%

Multa

, = Totsl MM"tI1W
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A1varez & Marsal do B~' Uda-1
Rua Surubim.571 - .9" andar - Bro .• ~ C'-'

04571-050. 5a0 Paulo. S •~ - O).
Phone: +55 11 5105 6500

Fax: +55 11 5506 4059

Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A.
Ficha n° 149.

Dados do Credor

Nome: OSVALDO CELSO REBONATO
CPF I CNPJ: 465.447.479-04

Crédito contra CONSORCIO UFN 11\ (65% GALVÃO)

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111 - Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Sem alteração

Valor publicada no Edital da Recuperanda: R$ 6.842,10
Valor Pleiteado pelo Credor: R$30.886,30

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I _Petição do Credor com pedido de.habilitação/divergência do crédito:
(xl Divergência ( 1Habilitação ( ) Concordância com valor ( 1Não apresentada

11 _ Documentos de Representação:
11.1. ( ) Contrato / ( ) Estatuto Social / (x) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público () instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s):( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
(x) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Ud3.
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IH _ Documentos constitutivos do crédito:

Especificação: Contrato de Locação Resldenclal'entre Osvaldo Celso Rebonato e

Consórcio UFN 111.

111.1.Origem do crédito
(x) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( ) outros:( ) cópia simples (x) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.2.Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento! empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada !Subempreitada
(x) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras

Especificação: O credor não informou se o valor do crédtto solicitado está atualizado até

a data de 25 de março de 2015.

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado (x) não informado

111.4.Garantias
(x) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( x ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Registros Contábeis das Recuperandas
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

( ) Habilitação! Divergência não conhecida
( x ) Habilitação! Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida (x) Acolhida em parte

Resultado: O credor ede .ue o valor do seu
cobrando a .
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totalidade do crédito em face do Consórcio UFN li\. Nesta parte, esta AJ não acolhe a
divergência de crédito. Na forma do contrato do Consórcio UFN 111,não há
responsabilidade solidária entre os consorciados, motivo pelo qual a Galvão Engenharia
S.A. responde no limite da sua participação, que é de 65%. O Credor apresentou o
Termo de Encerramento de Contrato no valor de R$ 24.406,30. Nesta parte, esta AJ
acolhe parcialmente a divergência de crédito. Por tais motivos, esta AJ acolhe
parcialmente a presente divergência de crédito. O valor do crédito foi atualizado até a
data do pedido de recuperação judicial (25/3/2015) com o índice de correção monetária
do TJRJ e aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Valor do Crédito: R$ 15.943,42
Classificação do Crédito: Classe III - Quirografário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

(e

Juros de Mora (s.m.)
Tipo de Juros
Dia.

Multa

Inclleo de CorroçAo

~

Manltestaçlo dOCredor em relaçAo ao 681do descrito no edHel publicado:

t>.W"MÍ1'illií:E1:::~~:;O;
Conc"ludo:

ConBÓrclo: UFN 111Com base na documenlação fornaclda pelo crador. conclulmoa por Incluir o valor da R$ 15.943,42. liquido dalmpoalo •• conlorme rasultado de no.ao

célculo.

:: Total •• !i\IIiij!III
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~
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A1varez& Marsal do B~~i',
Rua Surubím, 677 • go andar • Brooll~~ .. r;:r:'

04ô71-050 • São Paulo' SP, Braiíl .~' <J
F'hone: +55 11 5105 6500
Fax:+5511 55064059

GALVÃO ENGENHARIA e GALVÃO PARTICIPAÇÕES
Ficha nO284

Dados do Credor
Nome: OTIMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF / CNPJ: 20.867.365/0005-59

Crédito (CONSORCIO GALVAO - EIT)

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe 111- Quirogràfário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe 111- Quirografário

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 54.324,15
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 54.324,15

( ) DiVergência ( ) Habilitação (X) concordância com valor ( ) Não apresentada

I _Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

11.1. (X) Contrato / ( ) Estatuto Social/ ( ) Identidade Pessoa Física
( ) cópia simples (X) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

Instrumento de Constituição da EIRELI

11 _ Documentos de Representação:

11.2. Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE ( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( X ) não apresentado

11.3. Procuração
( ) instrumento publico (X) instrumento particular
( ) cópia simples () cópia autenticada ( X ) original ( ) não apresentado

OBS: firma reconhecida

11.4. Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5. Outros documentos de representação relevantes
Documento(s): -( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ:
A uardando cum rimento exi ências

lrading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.

www.alvarezandmarsal.com

http://www.alvarezandmarsal.com


:._-----------------

( X) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

m _ Documentos constitutivos do crédito:

111.1.Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)

( ) titulo executivo judicial
( ) outros:( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.2.Naturezado crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento I empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC - Empreitada ISubempreitada
( x ) locação de bens móveis ou imóveis
( ) outras INFORMAR

Especificação:

111.3.Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( x ) informado ( ) não informado
Especificação:

111.4.Garantias
( X) não existente ( ) existente
Especificação:

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

( x ) análise superada por concordância com valor e/ou classificação

Registros Contábeis das Recuperandas (Somente A&M)
( x ) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

Resultado: Concordância do credor com o valor listado no edital. Crédito

( ) HabilitaçãoJ Divergência não conhecida
( ) HabilitaçãoJ Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida () Acolhida,em parte

Pago 2 de 3



atualizado por índíce TJRJ + 1% a.m (juros de mora) até a data do ajuizamento da

RJ.

Valor do Crédito: R$ 55.320,73
Classificação do Crédito: Classe 1\1- Quiroqrafário

Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda.
Administrador Judicial

Eduardo Seixas
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO ENGENHARIA E GALVAO PARTlCIPACOES

;\l~q-~~j)fi::à:Jij'1':M~(i;r!:;;':;ii;,:~jM\;VMt~N9~f>íí!Â~jl\i~;Â;:

Credor
CNPJICPF: r::i[i;\t:\i;;@,~9;~~11ª",~I!iQ9J.liiiQ\G:l:

:::::::~;:::~:t;:r ~':~~;!;:;:~~;~;~;~;i,
!aldo apuraçlo AJ "!!".,m"Si,,!.~;,."l<~'i6!:3!i13!
1:1a&&lhêaçlodo Crédito: :;2;:"':'im:;'F!(ç!.iín1Üí\1dP!t~w.!iT~!

Datado Final da Correçlo: F;;Wim:?J;11i1;tíi!;"n~1!mill:t?y)if;Blli:

~

--1II1II
231,14

6,49 4s9,1o
160,96 7.950,48

~
~
~

181,67 8.0BO,54
2.390,t1

0,41 207,68
~
~
5.09B,50
~

104,33 ~
~
2.124,09

453,89 55.326,26

8

35

69

43
62

Tipo

. NF 72
NF 37
NFi4
NF74
NF77
NF 73
NF1
NF 59
NF 57
NF 56
NF 76
NF 62
NF 61
NF 38
NF 60
NF7ã

j~~~1tr~B:~:!IA(~MA1\iillfi~,ii$.:m__ ••.._. __ ._.,.1
I. . "fleM.mlM;'- ír.til4+" PI{'lIlii'lll!a .:. ' -

Nota Fiscal 231,14 4/16/2015 3/2512015 1,0000 : ====231.1{
Nota Fiscal 452,61 2/12/2015 3/25/2015 1,0000 452,61
Nota Fiscal 7.789,50 1/23/2015 3/25/2015 1,0000 7.7B9,50
NotaFiscal 3.706,20 4/20/2015 3/25/2015 1,QQ()O 3.706,20
NotaFiscal 2.572.63 5/10/2015 3/25/2015 1,0000=. 2.572,63
NotaFiscal 2.215,42 4/21/2015 3/25/2015 t,oooo 2.215,42
NotaFiscal 7.89B,B7 1/16/2015 3/25/2015 1,0000 7.B9B,87
NotaFiscal 2.390,11 3/26/2015 3/25/2015 1,0000 2.390,11
NotaFiscal 207,27 3/19/2015 3/25/2015 1,0000 207,27
NotaFiscal 2.437,85 3/26/2015 3/25/2015 1,0000 2.437,85
NotaFiscal 1.708,02 5/11/2015 3/2512015 1,0000 1.70B,02
Nota Fiscal 5.098,50 3/26/2015 3/2512015 1,0000 5.09B,50
NotaFiscal 3.525.25 3/26/2015 3/25/2015 1,0000 3.525,25
Nota Fiscal 8.400,04 212012015 3125/2015 1,0648 542,79 8.942,83
NotaFiscal 3.572,28 3/26/2015 3125/2015 1.0000 3.572,28
NotaFiscal 2.124,09 5/10/2015 312512015 1.0000 2.124,09

54.329,58 542,79 54.872,37

l'
"2
"3
"4
"5
"6
-=;
8"
9
10
TI
12
13
14
15
16

Multa

Indlce de Correçlo

Juro. de Mor. (o.m.)
Ttpo de Juro.
Ol.s .

Consorcio Anel Vhlrlo + COCE+ QGIQE
# 1 -16

99,99%

Total m~1ij;m
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A1varez& Marsal do sraslaLla{ r:. ,SJ
Rua Surubím. 577 • 9" andar • Brooklin Novo

04571.050 • São Paulo' SP. Brazil
Phone: +55 11 51 05 6500
Fax: +55 11 5506 4059

GAlVÃO ENGENHARIAe GAlVÃO PARTICIPACÕES
Ficha n!! 224lM

Dados do Credor
Nome: OWENSCORNINGFIBERGLASA.S. l TOA

CPFI CNPJ:62.647.052/0002-92

Crédito Consórcio Complexo Olímpico do Ceará (99,99%)

Valor publicado no Edital da Recuperanda: R$ 242.941,29
Valor Pleiteado pelo Credor: R$ 242.941,29

Classificação do Crédito no Edital da Recuperanda: Classe111-Quirografário
Classificação do Crédito Pleiteada pelo Credor: Classe111-Quirografário

Documentos apresentados pelo Credor e Avaliação do Administrador Judicial (AJ)

I ~Petição do Credor com pedido de habilitação/divergência do crédito:
( ) Divergência ( 1Habilitação (x 1Concordância com valor ( ) Não apresentada

11- Documentos de Representação:
11.1. ( ) Contrato / ( ) Estatuto Social / ( ) Identida#e Pessoa Física
( ) cópia simples () 'cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.2.Documento de eleição do subscritor do mandato
( ) Ata de AGE( ) Ata do Conselho de Adm ( ) Ata Reunião de Sócios
_( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.3.Procuração
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.4.Substabelecimento
( ) instrumento público ( ) instrumento particular
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

11.5.Outros documentos de representação relevantes

Documento(s):
( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

• Avaliação AJ: ( ) Aguardando cumprimento exigências
( ) Documentação Regular ( ) Documentação não aceita

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil Uda.



L_----====---------

111_ Documentos constitutivos do crédito:

111.1. Origem do crédito
( ) título executivo extrajudicial (art.585, CPC)
( ) titulo executivo judicial
() outros:( ) cópia simples ( ) cópia autenticada ( ) original ( ) não apresentado

111.2. Natureza do crédito
( ) relação empregatícia
( ) financiamento / empréstimo
( ) prestação de serviço
( ) fornecimento de bens
( ) EPC- Empreitada /5ubempreitada
( ) locação de bens móveis ou imóveis

( ) outras

111.3. Valor do Crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial

( ) informado ( x ) não informado

Especificação:

Especificação: Análise superada por concordância do credor

111.4. Garantias
( x ) não existente ( ) existente

Registros Contábeis das Recuperandas
( x) apresentados ( ) não apresentados
Especificação: contas a pagar

Opinião do Administrador Judicial

Resultado: Não há divergência porque credor concorda com valor do edital. Aplicação de
correção monetária pelo índice do TJ/RJe de juros de mora de 1%ao mês até o dia 25.03.2015.

( ) Habilitação/ Divergência não conhecida
( ) Habilitação/ Divergência conhecida

( ) Acolhida () Não acolhida ( ) Acolhida em parte

Valor do Crédito: R$268.381,6B
Classificação do Crédito: Classe 111 - Quirografário
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Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasilltda.
Administrador Judicial
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RECUPERACAO JUDICIAL GALVAO

Total ff£¥'it&~

ManueatãÇlo do credor em reraçAo ao saldO "dMcrlto no "&dHaTpubliCado:

IlI#ili~MIÜ
conclusA<>:
Con561clo: COCECom oase n' documenlaçAofornecida pelo "odor, cone/ulmo. por Incluiro valor de R$268,381.63,lkt

uldO
de Impo,tO!, conlorme ,.,ultado de

nos80 calcukl.

i5'i"'N.l";"."." ••••. ,•• "" •• ,••' """'"I.~:":'w'í".'.w"iiiiíiiiiiiiiii--- •••••••••, . ~ ,~ ••_ . _, .OU @,'" ,,,, ••,,, .., ,_ .,," "" U',' "m,"' ••••••• '~,' .~, .,••" .,." ..., ''''.' ".U "',O ,"'0 "."
~ ,- .,.. "'''' ".•, ."" -" ',- -" -~ '''' '"'' .,,"~ ,., ••• ~.. .~, ."" ,.,,, .,.. .,.. _. ,,'O "." •• ".2'2.941,2& 16.6&8,2' 268.63&,64 &.7'2,09 2'8.381,63

Multa

Indlce da Correçlo

JUJOI de Mora la,m.)
Tipo de Jurol
019.1

ti:-:'(;:~~~:::::~::;_i~j~:::t.b:~ót.::~~;,:::%-;~~tO;:::_:~~V.Aº':'~:):~Ü::£~::,~.t:l&~Ú;t,::~~,:_:~1;\:0:;:' .,:.:~':~)
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CNPJ/CPF: ;rktti:~}::~&t;~i~~':"".
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JUIZO DE DIREITO DA 7a VARA DE EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GALVÃO ENGENHARIA S.A. E
GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
PROCESSO N° 0093715-69.2015.8.19.0001
EDITAL, com prazo de vinte dias, para conhecimento das partes
e de terceiros interessados, nos termos do artigo 7°, S 2°, da Lei
nO11.101/2005, passado na forma abaixo:
A Administradora Judicial, nomeada pelo Dr. Fernando Cesar
Ferreira Viana, MM. Juiz de Direito da 7a Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado Rio de Janeiro, na forma da Lei,
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento que, com base nos livros contábeis e documentos
comerciais e fiscais das empresas em recuperação e nos
documentos que lhe foram apresentados pelos credores, na
forma do caput do artigo 7° da lei 11.101/05, foram anal isadas as
divergências e habilitações de crédito apresentadas,
tempestivamente, pelos credores. Os valores dos créditos
atribuídos a cada credor estarão disponíveis no site do Tribunal
de Justiça: www.tjrj.jus.br/consulta/Relação Nominal de
Credoresl7a Vara EmpresariallGalvão Engenharia. Nos termos do
Artigo 8° da Lei nO11.101/05, no prazo de 1O (dez) dias, a contar
da publicação deste edital, qualquer credor, devedor ou seus
sócios e o MinistériO Público poderão apresentar ao
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz. de Direito da Sétima Vara
Empresarial da Capital da Comarca do Rio de Janeiro
impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência
de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade,
importância ou classificação de crédito relacionado. Nos termos
do S 2° do artigo 7° da Lei nO11.101/05, qualquer credor, devedor
ou seus sócios e o Ministério Público poderão ter acesso, em
horário comercial, aos documentos que fundamentaram a
apreciação das divergências e habilitações de crédito, nas
dependências do escritório da Administradora Judicial, situada na
Rua da Quitanda 59, 20 andar - CEP 20011-030 - Rio de Janeiro
- RJ, telefone +55 (21) 2242-4119. Para esta finalidade,
solicita-se que os interessados entrem em contato por e-mail:
ajbrasil@alvarezandmarsal.com. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, mando expedir o
presente edital que será publicado e afixado na forma de lei.
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro aos dez dias do
mês de julho de 2015. Eu, Pery João Bessa Neves, Responsável
pelo Expediente, Matr. 01/22962, o subscrevo e assino por ordem

mailto:ajbrasil@alvarezandmarsal.com.


Alvarez & Marsal do Brasil Ltda.
RuaSurubim, 577 - 9° andar - Brooklin Novo

04571-050 - sao Paulo - SP, Brazil
Phone: +55 11 5105 6500
Fax:+55 11 5506 4059

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 73 VARA

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO

~.

7°, II da Lei 11.101/05, requerer a juntada aos autos da sua relação de credores.

Processo nO.0093715-69.2015.8.19.0001

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL

LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos do processo de Recuperação Judicial

de Galvão Engenharia S.A. e Galvão Participações S.A. ("Recuperandas"), vem

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no artigo

\~
Trading as Alvarez & Marsal do Brasil LIda. I

www.alvarezandmarsal.com
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01 - A Administradora Judicial informa, outrossim, critérios referentes a determinadas

situações específicas aplicados nas análises das habilitações e divergências, cujas

conclusões foram lançadas nas fichas jurídicas e ftnanceiras que acompanham a relação de

credores.

02 - Primeiramente, a Administradora Judicial destaca que as Recuperandas listaram em

sua relação de credores determinados valores que seriam devidos a prestadores de

serviços, sob a rubrica 'retenções (RC)'.

03 - Tais valores decorrem de cláusulas usualmente incluídas em contratos firmados no

âmbito da construção civil, as quais prevêem a retenção de um determinado percentual

sobre cada fatura emitida pelo prestador de serviço, o qual é retido no curso da vigência

do contrato. Este montante somente será pago ao prestador de serviço, via de regra, ao

ftnal do contrato, uma vez atendidas as condições previstas na própria cláusula.

04 - Assim, nos casos em que não houve a comprovação ou o atendimento às condições

contratuais até dia 25 de março de 2015 pelo credor, os valores objeto das retenções

foram excluídos pela Administradora Judicial da sua relação.

05 - Na forma do artigo 9°, inciso II da lei 11.101/2005, e na ausência de previsão

contratual específtca, esta Administradora Judicial utilizou a taxa 1]RJ, acrescidos de juros

de mora 1% a.m., para atualizar os créditos dos credores que apresentaram divergência ou

habilitação, desde a data do seu vencimento até a data do pedido de recuperação judicial.

06 - Por fim, com relação às notas ftscais analisadas, a Administradora Judicial relacionou

os valores líquidos de impostos, nos casos

Recuperandas.

Pago 2 de 3
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07 - No mais, as fichas trazem em seu bojo as informações relativas aos documentos

apresentados e à análise realizada pela Administradora Judicial.

Termos em que

pede deferimento.

Rio de Janeiro, 9° de julho de 2015.

1'\ [6,.,tuL\lV'V

SAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA

Isabel Christina Nielebock

Administradora Judicial

'~

I

Lucas Latini

OAB/RJ n. 172.760
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartério dê! 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central l06CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Te!': 31332185 ..:-maH:
cap07vemp@tirj.jus.br

Processo: 0093715-69.2015.8.19.0001

. M ;;f/í
L 1 .1

'.u;;LFls .. 'Y' .

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação ~Iudicial
Autor: GALVAO ENGENHARIA S p..- CNPJ: 01340937/0001-79
Administrador Judicial: ALVAREZ E I\/lARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL.
LTDA.
Autor: GALVAO PARTICIPAÇOES S A - CNPJ: 'j 1.284.210/0001-75

I\lesta data, faço os autos conclusos ao Mil/!. Dr. Juiz
Çemando Cesar Ferreil"a Viana

Em 10/07/2015

Despacho

Ciente d;)s esclarecimentos felativos &: forma de atualização dos créditos junto (1 iist.:l rlE
credores.

Intime-se a adminstradora judicial para indicar Ciia, hora e local para realização da AGe

A.pós, dê-se vista ao MP.

Códiqu dê 8r:1 C,;,(;.2o ,r,RFG.L~ET! JfJ:m. TV\i'H,~
Esb:= cóclígo pede ser \12 -:i :c.:;,d:o ér'1: ::::g:L:J/l£\.vWt.tJkLiL._~~jy!CertdapCN.Jl~£~!lL[t:?iCªº~Q

mailto:cap07vemp@tirj.jus.br


Alvarez & Marsal do Brasilltda.
Rua Surubim, 577 - g~andar - Brooklin Novo

04571-050 - Sao Paulo - SP, Brazil
Phone: +55 11 51056500

Fax: +55 11 5506 4059

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO

. ~E JANEIRO.
~~
Q) ~lC _ .
.- 1-
:"'l"",1 m
'o I ~
(!) _I

.~lct: ~I
I

~ 13)11Ji

Processo n. 0093715-69.2015.8.19.0001

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL

LTDA., nomeada Adnúnistradora Judicial por esse M. Juízo nos autos do processo de

Recuperação Judicial de GALVÃO ENGENHARIAS.A. e GALVÃO PARTICIPAÇÕESS.A.,

vem, respeitosamente, em atendimento ao r. despacho de fls. _/ __ requerer o que

segue:

Diante da objeção ao Plano de Recuperação Judicial apresentada às fls.

3.248/3.251 e, ainda, que o prazo aludido no art. 56, ~1° da Lei n. 11.101/2005 vence no

dia 24 de agosto de 2015, esta AJ vem requerer a V. Exa. que se digne a cO!J,vocara

Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial

apresentado pelas Recuperandas, na forma do art. 36 da Lei n. 11.101/2005, para o dia

19 de agosto de 2015 (em la convocação) e dia 2° de setembro de 2015 (em 2a

convocação).

Trading as Alvarez & Marsal do Brasil LIda.

www.alvarezandmarsal.com
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Por fim, esta Administradora ] udicial vem requerer seJam as Recuperandas

intimadas para informarem o horário e o local em que a Assembleia Geral de Credores

será realizada.

Termos em que
pede deferimento.

Rio de] aneiro, 13 de julho de 201S.

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA
Eduardo SeL'{as Isabel Christina Nielebock

Administradora Judicial

~ 4J( j1!!;Ü( ( /.
AntOnIOAil:.~~Mac Dowell LeIte de Castro

{ OAB/R] n. 71.018
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Galdino, Coelho, Mendes

Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de O. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro
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Processo nº 0093715-69.2015.8.19.0001

GALVÃO ENGENHARIA S.A. em recuperação judicial e GALVÃO

PARTICIPAÇÕES S.A. em recuperação judicial. nos autos da sua Recuperação

Iudicial. em curso perante este d. Juízo, vêm a V. Exa. expor e ao final requerer o

que se segue.

Rio de Janeiro
Av Rio Branco 138/11!! andar
20040002/ Centro
Rio de Janeiro / RJ

T +5521 31950240

São Paulo
Av. Brig. Faria Lima 3900 /11' andar
04538132/ ltainl Bibi
São Paulo / Sp

T+5511 30411500

Brasília
SAVS Sul/ quadra 05
bloco K / N'I7 / salas 501-50;
70070050 / Brasilia / DF

T +556133233865
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o OBTETODESTA MANIFESTAÇÃO

1. A presente manifestação trata de dois temas: (i) participação da GESA

em procedimento licitatório; e (ii) implementação de providências para viabilizar o

cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do Conflito de Competência

nº 141.284/RJ.

2. Assim, pede-se a V. Exa. que determine a expedição de ofício à Diretoria

do DEOP-MG para seja assinado contrato com a GESA, vencedora regular de

procedimento licitatório (em termo parecidos com o que já foi decidido em relação

a outro procedimento licitatório - v. fls. 1239/1247 desses autos) e que expeça

ofício ao Banco do Brasil determinando a abertura de conta bancária vinculada a

este processo e, na sequência, um ofício ao Juízo do Trabalho de Jequié/BA para

informar os dados da referida conta bancária, como forma de implementar a

decisão do E. STJ nos autos do Conflito de Competência nº 141.284/RJ.

LICITAÇÃO (JÁ VENCIDA PELA GESA) PARA A REALIZAÇÃODE OBRAS DE

CONTROLE DE CHEIAS E MURIAÉ/MG

3. O Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais (DEOP-

MG) realizou procedimento licitatório no final do ano passado, na forma do Edital

nº CO.043/2014 (Doc. 01), para a execução no regime de "Empreitada por Preço

Unitário" de "Obras de Controle de Cheias do Rio Muriaé e Rio Preto - Programa

Saneamento para Todos / Manejamento de águas Pluviais, no Município de Muriaé".

4. A GESA se sagrou vencedora do certame ao oferecer o melhor preço,

tendo sido inclusive publicado nos órgãos oficiais a Resolução do Diretor do DEOP-
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MG que homologou o resultado da licitação e determinou a adjudicação da

execução da obra à GESA, ainda em dezembro de 2014 (Doe. 02) - antes, portanto,

do ingresso da GESAno regime recuperacional.

5. Ocorre que, desde então, o Contrato ainda não foi assinado. Agora, no

momento de assinatura do Contrato para início das obras, começam a pairar

desconfiança em relação à condição GESA, exclusivamente pelo fato de estar em

recuperação judicial.

6. No entanto, convém desde logo dizer que a GESA preenche todos os

requisitos indicados no Edital. inclusive os de ordem técnica e financeira.

7. Ainda mais relevante: a GESA não se encontrava submetida ao regime

da recuperação judicial à época da realização do certame licitatório. No entanto,

ainda que estivesse, isso não seria problema para a assinatura do Contrato, uma

vez que o Edital não contém uma única previsão de exclusão de empresas em

recuperação judicial.

8. Com efeito, a única menção no Edital a algo próximo a isso é a exigência

constante da Cláusula 4.2.16 de que os participantes apresentem certidões

negativas de Falência ou de Recuperação Extrajudicial, o que foi devidamente

cumprido à época pela GESA:

"4.2.16. Documento H-16: Cópia da Certidão Negativa de Falência

ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede

da empresa ou da Certidão Negativa de Execução Patrimonial,

expedida no domicílio da pessoa jurídica, no máximo nos 90

(noventa) dias anteriores à data da apresentação da proposta;"
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9. No entanto, mesmo assim, a assinatura do Contrato vem sendo

postergada em razão de dúvidas acerca da possibilidade de uma empresa em

recuperação judicial adjudicar contratos em licitações.

10. Ora, o Poder Público, através do Judiciário, já reconheceu que a GESA

faz jus ao regime recuperacional, do que decorre a conclusão de que já foi

reconhecida a importância da manutenção e incremento das suas atividades, que

contribui para a geração de postos de trabalho, para o recolhimento de tributos e

para a geração de bens e circulação de riqueza. Não pode o mesmo Poder Público,e através de outro órgão, impedir que a empresa exerça as suas atividades.

11. Veja-se que a GESA,principal empresa do Grupo Galvão e responsável

por "alimentar" a GALPAR,tem como principal atividade a prestação de serviços de

obras de engenharia. Desde a sua constituição, a GESA focou sua atividade

empresarial em contratos públicos, constituindo-se praticamente 100% de sua

fonte de receitas dos contratos de execução de obras de infraestrutura com entes

públicos.

12. Vê-se, daí, que o objeto social da GESAé plenamente compatível com o

objeto da referida licitação.

13. Em última análise, impedir a GESAde contratar com o Poder Público

significa condená-la à quebra, uma vez que será automaticamente excluída a

possibilidade de firmar novos negócios e auferir novas receitas.

14. Esse d. Juízo já reconheceu o inequívoco direito da GESAa participar de

licitações, conforme decisão de fls. 1239/1247 - naquele caso, a situação era

diferente porque o Edital previa a exclusão de participante que se encontrasse sob

o regime recuperacional, enquanto aqui a situação é de licitação já vencida pela

GESAe cujo Edital não veda a participação de empresas nessa situação.
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15. Entretanto, faz-se necessário um pronunciamento deste d. Juízo no

sentido de asseverar que não existe qualquer impedimento à GESAde participar de

licitações ou de adjudicar obras em certames deste tipo.

16. Assim, é importante que a Diretoria do DEOP-MG saiba, através de

ofício expedido por este d. Juízo, que a GESA encontra-se sob o regime

recuperacional, mas que isso não é motivo suficiente para a não assinatura do

Contrato decorrente de licitação já vencida pela GESA.

DECISÃO LIMINAR DO STI NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 141.284/RI-

IMPLEMENTAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DESTINADAS AO SEU CUMPRIMENTO

17. Consoante é de conhecimento de V. Exa., a GESA ajuizou Conflito de

Competência perante o E. STJ, para que fosse reconhecida a incompetência do Juízo

do Trabalho de Jequié/BA - e a competência deste d. Juízo - para a prática de atos

executórios contra a GESA visando ao pagamento de empregados titulares de

créditos concursais.

18. A liminar foi deferida em 23.06.2015 pelo Exmo. Ministro Ricardo Villas

Bôas Cueva, que determinou, ainda. a transferência dos valores depositados em

conta à disposição do Juízo do Trabalho para conta à disposição deste d. Juízo,

declarado como competente para a resolução de questões urgentes.

19. OS valores depositados na conta judicial hoje somam algo em torno de

R$ 14 milhões. Trata-se de valores pagos pela Valec no âmbito de contrato de

prestação de serviço celebrado com a GESA. Importante ainda lembrar que os
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recebíveis deste contrato com a Valec haviam sido cedidos em garantia a credores

debenturistas representados pelo agente fiduciário Pentágono.

2O. No entanto, este d. Juízo já proferiu decisão nesses autos (cf. fls.

1549/1552) determinando a liberação de trava bancária, de forma que 70% do

volume dos recebíveis decorrentes do contrato com a Valec devem ser liberados

em favor da GESA.

21. O E. ST], por meio de decisão do Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas

Cueva, determinou a transferência destes valores para este d. Juízo, designado

como competente para a resolução de questões urgentes no âmbito da reclamação

trabalhista.

22. Assim - e para que se possa cumprir com celeridade a decisão do E. STJ

- requerem, em regime de urgência, seja expedido ofício ao Banco do Brasil para

que abra conta vinculada a estes autos, conta esta que deverá ser o destino dos

valores que hoje se encontram depositados em conta bancária vinculada à

reclamação trabalhista movida pelo SINTEPAV/BA em face da GESAe da Valee.

23. Na sequência, ou seja, assim que o Banco do Brasil informar os dados da

nova conta bancária, requerem seja expedido ofício ao d. Juízo do Trabalho de

Jequié/BA para que promova imediatamente a transferência dos valores

depositados pela Valec em conta vinculada à reclamatória trabalhista para a conta

aberta pelo Banco do Brasil e vinculada a este processo de recuperação judicial.

****
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24. À conta de todo o exposto, vêm requerer, em regime de urgência:

(i) seja expedido ofício dirigido ao Sr. Flavio Góes Menicucci,

Diretor do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas

Gerais (DEOP-MG) declarando expressamente que a

recuperação judicial da Galvão Engenharia S.A, em recuperação

judicial não impede a assinatura do Contrato objeto da licitação

prevista no Edital nº CO.043/2014 e o início imediato dos

serviços contratados;

(ii) seja expedido ofício ao Banco do Brasil para que providencie a

abertura de conta bancária vinculada a este processo, para que

seja o destino dos valores depositados pela Valec em conta

vinculada à reclamação trabalhista nº 0000304-

10.2015.5.05.0551, ajuizada pelo SINTEPAV/BA em face da

GESA e que se encontra em trâmite perante o d. Juízo do

Trabalho de Jequié/BA; e

(iii) na sequência, seja expedido ofício dirigido ao Juízo do Trabalho

de Jequié/BA informando os dados da conta a ser criada de

acordo com o item (íi) acima e determinando a transferência

imediata dos valores ainda depositados em conta vinculada à

reclamação trabalhista nº 0000304-10.2015.5.05.0551,

ajuizada pelo SINTEPAV/BA em face da GESA, como medida de

cumprimento à decisão liminar proferida pelo Exmo. Ministro

Ricardo Villas Bôas Cueva nos autos do Conflito de

Competência nº 141.284/RJ.
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25. Requerem, por fim, que os ofícios apontados acima possam ser

retirados em mãos pelos patronos da GESA, que se encarregarão de entregá-los

pessoalmente aos órgãos aos quais são dirigidos.

Nestes termos,

Pedem deferimento.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2015.

FLAVIO GALDINO CRISTINA BIANCASTELLI

OAB/SP Nº 163.993

DANILO PALINKAS

OAB/SP Nº 302.986

8



ceM

DOC. 01

"O/qnp.!I L.t '. ....1



DEOp. MG

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO
CO.043/2014

OBJETO
OBRAS DE CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO - PROGRAMA
SANEAMENTO PARA TODOS I MANEJAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, no municí-

pio de MURIAÉ/MG

• CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS
CONTRATO N° 397.774-41/13

TERMO DE COMPROMISSO N° 0398.477-67/2012
MINISTÉRIO DAS CIDADES

TIPO
MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por Preço Unitário

DATA/HORÁRIO
3/11/20141 13h30min.

Este Caderno contém instruções e condições para
a participação na Licitação supra, sendo composto
de: Edital de licitação e seus Anexos, Minuta do
Contrato, Planilha de Quantitativos e Preços Unitá-
rios e Projeto.

BELO HORIZONTE, 16 DE SETEMBRO DE 2014.

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Prédio Minas - 70 andar
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/na - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais _ CEP 31630-900

Telefones: (31) 3916-0953/3916-0955 f 3916-0957
E-mail: Iicitacao@deop.mg.gov.br

mailto:Iicitacao@deop.mg.gov.br
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DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE À 2a FASE / PROPOSTAS E DO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO
DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
DAS MEDiÇÕES E DO PAGAMENTO
DO REAJUSTE DE PREÇOS
DA CESSÃO DO CONTRATO
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ANEXOS
CARTA DE CREDENCIAMENTO
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(lS) TÉCNICO(S)
PELA EXECUÇÃO DA OBRA
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA
DECLARAÇÃO FACE AO INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL DE 1988
PROPOSTA COMERCIAL
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA (GARANTIA DE EXECUÇÃO)
MINUTA DO CONTRATO
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS
DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 44.903/2008
TERMO DE DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS
PROJETO
CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS AMBIENTAIS
MANUAL DE NORMAS PARA ELABORAÇÕES DOS SERViÇOS TÉCNICOS E PROJETOS DE
EDIFICAÇÕES DO DEOP-MG
MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO GRÁFICA DE PROJETOS DE
EDIFICAÇÕES
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°. CO.043/2014

o Diretor Geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de
Minas Gerais - DEOP-MG, torna público que fará realizar por intermédio da Comissão Per-
manente de Licitação - CPL, às 13h30min. (treze horas e trinta minutos), do dia 3/11/2014,
no Prédio do DEOP-MG, situado na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, sin°, Bairro Serra Verde,
Prédio Minas, 70 andar, nesta Capital, a licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, sob o
regime de execução de Empreitada por Preço Unitário, tipo MENOR PREÇO, destinada à
OBRAS DE CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO - PROGRAMA
SANEAMENTO PARA TODOS / MANEJAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, no município de
MURIAÉ/MG.

A licitação será regida nos termos da Lei Federal na. 8.666, de 21-06-93,
suas alterações posteriores e no que couber pelas demais legislações pertinentes à matéria.

O Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados no site
www.deop.mg.gov.br. O projeto, a planilha de quantitativos e preços unitários e demais docu-
mentos que compõem o Edital de Licitação, serão fornecidos em meio magnético e pOderão ser
adquiridos na Assessoria de Licitação do DEOP-MG, no horário de 9h às 11h e 13h às 16h, a
partir do dia 19/9/2014 até o dia 20/10/2014, mediante o pagamento da importância, não reem-
bolsável, de R$30,00 (TRINTA REAIS). O Documento de Arrecadação para pagamento do Edi-
tai poderá ser solicitado pelo e-maillicitacao@deop.mg.gov.br.

Os envelopes para participação deverão ser apresentados para pro-
tocolo exclusivamente no 70 andar, na Assessoria de Licitação do DEOP-MG, no horário
de 9h às 11h e de 13h às 16h do dia 31/10/2014, observados os termos do item 3 deste
Edital. Não serão considerados envelopes protocolados em outro local.

Na data marcada para a presente licitação proceder-se-á a abertura do
envelope de na 1, correspondente à "1a FASE I HABILITAÇÃO", podendo, também, a critério da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, e desde que todos os participantes desistam, em
termo próprio, da interposição de recurso, ser aberto o envelope de na2, correspondente à "2a
FASE I PROPOSTA", nos termos deste Edital.

FERNANDO ANTÔNIO COSTA IANNOTTI
DIRETOR GERAL

CO.043/2014
3/52
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1. DO OBJETO
1.1. É objeto da presente licitação a OBRAS DE CONTROLE DE CHEIAS DO RIO
MURIAÉ E RIO PRETO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS I MANEJAMENTO DE
ÁGUAS PLUVIAIS, no município de MURIAÉ/MG.

2. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. O valor máximo aceito pelo DEOP-MG para execução dos seNiços objeto desta lici-
tação, nos termos da planilha de quantitativos e preços unitários, é de R$210.738.436,41 (
(DUZENTOS E DEZ MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E
TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) conforme orçamento de dezem-
bro/2013.

2.2. As despesas decorrentes da execução do objeto licitado correrão à conta de recur-
sos conveniados com a União, através do Ministério das Cidades, figurando como agente ope-
rador a Caixa Econômica Federal, somados a recursos de contrapartida a cargo do Estado de
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, constantes da
dotação orçamentária n° 1301.15.451.132.4310.0001.449051.0 - Fonte 25.1.

2.3. Os pagamentos serão operacionalizados pelo DEOP-MG.

3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Não poderão participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadrada
nas condições estabelecidas no art. 9°, da Lei Federal 8.666/93;

3.2. Não poderão participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadrada
nos preceitos ditados pela Lei Estadual n° 13.994, de 18/09/2001;

3,3 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

3.4. O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá
estar munido de carta de credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em
nome de seu representado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso.

3.4.1. A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante
legal da empresa licitante, conforme ANEXO I, constante deste Edital;

3.5. A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na
interpretação deste EditC',l,consultar a Comissão Perillanente de Licitação - CPL do DEOP-
MG, situado na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n°, Bairro Serra Verde, Prédio Minas, 7°
andar, nesta Capital, nos horários de 9h. às 11h. 13h. às 16h., podendo também, a consulta ser
feita pelo e-maillicitacao@deop.mg.gov.br.

3.5.1. Somente serão respondidas as consultas formalizadas, por escrito, encaminhadas
até 3 (três) dias úteis antes da data de entrega da documentação.

3.5.1.1. Os esclarecimentos solicitados serão prestados por e-mail, a quem solicitou e sem
identificação dos seus autores no site do DEOP-MG.

4. DA HABILITAÇÃO
4.1 Os envelopes para protocolo - 2 (dois) envelopes fechados - deverão conter
na parte externa de cada um a razão social da lícitante, a referência e o número da

CO.043/2014
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CO.043/2014, sendo o de nO1 (um) com a menção "13 FASE 1 HABILITAÇÃO" e o de nO2
(dois) com a menção "23 FASE 1 PROPOSTA", observados os termos do item 3 deste Edi-
taI. O protocolo será realizado exclusivamente no 7° andar, na Assessoria de Licitação do
DEOP-MG, nos horários de 9h às 11h e de 13h às 16h do dia 31/10/2014. Não serão consi-
derados envelopes enviados pelo correio ou protocolados em outro local.

4.1.1. A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 4.1 decai-
rá do direito de participar da licitação.

4.2. 13 FASE 1 HABILITAÇÃO:
O envelope de n° 1, correspondente à "1a FASE / HABILITAÇÃO", deverá conter os

documentos enumerados nos itens 4.2.1 a 4.2.19, apresentados da seguinte forma:
a) Em uma via original, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou em cópia au-

tenticada por tabelião de notas, ou autenticada digitalmente, podendo ainda,
em qualquer caso, vir em cópia para autenticação por servidor da Assessoria
de Licitação do DEOP-MG, mediante apresentação do original, desde que apre-
sentados até 1 (um) dia útil antes da data prevista para a abertura do envelope
de n° 1, "1a FASE / HABILITAÇÃO".

b) Assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa li-
citante ou por seu procurador legalmente constituído, em todas as folhas, ob-
servadas as exigências que tratam os anexos, integrantes deste Edital.

4.2.1. Documento H-1
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Jun-

ta Comercial e sua última alteração.

4.2.1.1 Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto deverá estar acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.

4.2.2.

te Edital;

4.2.3.

CREA;

Documento H-2
Declaração de Inexistência de fatos impeditivos, conforme ANEXO 11, constante des-

Documento H-3
Cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, válida, emitida pelo

4.2.4. Documento H-4
Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente

registrado(s) no CREA, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT,
específica(s) para a obra referido no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is)
indicado(s) para ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) da obra, executou(aram) ou
fiscalizou(aram) obras que contenham os seguintes serviços:

~ Barragem de terra, vertedouro de superfície em perfil Creager e galeria celular.

~ Canalização em área urbana densamente povoada e edificada, incluindo:
• Alargamento e/ou Rebaixamento do leito fluvial;
• Escavação de material de 3a categoria
• Execução e remoção de ensecadeira;
• Gabião tipo colchão Reno;

CO.043/2014
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• Reurbanização e/ou Paisagismo em margens de rio

» Escavação e carga de material de 1a e 2a categoria;
» Concreto de ~ 20 Mpa;
» Transporte de material de qualquer natureza em área urbana;

4.2.5. Documento H-5
Comprovação da licitante possuir na data da licitação, o(s) profissional(is) de nível

superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referidos no Documento H-4.

4.2.5.1. Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de
Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, válida, emitida pelo CREA, acompanhada de um dos
documentos relacionados abaixo:

a) Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou
b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou
c) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, ou
d) Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o

nome do detentor do Atestado da Capacidade Técnica.

4.2.6. Documento H-6
Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa, em até 2 (dois)

atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, devida-
mente registrado no CREA, assegurando ter a mesma executado as quantidades mínimas dos
seguintes serviços:

» Barragem de terra com altura mínima de 27 metros, vertedouro de superfície em perfil
Creager e galeria celular com seção mínima de 4,Om2•

» Canalização em área urbana densamente povoada e edificada, com seção mínima de
100m2 e extensão mínima de 750m, incluindo:
• Alargamento e/ou Rebaixamento do leito fluvial;
• Escavação de material de 3a categoria
• Execução e remoção de ensecadeira;
• Gabião tipo colchão Reno;
• Reurbanização e/ou Paisagismo em margens de rio

» Escavação e carga de material de 1a e 2a categoria .
» Concreto de ~ 20Mpa .
» Transporte de material de qualquer natureza em área urbana .

425.000m3

13.600m3

5.500.00G m3xkm

4.2.6.1. Não se admitirá o somatório de atestados ou certidões para atender as quantidades
mínimas exigidas em cada item acima especificado.

44.2.6.2. Nos serviços e quantidades constantes dos atestados ou certidões fornecidas,
deverá ser usado marcador de texto para melhor visualização quando da análise
correspondente à "1a FASE / HABILITAÇÃO".

4.2.7. Documento H-7
Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s),

detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no Documento H-4, será(ão) o(s) responsáve/(is)
técnico(s) pela execução da obra, conforme ANEXO 111, constante deste Edital.
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4.2.7.1. Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da em-
presa e pelo(s) responsável(is) técnico(s), indicado(s).

4.2.8. Documento H-8
Cópia da Declaração de Visita Técnica, emitida pelo DEOP-MG, devidamente preen-

chida e assinada pelo representante credenciado do DEOP-MG, comprovando que o profissional
com qualificação em engenharia da licitante visitou o local da obra, conforme ANEXO IV, que
integra este Edital.

4.2.8.1. O engenheiro da licitante, que deverá estar devidamente credenciado, conforme
ANEXO V constante deste Edital, e identificado por meio da carteira do CREA, realizará a visita
técnica ao local de execução dos serviços, acompanhado de representante do DEOP-MG,
quando será fornecida a retro mencionada Declaração;

4.2.8.2. O engenheiro deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro da empresa, cuja com-
provação deverá ser feita por meio de apresentação de uma das opções de documentos cons-
tantes das alíneas a, b, c e d do subitem 4.2.5.1 deste Edital, devendo ser anexada à Declara-
ção de Visita Técnica e fazer parte do envelope nO 1 correspondente a "1a FASE I
HABILITAÇÃO";

4.2.8.3. Nenhum engenheiro, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma
licitante;

4.2.8.4. O representante do DEOP-MG receberá as licitantes na Prefeitura Municipal de
Muriaé, situada à Avenida Maestro Mansão, 236, Centro, no dia 21/10/2014, no horário de
13h até às 13h30min e no dia 22/10/2014, no horário de 9h às 9h30min, sem a necessidade
de agendamento prévio.

4.2.8.4.1 Nas respectivas datas, após reunir os interessados em participar da Visita Técni-
ca, o representante do DEOP-MG os conduzirá ao local da execução das obras, onde as
licitantes receberão a Declaração de Visita Técnica.

4.2.9 Documento H-9
Prova de inscrição, regular, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

4.2.10. Documento H-10
Cópia da Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS, com validade

na data da licitação;

4.2.11. Documento H-11
Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econô-

mica Federal- CEF, com validade na data da licitação;

4.2.12. Documento H-12
Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com validade na data

da licitação;

4.2.13. Documento H-13
Cópias das Certidões de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e

Municipal, da sede da empresa, com validade na data da licitação.

4.2.13.1. Para a comprovação da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser apresenta-
CO.043/2014
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da a Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

4.2.14. Documento H-14
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-

veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa lici-
tante, por meio do cálculo de índices contábeis abaixo previstos, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios.

As Empresas constituídas como Sociedades Anônimas de Capital Aberto e Socieda-
des consideradas "Empresas de Grande Porte" deverão apresentar seus balanços de acordo
com disposições contidas na Lei 11.638/2007.

Todas as Empresas licitantes, independentemente da forma de constituição, deverão
apresentar em separado os elementos abaixo discriminados:

a) Ativo Circulante;
b) Realizável a Longo Prazo;
b) Ativo Total;
d) Passivo Circulante;
e) Exigível a Longo Prazo.

• índice de Liquidez Corrente -ILC - igualou superior a 1,0
ILC = AC

PC
onde:

AC -7 Ativo Circulante
PC -7 Passivo Circulante

• índice de Liquidez Geral-ILG - igualou superior a 1,0
ILG = AC + RLP

PC + ELP
onde:

AC -7 Ativo Circulante
RLP -7 Realizável a Longo Prazo
PC -7 Passivo Circulante
ELP -7 Exigível a Longo Prazo

• índice de Endividamento Geral - IEG - igualou inferior a 1,0
IEG = PC + ELP

AT
onde:

PC -7 Passivo Circulante
ELP -7 Exig ível a Longo Prazo
AT -7 Ativo Total

4.2.14.1. A licitante deverá apresentar por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por
Responsável Técnico habilitado, discorrendo sobre a composição das contas formadoras do
Capital de Giro Líquido, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existência de valor relevan-
te concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens forma-
dores da estrutura patrimonial demonstrada no Balanço. Se verificado valor relevante concen-
trado na Conta Caixa e na falta de Nota Explicativa conforme exigida, os cálculos para apuração
dos índices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC), serão elaborados com exclusão da
Conta Caixa no seu total, do Ativo Circulante.

CO.043/2014
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4.2.15. Documento H-15
A licitante deverá fornecer, como parte integrante da sua proposta, Garantia de

Proposta no valor de R$2.100.000,00 (DOIS MILHÕES E CEM MIL REAIS) com validade de 90
(noventa) dias contados da data da apresentação da proposta, dentre as seguintes modalida-
des: Caução em dinheiro ou em Títulos da Dívida Pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autori-
zado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme defini-
do pelo Ministério da Fazenda; Seguro-Garantia ou Fiança Bancária;

4.2.15.1. A fim de resguardar o presente certame desencadeado pelo DEOP-MG, asseguran-
do a confiabilidade na manutenção da proposta ofertada pela licitante, será apropriada a Garan-
tia de que trata o subitem 4.2.15 nas seguintes hipóteses:

a) a licitante retirar sua proposta durante o período de validade definido no Edital e
na garantia de proposta; e

b) a licitante vencedora deixar de assinar o contrato ou não apresentar a garantia
de execução contratual, conforme ANEXO IX, que integra este Edital.

4.2.15.2. A(s) Garantia(s) de Proposta(s) da(s) licitante(s) não vencedora(s) ser-Ihe(s)-á(ão)
restituída(s) no prazo de até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato pela adjudicatária, ou
após o período de validade da proposta, valendo o que ocorrer primeiro;

4.2.15.3. A garantia de proposta da licitante vencedora será liberada quando assinado o con-
trato, mediante apresentação da garantia de execução contratual;

4.2.15.4. A garantia de proposta deverá fazer parte do envelope de n° 1, correspondente
à "13 FASE I HABILITAÇÃO", inclusive Documento de Arrecadação Estadual - DAE,
quando se tratar de garantia efetuada por depósito.

4.2.16. Documento H-16
Cópia da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da empresa ou da Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa jurídica, no máximo nos 90 (noventa) dias anteriores à data da apresenta-
ção da proposta;

4.2.17. DocumentoH-17
Comprovação de que a licitante cumpre o disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da

Constituição Federal de 1988.

4.2.17.1. A referida comprovação consistirá de Declaração, que deverá ser de acordo com o
ANEXO VI, que integra este Edital.

4.2.18. Documento H-18
Declaração, conforme ANEXO XII de comprometimento de aquisição e emprego de

produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedência legal, de que
trata o Decreto N° 44.903, de 24/9/2008.

4.2.19. Documento H-19
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios

da Lei Complementar nO123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos benefícios, deverão
apresentar declaração conforme Anexo VIII constante deste Edital.

CO.043/2014
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4.3. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, con-
forme disposto no ~ 6°, art. 43, da Lei Federal n° 8.666/93.

5. DAS EMPRESAS CADASTRADAS
5.1. As empresas licitantes que integram o Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF,
deverão apresentar o Certificado de Registro Cadastral Completo - CRCC, gerido pela Supe-
rintendência Central de Recursos Logísticos e Tecnológicos - SCRLT, da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A apresentação da Proposta de Preços na licitação será considerada como evidên-
cia de que a licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os compa-
rou entre si, que obteve do DEOP-MG informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso,
e considera que o Edital desta licitação lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira
completa e totalmente satisfatória;

6.2. 2a FASE / PROPOSTA:
Os envelopes de n° 2, correspondentes à "2a FASE / PROPOSTA", deverão conter

os documentos enumerados nos itens 6.2.1 a 6.2.3, apresentados da seguinte forma:

6.2.1. Documento P-1
Proposta Comercial, conforme ANEXO VII, que integra este Edital, em uma via, na

qual deverá conter, necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os
dados constantes do impresso da empresa, devendo ser complementados os que faltarem:

a) Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da lici-
tação prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;

b) Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso, sendo o
mês de referência dezembro/2013;

c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá
ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da li-
citação, sob pena de desclassificação da licitante;

d) Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá
ser superior a 900 (novecentos) dias consecutivos, contados a partir da data da
emissão da Ordem de Início pelo DEOP-MG, sob pena de desclassificação da li-
citante;

e) Nomes do responsável técnico e do representante legal da empresa licitante.

6.2.2. Documento P-2
Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, com preços em real, que poderá ser

grafada em computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original ou cópia legível,
contendo:

a) Identificação da empresa licitante;

b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa;

CO.043/2014
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c) Mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos apresentados na planilha do
DEOP-MG, conforme Anexo XI" com os preços propostos pela licitante, que, mul-
tiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens,
resultarão o valor final da proposta.

6.2.2.1. A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita em có-
pia xerografada da planilha do DEOP-MG), completa, com todos os serviços necessários à inte-
graI execução da obra;

6.2.2.2. Os serviços de instalação correspondentes ao somatório dos subitens 20.02.01.08 a
20.02.01.13 e 20.03.01.08 a 20.03.01.13 da Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, não
poderão exceder a 1,3429% do valor final da proposta, e os serviços de mobilização e/ou des-
mobilização correspondentes ao subitem 20.01, não poderão exceder a 0,9224% do valor final
da proposta, sob pena de desclassificação da licitante, conforme disposto o inciso XIII, do art.
40, da Lei Federal n° 8.666/93;

6.2.2.3. Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão-
de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, en-
cargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço, objeto
desta licitação;

6.2.2.4. Os projetos e/ou as bui/t, caso necessário, deverão ser elaborados de acordo com o
"Manual de Normas para Elaborações dos Serviços Técnicos e Projetos de Edificações do
DEOP-MG", Anexo XVII, e com o "Manual de Padronização da Apresentação Gráfica de Proje-
tos de Edificações", Anexo XVIII, que integram este Edital e os originais deverão ser entregues
impressos em papel vegetal, uma cópia em papel sulfite ou heliográfica e em arquivo eletrônico.

6.2.2.5. A licitante vencedora deverá apresentar até a assinatura da Ordem de Início, o demons-
trativo do cálculo do BOI e as Composições de Custos Unitários adotadas pela Empresa para
formalização de sua Planilha de Preços, em papel e meio magnético.

6.2.3. Documento P-3
Cronograma físico financeiro, conforme ANEXO XV.

7. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À "1a FASE I HABILITAÇÃO"
7.1. Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente de
Licitação - CPL procederá a abertura do Envelope de n° 1 contendo a documentação relativa à
"1a Fase 1 Habilitação", obedecendo ao seguinte roteiro:

a} Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, procedendo
a sua análise nos termos deste Edital e legislação específica;

b) Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas neste Edital,
rubricando a documentação juntamente com os representantes credenciados dos
proponentes;

c) Devolução do envelope de n° 2, contendo a documentação relativa à "2a Fase 1
Proposta", fechado, mediante recibo, à participante inabilitada, desde que não
haja recurso ou, se interposto, após sua denegação.

8. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À "2a FASE I PROPOSTA" E
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1. Abertura do envelope de n° 2, relativa à "2a Fase 1 Proposta", contendo a documen-
tação das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo para interposição de recurso ou
mediante assinatura do Termo de Desistência do mesmo pelas licitantes, conforme previsto no

CO.043/2014
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preâmbulo deste Edital;

8.2. A Comissão, ao proceder ao exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas
que:

a) Ultrapasse o valor máximo estipulado pelo DEOP-MG no item 2.1 deste Edi-
tai;

b) Apresente qualquer preço unitário que exceda o preço unitário constante
na planilha fornecida pelo DEOP-MG;

c) Tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital;
d) Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a

exata compreensão de seu enunciado;
e) Não atendam às condições estipuladas nos arts. 44 e 45, da Lei Federal n°

8.666/93;
f) Tenham os preços considerados inexeqüíveis de acordo com o art. 48 da Lei Fe-

deral n° 8.666/93, com a redação dada pela Lei Federal n° 9.648, de 27/05/98,

8.3. A classificação obedecerá ao princípio do MENOR PREÇO, nos termos do inciso I,
S 1° do art. 45, da Lei Federal nO8.666/93.

8.3.1. Será classificada em 1° (primeiro) lugar, a licitante que oferecer o menor preço para
a execução dos serviços, objeto desta licitação;

8.3.2. Para a correta observância das disposições do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93,
a Comissão, com espeque no S 3°, do art. 43, da mesma Lei, poderá determinar diligência
para apuração(ões) do(s) preço(s) proposto(s) pela(s) licitante(s);

8.3.3. Se exigida, a licitante deverá apresentar no prazo de 48h (quarenta e oito) horas
demonstrações dos custos, cotações de preços específicos, bem como os coeficientes de pro-
dutividade por meio de composições dos itens que tenham preços considerados manifestamente
inexequíveis pelo órgão, comprovando assim estarem coerentes com os preços e compatíveis
com a execução do objeto do contrato, sob pena de desclassificação.

8.4. O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme
previsto no S 2°, do art. 45, da Lei Federal n° 8.666/93.

8.5. Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será asse-
gurada preferência de contratação, situação nominada por "Empate Ficto".

8.5.1. Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte
procedimento:

a) A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço;

b) Não sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se
enquadrem na hipótese do subitem 8.4, observada a ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

c) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será con-
vocada pela Comissão de procedimento seletivo, para apresentar nova proposta

CO.043/2014
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