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,
Petrobras rescinde contrato corn Galvào e Sinopec no MS
Segundo a estatal, consôrcio responsavel por construçäo de fabrics de fertilizantes

Cdescumpriu contrato. Fontes ligadas a Galvão Engenharia dizem que divida é da pctrolelra

019/12/2014 as 13;21-r.a,,2S/oV2O15jsfl,2

[nPaxvItIe 10 Vatebook	 S Corupalilne no Twitter(
	

- Compattihe no Google+	 Erwfar per e-mail - 	 • Ver comentAft

A Petrobras iriformon que resdndiu o contrato coin as ernpresas envolvidas cia consfruçio e montagern
de urna fâbrica de (citilizantes da entatal em Três Lagoas (vis), rca divisa earn San Paula Segundo a
Petrobras. a rescisão eeorreu devido au descumprimento do contrato pot pane do eons&io LWN3,

fonnado pelu empresas Sinopec e Galväo Eugenbaria, eta ültlrna citacta na operaçio Lava Jaw. "As
tratativas reladanaijas a resàisaoja forarn iniciadas". Camunicon a petroleira.

Fontes Jigadas I Galvãa Engenharta atirmaram que a quebra de toatrato é unulateral.já que a
companhla apresentou detesa prévia us quinta-(elra, denim do pram estabelecido. A construtora
qucationa 0 pagarnento de obrasja executadas, a alga o ressarcimento de cerca de iso mu hães de

113



17/D&2015
	 Pefrouras roscinda ccrtafo corn Gaivo $ Sinopec no MS I Econoia I NOUCiaS I VEJ&com

A Fetrubras, no entante, ressaltoci qua está em dia coin todos Os seas pagainentos e comprorntssos

previstos no contrato e estA atenta as conscquãicias da inadlinpiancia do Consórcio URIS corn

trabalhadorcs e rornecedores".

Ainda de acordo corn a petroleira, as obns tie conscruçâo da UPN3 eacontrarn-se 82% conclaldas en

cronograrna esti sendo reMto pan garantir a conclusac do empreendimento no manor prazo possfvei.

0 contrato do obra fol finuado em 2011, no âmbito da diretoria de óleo e gas, a epoca presidida par

Graca Foster, atusi presidente tie estalal.

LEIA MAIS:

Petrobras assume divida de consôrclo no Mate Grosso do Sul

CGU! Petrobras test prejuizo tie (15$ 659,4 nillliöes corn Pasadena

Petrobras é processada pela décirna yea nos Estados Unities

A unidade, qua estA Orç4da cm 3,1 billion de reals e qua pretende sat nina das maiores plantas de

fertili2antes nitrugenados do mundo, continua coat as obras paralisadas. A entrega do empreendiniento,

quejá tinfla sido adiada do setembro tie 2014 parajunho de 2015, nAn tern atais prow pan set

cumprida. Corn as obras paralisadas, traballiadores ainda estAo no canteim tnitando receber oo acertos

trahailhistas pan voltar pan cast Nests sernana, a Josliça TrabaIIIISta b!oqueou 50 milhOes tie reals em

equiparnentos Instalados no canteiro dna obras.

(Cant agnth Reuters)
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Petrobrás rescinde contrato corn
cons órcio

MAItcaLE ctmnmosz - Q FMADO BE SJ'AOLO

Zr Dozcnthm 2014 1 023 04

Sinopec e Galväo Engenharia eram responsaveis pela construçao de uma unidade de tertilinntes em MS de R$
3,1 bi, mas ficaram inadimplentes

L. A Petrobris informoti often que rcsdndhz 0 conlrato para consfruçio c niontagem da (Tuidade de Ferfihizantes
Nitrogenados m (UFN ID), em Três Lagoas (Ma), em razio do descuniprmmento do conirato per pane do Consórcio
UFN3, fonnado pelas empresas Sbtopec e Calvin Engenharla. "As tratativas reladonadas I rescislo já foram
iniciadas", comunicou aempresa.

A Petrobths ressaltou que estA em din corn todos as seua pagarnentos a compromiss pravistos no conflate e "estA atenta is
conscquências cia inadimplênth do Consórcio UFN3 corn trabalhadores e fomecedores a está tomando todas as medidas 30 sell alcance
pan que 0 Consórcio UFN3 cumpra corn suas obrigac&es legal?.

Segundo a estatal pcuvleira, as obras de consrução da UFN III enconfram-se 82% conchddas C  aonognma asti nib raiSe para
garandr a concluo do empreendimento no manor praso postal.

• UPN ifi prodwiri anualmente 1,2 milhao cia toneladas de urein e 7 mil tie toneladas cia arnônia e enS arcade em R$ 3,1 bilhoen

• Unidade cia Fertflizantas atenderi preferencialmente as merrados de Mate Gram, Mate Gross, do Sul, Coiás, São Paulo e Paranâ.

• Chineses. Uma delegaAo chinesa da Sinopec chegon ao Bmsil Ira q7uinb-fSa para teritar negoctar cent a Petrtibths uma reversio da
decio cia estatal de macincur o contrato pan a consIruço de unidade de fertilizantes nitrogenados, em Math Oros do Sul, em ebra
deseavolvida palo tensorS tornado pela companhia asillica e a brashlefra Gait-ho Engeubaria.

A thfomucao é de nina frmte qua acompanha de perto as negaciaçöes mitre a PatrobrAs cc consorcio, qua preferin näo set idenlificada,
já qua no tern autorizaçAo pan friar sabre a aseunto cam a imprensa.

An comunicar no mercado ontem qua o conirato foi rcindido, a Petrobrs linlitou-se a acusar o eonsoreio de deacumprimento do quc
foi acordado, mas nao detaiha os rnotivos.

A fonte pttxüna ao assunto deciargu qua a obra foi paralisada palo eonthrcio ha cerca de urn rns, depois pie esgotaram-se as tentatiwos
de renegociar corn a Petmobths aditivos pan a obma.

A Galvao Engenharia ê urna dan emprcsas enwlvidas na Operação lava Jato da PollS Fcderal quc apura urn suposto cauema do cartel
por conpanhias Clue firmavarn contratos corn a Petrobnis.

Segundo dexthncine havia 0 pagamento de propinas a pessoas ligadas a petrolcima, corn mpac tic porcentuais pan politicos A fonte
afirmou qua o contrato, assinado em aou,, passou pot ntothflcaçocs solicitadas peja petroleira na linha de montagem industrial. Dessa
been, seria nccessário a pagamento cit adihs pot custos adiSnais do consórS.

Entratauth, segundo a fonte, aps a dcflagraçao cia Qperaçdo lava Jato, interlocutores cia Petrobrás responsAceis pela renegociaço dos
contratos desaparecerant. Pan a (ante, as flindonirios thu medo tie assinar qualquer papal e acabar envolvido nas denncias tie
cormnpção.
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Corn isso, a consOrcio resolveu réduzir a veloddade das obras acs poncas corn a consaquente dentissAc escalonada dos trabMhadores

coordenada coma thudicato local, ate que ha cerca dc urn at as obras foram interrompidas.

&ajanciro, quando a obra nu cidade de TMs Lagoas, estava a pteno vapor, reunia cerca dc 6 inil funcionáiios. Atualmente, ha apcnas

poucos rponsAveis pela rnarnitencão e prernçäo da planta. / COM REUTERS

50flY 0144100 Iu'Ray	 SaffTrnmg Sorts S LED 40	 TabtOt Sainsiiiig OaUXy Tab	 SaIflSlJnQ GIIXy 26 W.	ANhazOfl Kiitdts Paperwhhtw
polofltho	 234 $M-flOb	 cm 32GB Doibtoque..	 50

-	 APART1RL	 APAR11RDE:	 APAR11RDE	 APAXIIRDE	 APARTIRDE

9xR$44,33	 I0XR$229,90	 àvlstaR5l,$26.13	 á vista R$2240,64	 àvlstaR$608,13
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008,397
PLANILHA DEMONSTRATIVA DE DEBITO

HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA,

RECUPERAQAO JUDICIAL DE GALVAO ENGENHARIA S/A (65%)



008373

Debito da (3ALVAO ENGENI-JARIA na Recuperaçao Judicial, correspondente a
sua participaçao de 65% no CONSORCIO IJFN3: Rt5J96.684p5

Obs.; A atualização foi feita corn base no INPC-IBGE ate agosto do 2015 (tabela de
Correçao do TJ/SP. Os juros moratários aplicados foram de 0.5% corn base em
dsposiçao contratual expressa. Foram calciilados juros ate marco de 2015, data do
ajuizarnento do Recuperacao Judicial.
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BIJENO BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA P VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - RJ

Distribulçäo par dependencia
Processo no 0093716-69.2015.8.19.0001

HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL
LTDA., corn sede na Avenida do Turismo n o 13.520, mO&los 1, 2 e 3, do Galpao
1, e módulos 3 a 11, do Galpao 2, Bairro Taruma, CEP 69041-010, Manaus,
Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ/MF sob o no 33.284.52210001-11 e corn
filial na Rua Galvao Buena, 412, 90 andar, cj. 91. São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 01506-000, inscrita no CNPJ/MF sob a no 33.284.52210014-36
(doravante designada apenas HITACHI), por intemiOdio de seus advogados an
final assinados (Does. 01104), conforme incluso instrumento particular de
mandato, nos autos de RECUPERACAO JUDICIAL de GALVAO ENGENHARIA
S/A, devidamerite qualificada na inicial, vem, respeitosa e tempestivamente, a
presença do V.Exa., tendo em vista que a quadro-geral de credores ainda näo foi
homologado par este MM. Juizo, apresentar sua DIVERGENCIA exciusivamente
em relaçaa ao valor quo foi atribuido ao seu crédito pela Recuperanda, corn fulcra
no art. 10, caput, e § 50, da Lei 11.101/2005, nos seguintes termos:

1. Em 30/08/2011, a CONSORCIO IJFN3 (CNPJ no
14.424.50310001-07) - constituldo pelas consorciadas GALVAO ENGENHARIA
SIA (ora Recuperanda), corn uma participacao de 65% (sessenta e cinco par
cento), e a SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA., corn uma participaçao
de 35% (trinla e cinco par cento) - celebrou corn a PETROBRAS o tontrato no
0802.0069074.11.2", tendo par objeto o fornecimento de bens e prestaçâa de
serviços referentes a construçâo das unidades de AmOnia, Urela, incluindo
Granulaçao, Unidades Acessórias ("Offsites"), Edificacoes, Acesso Rodoviario e
Duto de Efluentes da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III - UFN Ill na
Cidade de TrOs Lagoas, MS.

Calç. das Gardbntas 11 - Centre Corn. de Aiphaville - CEP 08453.000 - Baruexl4P
Foneffax; (11)4195-7865 - e-mail: buenobarbosa@buonobartoza.cernj,r
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2. Par sua vez, o CONSÔRCIO UFN3 subcontratou a
empresa HITACHI para o fornecimenta do equipamentos do sisternas de ar
condicionado CHILLERS, SPLITS / SPLITAO / FANCOLETES e FANCOILS para
serem instalados na obra da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III da
PETROBRAS, Iocalizada no municiplo de Tres L.agoas, MS.

3. A contrataçao da HITACHI polo CONSORCIO UFN3
seu deu corn base no "Cantrate pars Fomecimento de Mercadorias
UFN3.Proc.0119-02114", celebrado pelas pa,rtes em 25/02/2014 (Doc. 05), quo foi
Aditado em 10104/2014 e 16/09/2014 (Does. 06(07), sendo certo quo neste Oftimo
aditivo a preço total da contrataçao fol revisto de comum acordo e ajustado em
R$ 7.122.441,30 (seth milhoes, canto e vinte e dois mil, quatrocentos e
quarenta e urn reals e trinta centavos).

4. Os equipamentos eram fomecidos pela HITACHI
segundo o cronograma estabelecido pelas partes, sempre corn a emissac das
competentes Notas-Fiscais/Faturas (Docs. 08143) e contra a assinatura dos
respectivos comprovantes de entrega das mercadorias pelo CONSORCIO LJFN3
(Does. 44165).

5. Ficou ajustado qua 0 pagamento das Notas Fiscais /
Faturas devidas polo CONSóRCIO UFN3 seria feito cia seguinte forma (v.
Ctáusula 10.3 do Contrato pare Fornecimento de Mercadorias
UFN3.Proc.0119-02114"— Doc. 05):

(I) 50% (cinquenta par cento) do valor, para pagamento em 28 (vinte e oito) dias
cia data do faturamento;

(ii) 50% do valor, para pagarnento em 56 (cinquenta e seis) dias da data do
faturamento.

6. Poréni, näo obstante a HITACHI tenha fornecido e
entregue rigorosamente em dia todos os equipamentos contratados - tendo
dada, assim, cumprimento integral as obrigaçoes assumidas par ela no cconfrato
pare Fomecirnento de Meruadoüas UFN3.Proc.0119-02114"e seus Aditivos - é
fato incontroverso que, ate a presente data, o CONSORCIO LIFN3 não pagou
urn ánico centavo dos valores devidos a HITACHI em razão da compra dos
referidos bens.

7. Tel situaçao, por Obvio, deu causa a aplicaçao
automática dos encargos moratôrios previstos na Cláusula 13.10 do Contrato
para Fomecimento do Mercadorias UFN3.Pmc.0119-02114" e seus Aditivos (Doc.
05):

"ia io. 0 atra so irijustificavel no pagamento da parcels pa/a
CONTRA TANTE [CONSORCI0 UFN3] acarretara cone ç&o monetthüa
prO -rata do valor, pelo per/ado cornpreendido entre a data do
vencimento do pagamento ate a data do efetivo pagamento a jw-os
simples do mars do 0,5% (meio par yenta) ao uriés pro-rata dia"

8.E importante repetir quo a CONSORCIO UFN3
jamais pagou qualquer urn dos equipamentos quo the foram vendidos e entregues

CaIç. des GardenIas 11 - Centro Corn. de Aiphaville - CEP 06453-000 - SarUeII-SP
FoneIFnx: (11)4195-7866 - e-mallt buonobathosa@buenobarbosa.com.br	 2
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pela HITACHI, e multo menos pagou Os encargos rnoratórios incidentes sobre
referidos créditos.

9. Nao bastasse isso, em 19 de dezembro de 2014 a
HITACHI foi surpreendida pela veiculaçâo na imprensa de uma Nota Oficial da
PETROBRAS por meio da qual ela cornunicava ao pUblico em geral a rescisäo do
contrato mantido ate então corn o CONSORCIO UFN3 (Docs. 66167).

10.E born que se diga que Os equipamentos objeto do
Contrato do Fornecimento de Mercadorias foram todos regularmente fornecidos e
entregues pela HITACHI, avaliados e aprovados polo CONSORCIO UFN3, a qua],
inclusive, autorizou a emissäo das respectivas Notes Fiscais I Faturas - que em
dezembro de 2014, em valores históricos, já somavam uma divida do R$
7.122.441,30 (sets milhoes, cento e vinte e dolls mil e quatrocentos e
quarenta e urn reals e trinta centavos), sem contar, portanto, as juros e a
correçâo monetária incidentes sobre os valoreA em afraso.

11.A HITACHI procurou do diversas lormas obtcr a
pagamento do seu credito, mas todas as tentativas acabaram restando
infrutlieras.

12.Recentemente, a HITACHI tomou conhecimento do
deferimento da recuperaçao judicial da GALVAO ENGENHARIA LTDA., onde
pretende ver saldado, ao rnenos, 65% (sessenta e cinco par cento) do seu
crédito.

13.Pole analise destes autos, verifica-se quo, no rot de
credores apresentado pole Recuperando, foi reconbecida a existéncia do urn
crédito em favor da HITACHI corn as seguintes caracteristicas:

"Natureza do Credito: Quirografárlo

Valor: R$ 4.453.083,14

•	
Classe: III"

Recuperaçao Judi(
considerando quc
CONSORCIO UFN
pela Recuperanda
valor historico das
HITACHI.

14. Ocorre quo o valor do crédito indicado nesta
ial e inferior àquele efetivarnente devido a HITACHI, mesmo

a participaçäo da GALVAO ENGENHARIA SIA no
3 era de 65% (sessenta e cinco por cento). 0 valor apontado
é inferior, inclusive, a 65% (sessenta e cinco por cento) do
faturas devidas e quo ate a mornento no foram pagas a

15. Na realidade, a crédito devido pela GALVAO
ENGENHARIA SIA a HITACHI - incluindo o valor principal, acrescido de juros
simples do 0.5% (meio por cento) ao més ate marco do 2015 (data do
ajuizamento desta Recuperaçao Judicial) e mais correção monetária ate agosto
de 2015 - alcança a montarite do R$ 5.196.684,05 (cinco milhoes, cento e
noventa e sets Mill o soiscentos e oltenta e quatro reals e cinco centavos),
confomie planilba demonstrativa do dibito anexa (Doc. 68). Tudo considerando,
repita-se, que a GALVAO ENGENHARIA S/A é titular de uma participaçao do

Cal;. des Gardenias II - Centro Corn. de Aiphavilie - CEP 03453-000- Barueri-SP
Fone/Far (11)4196.7865 - e-mail: buenobathosa@buenobaftacombr 	 3
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65% (sessenta e cinco par cento) no CONSORCIO LJFN3, sendo responsável,
portanto, pelo pagarnento das dividas dessa entidade na mesma proporçao.

16. A vasta prova documental anexa a presente
petição e prova mais do que suficiente da veracidade dessas alegaçUes, ji que
inclul, dentre outros, o Contrato de Fornecimento e as 02 Aditivos contratuals quo
deram origern a relaçào juridica entre a HITACHI e o CONSORCIO UFN3 (do
qual a Recuperanda e Consorciada corn participaçao de 65%), as conprovantes
de entrega dos equipamentos, bern corn as Notas-Fiscais Faturas emitidas 20

longo da contratação.

17. Ainda que assim näo fosse, a própria Recuperanda
GAL.VAO ENGENHARIA S/A reconheceu expressamente nestes autos que a
HITACHI forneceu corretamente as equiparnentos objeto do 4Contrato pan
Fomecimento tie Memadafles UFN3.Proc.0119-02114" a quo tern corn ela uma
divida em aberto par conta disso.

18. A Onica divergéncia existente, na pratica, diz
respeito ao valor do crIdito devido, Corn efeito, a divergéncia reside apenas no
fato de quo a GALVAO ENGENHARIA S/A indicou o crédito da HITACHI em
valor inferior ao do próprio valor histórico da divida e, ainda, sem a inclusäo dos
encargos moratorios contratualmente ajustados. Basta dizer quo o crédito
declarado pela Recuperanda nestes autos é R$ 743.600,91 menor (!) do quo o
credito efetivamente devido ate esta data a HITACHI, a qual nao pode suportar
rnais esse enorme prejuizo. Dal a necessidade de correçao do valor do seu
credito no âmbito da recuperaçao judicial da GALVAO ENGENHARIA S/A.

19. Vale esclarecer, par fim, qua a maioria dos
documentos acostados a presente petiçao enconfram-se em cópia autenticada,
pois as documentos originais prestam-se a instruir a açao de execuçâo judicial
quo está sendo providenciada pela HITACHI para a satisfaçao do crédito quo
ainda Ihe ê devido polo CONSORCIO UFN3 e pela outra consorciada e devedora
solidária SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA. - especialmente
considerando o fato de que o valor do crédito objeto da presente Recuperaçao
Judicial corresponde a apenas 65% (sessenta e chico par cento) do montante
total devido a HITACHI.

DOS PEDIDOS

20. Par todo 0 exposto, requer-se seja ACOLHIDA
INTEGRALMENTE a presente divergéncia de cridito, com o objetivo de alterar a
relaçao do credores da GALVAO ENGENHARIA S.A. e da GALVAO
PARTICIPAcOES S.A., para que o crédito efetivamente devido a HITACHI AR
CONDICIONADO DO BRASIL LIDA. passe a constar corretarnente corno sendo
no valor de R$ 5.196.684,05 (cinco milhOes, cento e rioventa e seis mil e
seiscentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) ate agosto de 2015,
conforme planilha dernonstrativa de cálculo anexa, corn a consequente rctificaçao
dessa inforrnaçao na relação de credores a ser homok,gada par este I. JuIzo.

Caiç. das GardenIas 11 - Centro Corn. do Aiphavillo . CE? 06453-000. Barueri-SP
Fone!Fax: (11)41954965 . email buenobarbosabuenobartjoa.cotn.br



BUENO BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
00883

21. Protesta-se pela produçao de todos os melos do
prova em diretto admitidos, em especial juntada de novos documentos e demais
necessârias ao efetivo convencimento motivado de Vossa Exceléncia.

22. A HITACHI requer, outrossim, quo as publicaçOes,
intiniaçOes e todas as demais comunicacOes sejam realizadas exciusivamente
em name dos advogados ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA, inscrito na
0A13/SP sob a n. 48.678, e, EDUARDO BARBIERI, inscrito na OAB/SP sob o n.
112.954, ambos corn escritório na Calgada das Gardenias, n. 11, Centre
Comercial de Aiphaville, Barueri-SP, sob pena do nulidade,

rmos em quo,
e deferimento.

I 14deagoftai

/	 ANTONIO LUIZ
OABISP 48.678

LUCIANA CARL". MACHADO
OAB1SP 151-86Z

if	 It-i-.—
EDUARDO BARB]JRI
OABISP 112.YSC

NELSON PEFW)fA GONZALEZ
OABISP 14&49

Celli. das GardenIas 11 Centro Corn. de Aiphavule -CEP QS453.00 - Sarueri-SP
FonclPax: (11)4195-7865 e-mail: buenobarflosa@buenobarbosa.coni.b, 	 5
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EXCELENTISSIMO SENI-IOR DOUTOR )UIZ DE DIREITO DA 73 VARA DE
EMPRESARIAL DO FORD DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - RI

Autos n° 0093715-69.2015.8.19.0001

Recuperacão Judicial

GLOBAL VILLAGE TELECOM. - G\rr, pessoa jurfdica de direito

privado, inscrita no CNP]JMF sob a n. O 03.420.926/0001-24, corn sede na

Avenida )oo Paulino Vieira Filho, n o 752, CEP; 87020-015, Maringã, Estado do

Paraná, par seus procuradores que esta subscrevem, conforme instrumento de

procuracão (anexo), vem, respeito5arneflte, perante Vossa Excelência nos autos

da açäo em epigrafe que promove a recuperaco judicial GALVAO

S ENGENHARIA S A, requerer que todas as publicac6es e intimaçöe ret'erentes

ao presente feito sejam realizadas em name do patrono da Parte interessada

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTOA. - GVT, nos termos do parágrafo § 1 do artigo

236 do Código de Processo Civil, Celso de Faria Menteiro - OAR/RI n°

165048, sob Pena de nulidade de todos os atos praticados.

Ademais, conforme quadro geral de credores constante as fis.

2128/2224 dos presentes autos, a credora GLOBAL VILLAGE TELECOM. - GVT

encontra-se habilitada corn a crédito quirografário no importe de R$ 25.290,16

TozlIflI, Freire, TciKeIra e Silva
R. I.ibcra Badaro, fl3 - 210 andar
01009 .907 550 Paulo SP rull
T 55 113291-1000 F 55 113291-1111
tonnIftIrcccm.br
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(vinte e cinco mil, duzentos e noventa reals e dezesseis centavos), p05th que

diante dos vatores devidamente habilitados na condlção de credora

quirografária, expressa sua concordância corn o valor do crédito.

Termos em que,

Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2015.

Felipe ouza do Amaral

OAB/R.] 183.227

Pr'

U
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VARELA DA SILVA R$ 540,18; FRANCISCO '(GO ANDRADE MOREIRA 05666682385 R$ 1.999,80;
FRANCOWILSON DA SILVA R$ 23,73; FRANGO BOM COMERCIO ATACADISTA DE FRANGOS
LTOA R$ 193.360,62; FRECOM LOCACAO DE EQLJ(PAMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 86.158,29;
FREDDOS SERVICOS C LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI R$ 30.196,98; FREOSON SANTANA
SILVA R$ 437,05; FREECAR LOCADORA EIRELI R$ 9.578,46; FRONTLOG LOGISTICA E
TRANSPORTE LTDA R$ 13.556,64; FROTA MAtS LOCADORA DC VEICULOS LTDA R$ 6.758,90; FTI
CONSULTORIA LTDA R$ 118,483,58; FUGRO IN SITU GEOTECNIA LTDA R$ 126.809,19; FUJITA
ENGENHARIA LTDA R$ 10.980,89; FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI R$ 1.852,00;
FUNDACAO COORDENACAO 1W PROJETOS PESO,UISAS E ESTUDOS TECNOLCGICOS COPPETEC
R$ 13.000,00; FUNDACAO DC CIENCIA APLICACOES C TECNOLOGIA ESPACIAIS R$ 10.343,10;
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO R$ 750,00; FUNDACAO PAULISTA OF TECNOLOGIA
F EDUCACAO R$ 781.528,85; FUNSOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA R$ 310.772,07;
G.C. PNEUS C ACESSORIOS LTDA R$ 1.933,15; GAIL GUARULNOS IND E COMERCIO LTDA R$
27.934,34; GALVAO CONCESSOES RODOVIARIAS pARTICIPAcOE5 S.A. R$ 92.591547,77;
GALVAO LOGISTICA EXPORTACAC F IMPORTACAO LTDA R$ 10.995.979,39; GAM BRASIL
LOCAcAO DE MAQUINARIA LTIDA. !k$ 27.279,42; GAO FAN R$ 847,85; GAO VUFEI R$ 3.250,00;
GARCIA MONTEIRO E CIA LTDA R$ 1.413.540,11; GEISMAR DO BRASIL MATERIAL FERROVIARIO
LTDA R$ 5.750,00; GELOG LOCACOES OF VEICULOS MACUINAS E QUIPAMENTOS P/

• TRANPSORTES GE CARGAS LTDA ME R$ 586.530,89; GENILDO JOSE DC SOUZ.A R$ 480,75;
GENIVALDO JOSE DOS SANTOS R$ 1.000,00; GEOBRAX INFRA R$ 12300,00; GEOCONCRET
SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 6.951,13; GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA R$ 518.232,85;
GEOTECNIA E FUNDACOES ESTE LTDA R$ 36.382,21; GERALDO EDSON DA SILVA R$ 509,60;
GERARDO BASTOS PNEUS C PECAS LTDA R$ 9.577,40; GERCINDO JOSE SOUZA R$ 7.435,87;
GEROAU ACOS LONGOS S A R$ 363.535,10; GESTUM TECNOLOGIA EDUCACIONAL S/A R$
4.000,00; GILBERTO BALANCIN R$ 2.829,$1; GILBERTO DO PRADO GONCALVES R$ 1.655,91;
GILDASIO DA SILVA SANTOS R$ 412,31; GILMAR FAGUNDES DOS SANTOS Ii$ 1.147,58; GILSON
RISPO R$ 280,09; GILVAN ALVES DE LIMA RS 74,83; GIOVANNA BRUM GOMES R$ 1,200,00;
GIOVANNI SOUSA SANTOS R$ 540,18; GLEIDSON LIBERATO DOS SANTOS R$ 254,63; GLEYDSON
MARCIO SILVA R$ 468,00; GLOBAL AIR CARGO LTDA R$ 5.533,10; GLOBAL VILLAGE TELECOM S
A R$ .290, i6; GPO MERCANTIL F ENGENF-IARIA LTDA R$ 17.248,00; GRACE BRASIL LTDA R
58:197,50;GRAFCOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$ 449,96; GRECA DISTRIBUIDORA
DL ASFALTOS LTDA R$ 106.532,33; GRECA TRANSPORTES DC CARGAS LTDA R$ 4.503,87;
GREEN BRASIL CONSULTORIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA R$ 99.829,21; GREEN LUCE
SOLUCOES ENERGETICAS S.A. R$ 1.847.769,98; GRUPO FORTALEZA R$ 46.514,03; GRUPO
MAXIMO COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA R$ 13.388,60; GUARANY SIDERURGIA E
MINERACAO S A R$ 2.531.147,02; GUARARAPES RENT A CAR S A RS 24.753,91; GLJERRA
VEICULOS LTDA R$ 22-497,75; GUILHERME EUSTAQUIO BARBOSA R$ 1.778,15; GU}LHERME
FROZEL LEAD R$ 655,38; GUILLIANO LUIZY PEREIRA GOMES R$ 900,29; GUIMMY INDUSTRIAL
LTDA R$ 62.623,58; GUINDASTE TATUAPE LTDA R$ 556.238,90; GUINDASTES BRASIL R$
22.832,55; GUOJIN il-lANG R$ 2.397,80; GUSTAVO HENRIQUF COlA VIEIRA R$ 1.263,94;
GUSTAVO ROQUETE LLJSCHER CASTRO R$ 3.690,47; GUTEMBERG MORAES GE CARVALNO R$
15,28; H C I HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAlS LTDA R$ 317.014,33; HAMBURG SLID BRASIL
LTDA R$ 2.743,00; HAMILTON CARLOS TIAGO R$ 1.350,04; HAMWORTHY INO, COM E
SERVICOS GE SISTEMAS TERMICOS LTDA R$ 8.268,27; HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA R$
1.322,43; HARISSON WATSON MOME1TE DA COSTA R$ 2572,84; HARMAN DO BRAZIL
INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA R$ 881.196,66; HAULOUE DO BRAZIL LTDA.
R$ 1.841,27; I-IC PNEUS S A R$ 202.960,50; HE CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. R$
7.805,98; HEATING F COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA R$ 560.211,50; HECEL -
ADMINISTRACAO GE BENS R$ 1.950,95; HELIA ALMEIDA CARDOSO R$ 4.698,00; HELlO DE
JESUS SANTOS R$ 509,50; HELlO MORALES LEAL R$ 10.340,48; HELTON LLJCIANO PINTO R$
480,75; HENRIQUE MATHEUS ANDRADE DA SILVA R$ 81,25; HERMOGENES ALMEIDA SANTANA
R$ 1.000,00; HEZOLINEM EQUIP TOP E COM DE SERV C DESENVOLVIMENTO LTD R$ 41199,05;
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OLJTORGANTF GLOBAL VILLAGE TELECOM LA., corn sede na cidade de Maringá. Estado do Parané. na Rua Jo5o
Paukno Vieira FlIho, 752, inscrita no CNPJ/MF sob n 2 03.420.925/0001- 24 neste ato reprsentada
par seus procuradores, as Srs. AFFONSO QRANDMASSON FERREIRA CHAVES JUNIOR, brasileiro,
casado, engenheiro eetrônico, portador da carteira de identidade RG n g 6.072.528-SP e inscrito

no CPF/MF Sob n. 9 937.578.758-34 e HFIJO BrITON R0DRIGUES, brasiteiro, salteiro, advogado,
portados da Carteira de Identidade profissional OAR/RI n 2 71709, inscrito no CPF/MF fl

990,536,407-20 ambos corn escritór%o prof'issional na cidade de Curitiba. Estado do Paraflá, na
Rua Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos, n P 2197, nomeia e cortstitui stu procurador:

OUTORGADOS: T0ZZINI, FREIRETBXEIRA E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa juridica de direlto privado,
inscnta no CNPJ n 9 48109110/0001-12. corn sede na Rua Barges Lagoa, n g 1328, Vita Clementino,
São Paulo/SP, na pessoa de seus advogados: cELSO DE FARIA MONTEIRO, brasileiro, casado,
portador da carteira de Identidade Profissional OARISP 138.436; CAROLINE NltI'O rERNANDES,
brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade Profissiorial CAB/S p 276.522; DOUGLAS
CONVENTO DIAS, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade Profissional OAB/SP
316.123; JANAINA CASTRO FELIX NUNES, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade
Profissional OAR/SP nV 148.263; ALINE ANICE DE FREITAS, brasileira, sotteira, portadora da
Carteira de Identidade profisslonal OAB/SP 01 222.792; MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO,
brasiteiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade profissional OAR/Pd nQ 96.965;
GABRIELA VITIELLO WINK, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade
profissional OAB/RS 54.018; GUILHERME CASTILHOS COGO, brasileiro, casado, advogado,
portadar da Carteira de Identidade profissional OAR/RS 78.241; todos corn endereço protissionat
na Rua Barges Lagoa, n o 1.328, Vila Clementino, Sào Paulo/SP.

FINALIDADE
F PODERES: 0 objetO deste mandato 4 (i) a administracão no exciusiva de clientes inadimplentes da

OuTORGANTE na categoria definida por esta; (ii) a respectiva cobrança extrajudicial dos valores
dev[clos par estes clientes na forma indicada pela QUTORGANTE; e (iii) cobranca judicial destes
mesmos clientes, desde que previa e expressamente aprovado pela OUTORGANTE. Inctuem-se
no escopo deste mandato a cobranca de notas fiscais, faturas e docurnentos de cobrança em
geral, Incluindo yalores representados par cheques inadiraplidos e outros documentos que a
OUTORGANTE entender pertinente. Quaisquer descontos ou alteracOes nos valores cobrados
pela OUTORGADA Iucaräo condicionados a autorização previa e expressa da OUTORGANTE. Fi ca

vedada a OUTORGADA a cabranca direta, recebimento, retenc5o. repasse cci de posito de
gualsguer valores ou titulos em name cia OUTORGANTE. Esta procuracão nan canfere poderes
Para adguirir dMdas de rienhuma espécle.
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Eta procuraço vigorará de 01/12/2014 a 30/1112015 	 1sseda )r 'ti ri &: arvaift,

.1	 e:4 (Dr-4 1	 2	 - Cx it ft
Curitiba, 14 de Novembro de 2014

Chaves Junior
li4E	 T'i ..........

?
CHAVES JUNIOR

r
I-

GVT
Avenida Or. Nrio Lopes dos Santos, 02197

Curitiba - Paraná - Brasil
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OUTOKGAN1t, GLOBAL VILLAGE TELECOM LA_ coil seth, i:a Otlade do Maingà, Estado do Pann& ta Run Joo Pavno
v.ejra fife, 752, histrita no CNP)/Mc sob n" 03 420-926/3001-4 neste ato reoresentada, no (arms de seu
Estatuto Social, pot sets admirristradoroi GUSTAVO PINTO GACt4INEIRO, brsiIeiro, casado, advoeado,
identidade prgtsionaI da OAWSP n' j5.17L, K5CIItO no CPFIMF sob n° 247699,058-23; e BRUNO
MUTZENBEtHER GENTIL brasileiro, tolta,o, adm'ni%tcador, portador do cartein de ideatidade RG n
07212618 -RJ e no Inscrto CPF/MF sal, v n' 001.310.367-82 ambos corn escritOdo no Goode do Curitiba,
stado do Parana, no Avenida Gcio Lopes dos ontus, flY 2197, norneia ecorfltitui sous procuradores.

(I) AFFONSO qflNbMASSOfl FERREIRA cliMS JLN4OR, brMileira. cavedo, ennhei'o elettOnico,
portador do tart&fa de Identidade SG 0 6072 5?8-SP e insct!m no c pF/M sob rL9 937.578-758-34; (Ii)
ALnRNCER RALPH NIEWERTh, brasilein COK. enenheiro mecinico. pertsder th tartewl de
dent(dade KG n 2036 7139/SSP-SP e jr.,uilo no CPFIM sob a M 158.032325-17; (III) HELlO RITTON
RQUR3GUE5, brasiteiro, solteko, SIIUORAd O p0150cm do CartMta de Identidade Pcofisstonal OAR/Ri ii' 7709
o Inscrito nn CPF/MF n Q 990536.407 .10: (iv) PAULO GRACIUO 1* SILVA, bi-asileiro, casado. oconomisn,
portadar do c3r7OitO do tderttldade SG n RM39I 0 e inscriw no Cfl/MF 635.971.999-20, (I GIOVANE

—	 REUS NCHE1Z DA COSTA, brasilso, co.adu. ,Ittvt)(,Ido, poriodorda oarteira do 4derttldade RG 103 364.450-
5 SESP/RS, inscrtta no CPF/MF sob a 0 445357J60-04 todos corn cndereo profissiocat no Avenida 0:.
Dana Lopes dos	 ng 2197. Jardini Rotac a. Cjriciba/Pfi.

Canlere-se act OUTORGADOS as na.i glenos poderes Data representarom a outorgante
Independenterneote do ordem do nomeaçao e oteservados as Iirnites abai'o relacio,,ados. nos seguintes
soS: 11 Assinatura e endgsso de titutos de crEduLc, cats coma cheques, lions prornlscOvlas. duplicatas e
ISns do cmbios abes-tura e movirnantaçaa da CorrLdS correntes; retir$da do talonarins e sollcitaçãa do
cheques; reaflzacao do apllQçaes tin?cr&rsi padendu. para Santo, aninar ducurneIttos, eFetuar
poamenl0s, receer e dar quitaço 21 Asinotura do todo e qualquor contraw e ou docurnento,
concordando corn todas as suas. clàusulas t- cendices, qualquer dtdaraco cluu tetox, de conw,omissu,
peronle qualatit drgbo pUblico, pesoa hic, i-/flu juridica de diveito pUblico c/au privada. Oar 0 raceber
quitaIa, receber valore,, fransigir e nrnv cornrrornissos born çQmQ prestar fiança e/bdJ qualsquet outras

garantiM clue estejam do acordo comas retAins oc [statute Social podendo praticaf tndas as 5505 W fiat

desempenhi, do presentt mandate. MMkTIS_PE VALffiRESx Os aWe Seacados no item I acima serOo
pratcados medionte a o5ln3tura CanjU;t) do isis outorgados Sern IirnItaço do vaPnres as poderes
outorados no item 2 acirna sarnente lecäo esce,sidos nos seguintes lirnire; (al medlonte a asinatura
conjunta do dais ouzordos ara a celebraço do atos ath AS 1.000.000.00 (urn rniIbO do reals); (B)
mediarite a assi qaturn conjijnta de urn outorg.'do e urn Quota' para a celebracao do alas atE a [irniti de RS
3.000.000,00 (tilt ntilhöos do reals). Paden&, jnda autorgar podares e subsiahelecer a presente

- .	 instrumersto, corn reseruas do iguis podere. Enti-. praticar sodas os 0505 quo fore%n necessriOS 00 borne
fie) cumpe.memo deste mandato.

0 oresente mandato aasst,i ama do vallciadt ,jQflflfljnJ9/) 1/7.015

Cnrrib& 14 do Outubrc, 2014.

FINALIDADE
E PODERE&
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garantidQs as direitos dos credores, situaçäo essa que as sócias, em sua totalidadz

reconhecem e aprovam, sem quaisquer restriçöes.

2. Na sequertcia, as sécios aproveitam para aumentar 0 capital social ia

Sociedade mediarite a capitalizaç5o de Adiantameflto pan Futuro Aumento de Capita;

("AFAC) concedido pela GVT Holding no valor de R$ 137336.000,00 (cento e trinta e

sete milhöes, novecentos e trinta e seis rnil reals). Dessa forma, o capital social passa

de R$1- 781344.354,00 (urn bilhäo, setecentot e oitenta e urn milboes, trezentos e

quarenta e quatro mu, trezentos e dnquenta e quatro reais) para R$1,919280.354,('O

(urn bilho, novecentos e dezenove milhOes, duzentos e oltenta mu, trezentos a

cinquenta e quatro reais), corn o aumento efetivo de aS 137.936.000,00 (centO a trinta

e sete milhöes, novecentos e trinta e seis mil reals), meduante a emissO de

137.936.000 (canto a trinta a sate milhôes, novecerttas a trinta e sets) novas acöes

ordinárias, riorninatiVas e sam valor nominal.

3. Corn 0 consentimento expresso cia soda SIG 72, a qual renuncia seu direito de

preferência na subscricäo do aumento de capital, a aumento de capital ora referido é

totalmente subscrito a integralizado pela soda GVT Holding, acirna quauficada, neste

ato, em niceda corrente nacional, no valor de R$ 137.936.000,00 (cento e trinta a sate

milhbes, novecentos e trinta a seis mil reals), mediante capitalizacãO de MAC realizado

pea sthoa GVT Holding em fevereiro de 2010, nos terrnos do boletim tie subscricäo

constante no presente instrumento coma Anexo I,

4. Dessa forma, o capita' social totalmente subscrito e integralitado, passä a ser

representado par 1.919,280.354 (urn bilh5o, novacentas a dezenove milhaes, duzentas

a oltenta mil, trezentas e cinquenta e uatro) aç8es ordinäri;s, nominativas a sam

valor nominal, e distribufdo entre as acionistas cia seguinte forma: (a) GVT Holding

possul 1.918.604.783 (urn bilho, novecencas a dezoito milhôes, seiscentas a quatro

mil, setecentas a pitenta e trés) açUes; a (b) SIG 72 possul 675.571 (s&scentas a

setenta a cinco mu, quinhentas a setenta a uma) açöes.

S.	 Como consequencia, 0 artigo 52 do Estatuto Social vigorará corn a seguinte

nova redaço:

"Artiqo 5Q Q capitol do Componhia, totc!mente substrito e integrniizado em moedo

correr,te notional, é tie R$1.919.280.354,00 (urn bilhao, novecer}tt,s e dezenove
rni!hâes, duzentas e aitento mu, trnentos e cinqcientQ a Quatm reGis), diWdido em
1..919.280,354 (ant bHhão, nave cantos e dezenove milhôes, dázentas a citènto ml!,
trezentos a tin quanta e quatro) açdes ordinóiics nominotivas e sam valor nominal.

9 t
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270 ALTERAcAO AO CONTRATO SOCIAL DA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.

Pelo presente instrurnento, o abaixo assinado:

(I) GVT (HOLDING) S.A, sociedade anônima corn sede em Curitiba, Paraná, na Rua
Lourenço Pinto, 299, 49 andar, CEP 87020-015, iriscrita no CNN/Mr sob a n9

03420SO4/0001-64, inscrita na Junta Comercial do Paranã sob a NIRE 4130007133L,
aqul representada por seus administradores Gustavo Pinto Gachineiro, brasileiro,

casado, advogado, inscrito na OAB/SP n 125.771, CPFJMF n9 247.699.058-23; e Bruno
Mutrenbecher Gentil, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de
identidade RG nQ 07212618 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob a n 001.330.367-82,
reidente e damiciliado no Estado do Paranã, Cidade do Curitiba; ambos corn endereço

comercial na Rua Lourença Pinto, n9 239, CEP 87020-015, ("GVT Holding"); e

(ii) SOCIETE D'INVESTISSEMENTS El DE GESTION 72, sociedade constituida sob as leis
da Franca corn sede em 59-bis, Avenue Iloche, Paris, Franca, inscrita no CNPJ/MF sob a
ne 11.828.893/0001-84, aqul represevftada par seu procurador Gustavo Pinto
Gachineiro, it qualificado ("SIG 72');

(inicos sócios representando a totalidade do capital social <Ia GLOBAL VILLAGE
TELECOM LTDA., sociedade empresária limitada, corn sede na Rua Joio Paulino Vieira
Filho, n9 752, CEP 87020-015, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no
CNPJ/MF sob a n2 03.420.926/0001-24 neste ato representada na forma de seu

Cantrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob a
MIRE 4120420075-3, em sesso de 29/09/1999 ("Sociedade");

Tern entre Si justo e contratado alterar a Contrato Social da Sociedade, procedendo,
para tanto, da seguinte forma:

1. Resolvem as sócios aprovar a transformaço do tipo juridico da Sociedade, de
sociedade }imitada para sociedade anônima, a qual tert sua denominação social
alterada de Global Village Telecom (Ida. para Global Village Telecom LA.,

permanecendo inatteradas as atuals particlpaçöes das scias no capital social da
Sociedade, as quals passam a condiç5o de acionistas, recebendo tantas açöes
nominativas ordinárias, sern valor nominal, quantas forem as quotas de sua
ropriedade. A Sociedade continuará a aperar na mesrna sede, corn a memo objeco

social, corn C memo ativo in pssivo, mantendo a mesma escrtturaçao, atetididas as
exigéncias legais de natureza fiscal e contãbil, no sofrendo qualguer soIuço de
continuidade em seus negOcios, bens, direitos, obrigacoes e auvidades soclais, sendo

www.gvtcombr
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GLOBAL VILLAGE TELECOM lTDft.
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6. Tendo em vista as alteracOes acirna, os sanDs aproveitarn para encerrar o;
rnandatos dos atuais administradores da Sociedade, sendo eleitos, para preencher as
cargos tie Diretores cia Sociedade ("Diretoda"), Os Srs. (a) AMOS 6ENISH, lsraelense
casado, ecanomista, portador do RNE V305047-0 (SiAPRO DE1EMAF/PI), inscrito
cpr/MF sob a n g 009.194.169-50, para o cargo de Diretor Presidente; (b) GIJSTAVC,
PINTO GACHINEIRO, brasileiro, casado, advogado, portador cia thdula tie identidade
RG 18974,765-1 SSP/SP, inscrtto no CPFJMF sob o n g 247.699.058-23, pan o cargo tie
Diretor Executivo; e (c) BRUNO MUIZENHECHER GENTIL brasileiro, casad,
administrador, portador cia cédula de identidadt RG n Q 07212618 SSPSP, inscrito no

CPF/MF sob a n9 001.330.367-82 para a cargo tie Vice Presidente linanceiro; todos
— residentes na Cidade de Curitiba, Estaclo do Paraná, corn escritàrio na Rua Lourenço
- Pinto, rt2 299, (EP 87020-015, Curitiba, Parari. Os Diretores cia eleitos ficam

investidos e tomam posse por rneio cia assinatura de termo de posse no livra proprio,
em coriformidacle corn a art. 149 da Lei das LA. Os Diretores ora eleitos dedaram, sob
as penas cia lei, qua no estäo (a) impedklos tie exercer a administracäo cia Sociedade
par lei especial, cu (ii) condenados por crime falimentar, tie prevaricacao, peita ou
suborno, concussêo ou peculato, ou por crime contra a econamia popular, a fé ptblica
ou a proprledade, ou a pena criminal que vecle, ainda qua temporariarnente, a acesso
a cargos pUblicos. Os Diretores ora empossados permanecerâc em seus cargos ate 26
de fevereiro de 2015, ou ate qua seia m substituidos.

7. Fica aprovado, a titulo de rernuneração global anual para Os Diretores ora
eleitos, a valor de ate R$19.000.000,00 (dezenove milhoes tie reals), jth irtcluidos os
valores referentes acs beneficios e is verbas tie representaçäo, tie acotdo cbm o
disposto no Artigo 152 tie Lei das S.A,

8. Os sthcios decidern qua as publicacöes ordenadas pela Lei das S,A. sero
realizadas no Diana Oficial do Estado do Paranã e na Gazeta do Povo.

9. Os sOdas autocizarn Os Diretores ora eleitos a tomar todas as providëncias
necessárias para a efetivaço da transformaço em sociedade antnima, bern coma
praticar todos as atos quo se façam necessthrios a tormalização tias deliberacOes ore
apravadas.

10. Par fim, os sócios aprovam o texto do Estatuto Social da Global Village Telecom
LA. nos termos do Anna II, o qual, juntamente corn a Lei das S.A. e demais
disposiçäes legais aplicáveis, passa a reger a Sociedade a partir desta data.

E. par estarern assirn justos e contratados, 05 sécioS assinam o presente instrurnento
em 4 (quatra) vias, tie igual teor e forma, na presence tie dues testemunhas.

NW www.gvt.com.br	 A p'ssegae dotw,.ni
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GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA-
CNPJ n 03.420.9Gf0001-24

WIRE 4120420075-3

GVT
ANEXO I

BOLE1IM DE SUBSCRICAO

DA MOTTA RIEiRO SoblrtuO
REA DA 5ILV. - Jvra,nènladO
A MO7IA 916eIR0 - Jzeamootado
EZA SAMPAIO - Ju'arnentade
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Boletim de subscrlcäo de açöes represeritativas do capital social da companha
GWZAL VILLAGE TELECOM S.A. corn sede na Cidade tie Maringá, 5stado do Paranã, na
Rua Joäo Paulino Vleira FlIho, 152, CEP 81020-015. 0 presente Boletim de Subscrcào
foi emitido nos termos da Assembléla Geral tie innsformaco da GLOBAL VILLAGE
TELECOM LTDA. em GLOBAL VILLAGE TELECOM S-A, datada de 23 de agosto de 2013.

Nome e quallficaçäo doQuaátidade 	 - Preço de - Valor integiafliSo

subcrItor	 de Açöes	 Espécte	 Emisslo pin
-.	 Subscrltas	 Açio

GVT (HOLDING) 5.A.,	 337S36 -000 Açaes	 RSI,00 -	 R$137.936.000.00

sociedade artônima corn 	 ordinárias
sede en Curitiba, Paraná,	 norninativas e
na Rua Lourenço Pinto, 299.	 sem valor
49 andar, inscrita no	 nominal
CNPJIMF n2
03420,904/0001-64 e
Junta Comercial do Paran
sob o NIRE 41300071331.   	 ----------------- ___

Maringã, 23 de agosto tie 2013.

ft
GUT (HOLDING) S.A.
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1
1
	

1' A
- U

\ /	
1

Pinto Gachi
	

Bruno Mutteflb
	

Gentil

Administrador

wwwgvtcorn.br	 4)0



L

www.gvt.com.br

R53.000.003.00 (Iris milhoes do raBis) poderü set praUdos isolodamento per quaique' dos dgetcres.
V. Qusiquer eta quo impque obJlgaçêo aU responsabilizaçäe pom a CtpanIiia em volor igual-ca supetioc a R$3.000.000.00 (Iris rniihôes

do reais) g infedar a R$1Q.000.000,90 (dez mTh5es do reals) days set piaticado per palo monos dais dlretorev.
§ V. Oua!quefllo quo implique obriqao mi respuosthihzação paa a Companhia em vSorigual Cu stveriw a R51  000.000M (dat milhôes
de reels) deve'à ser praIi'do par trés áretores.
Artigo 16. As procutaçâes serâa sempre o-Swgadas am name do Compantia par urn ou mSs dSeres amlorme as limitaçäes do
poder eslabsddas neste Estawto, devendo eweciflr Os podeTes conferidos a, cam exceçãn daquelas pam fins jucbSie, Ietäo urn perSado
devaiidadairtiitadoa I (urn) wio.
Ardgo 17. S&o expwssamento vededot, sendo nuts a inaparanles cam relaçici a Companlda, as atos4e qualquer theoc. procuraiiar
ai Iuncionàtio quo a envotvarem em thAôes rthhvas a negácicis Cu operaçôes ealraMos ao cbjeto social, tafs conic Iianças, avá.
endossos Qu qiisquor gan6as nfl favor de lorneiros salvo quando e,wessanente autocizadas palo Diretoáa.

CAPITIJLO V. DO CONSELHO FISCAL
Anigo 18.	 A Compant*a não tã ConIha Fiscal permensnte. sendo quo eats somenle so instalail per solidtE100 deathojttas. cia
Ions do lei
Parrato th*a Caso scrdtado scu funvianemento. o Cans&ho Fiscal we coniposto par Vt rnernbms etalivos a igini rnimem do
supietilet aSSas cu não do CompanhM corn mendato ate a pritdm assewbleia geral ordinSite quo vier a so realizar apôs so insthlação.
Artigo 19. A remuneraçâo dos membros do Conselho Fiscal, quando em fundonamento, we Nadia pa Assemblela Semi, cal
rjjnfojiriidade oicn as dispo&cdes legS.

CAPITULO VL DO EXERCICIO SOCIAL DO 8ALAN0 E 0 LUCRO
Artigo 20.	 C) axerticio social tore iniGioem 1 6 dejaneiro a tenninaii cm 31 do dezembro do coda ario.
Artiga fl.	 Ao tim do coda exerciclo. sera elaasadas as derionstraçôes Iinsn%iras, obeivadas as spesiços legais vigentos.

Antigo 22.	 C) lucia tiquido apurado em cede exercl6c a$s as deduôes (egais, teth a dsiinaco quo for deteriSiade pole
Assemblela Ge'I, ouido 0 Conselho F3OCO!. se em fundonatnento
§p	 C) dividenda th(gaJio 6 kacjo cm 25% ( yule e cinoo par aenLa) do lucia liquido do e*ercicio ajustado no &wtna do art. 202, I. daj.s';s...,,..	 fl



ESTATUTO SOCIAL
GI.OBAI. VILLAGE TELECOM S.A. GV T

U1Tht4b

0.

C,APITULO I.	 DADENOMIIJAcAO, SEDE.OBJEIO EDURA9AC}

Artigo 10. A GLOBAL VILLAGE TELECOM S-A- é isna soaedath anàciinia Tellida peo dsposto neste Estatuto c.s SpcsiçOes
legais aplicàveis, em especial pela Lei n - '6.404, do 15 do ctezent%o do 1916. curdorme aIteTada ('IJA'). born trio oio 3C0(CC5 is

acionistas evenlualmente arquivados na sua secle social fCvbaitW)
Artigo 2°.	 A Compatha tern wa sedo no Unlade do Madngâ, Estado do Parana, rio Rig Joao P8uino Vi*a EiTho, rt 752, CEP

87020-015, podendo atrnr It 	 agéncios ou representaçäos em qjalquec loc&idade do Pais ou do exterior, modonte iesoIufl CS Diretoda

Artigo 7.	 A Companhia tern por objelo: (i) a prestaçio do servicos do tetecomunicaçöes. Utusive a transmissão dc voz, datn e
intomiaçâos; (i) a canectialização do eqtAparnentos s/au acessôoS do tdecornurUcacäes e eletro&etSicos; e (ii) a paciiipaçêo em outras
sociadades, coma adorsta ou qjo!tsta
Astigo 49.	 0 prazo do duiação da Crpaa é indeteniiinath

CAPITULO U. 00 CAPITAL
Artigo 5°. 0 capital da Cornpanhia totairnente stbstib e integra!izado em moeda ocirente nacional. ô do 1* 1.91 g.280 354,1)0 urn
bilhão, novecenlos e dezenove rniIhes, dzentos a oltenta in!), trezentos 0 cinquenta e qwtro reals), divldido em 1,919.2803V um tifhão.
novecentas e dezonove mithoes, duzentase Stenta S, trezenlase dnquentae qualm) açâes ordirsèrit nominativas a sem valor nominal
§ 1. Os.adonistas tern prefeMacia para a ssoñção do novas açôes, na prcporçèo dos açees jà posstlidas anisonnente Caw algum
aclonista desisJa, par osaka. do ,eu direito do pietec&da, ou, so consuttado, no so maflhIestaC denim do 30 (bIflia) dies contados do data cia
consults. caberâ acs denials aconista na proporção as açôes possuidas, a direito a si.tssdçãodessas açes, apôs a We fica ressalvada a
Diretora a faculdade do colccarjunto a terceiros as açdes eve?tualmelfle remenesoentez.

§ 20.	A C'npanhia nan podeth emitir, a quaiquer tempo. patios beflOrtSiaS.
Artigo 6°.	 At açOes são indlvisiveis peranle a Companhia, e a cada açao ocdnâña noniinava couesponderà urn voto nsa
deliberoçôes des assembisias gerais.

CAPITULO Ill. 048 ASSEMBLEIAS GERMS
Artigo P.	 A Assornbteia Geral rounirsa-â ordinajiamenle urna vez par ano, P05 qualm mesas seguinles ao lemma do aft) social. e.
extraordinaiianionle, sempr a quo hornet necessidede.
§ 1° Scm pr4izo dos dispoaiçâes legais aplicavèis, osacionisl ssrëo oanvocaths porn quaisziuer assetitlelas gera'is pot mS do carlas
pmtocoladas au erwiadas polo coueio corn avso do recebimento, ou fax can polo rnenos S (cito) das do ante.cedència.
§ 2° A assemblela geml instatacseâ, em pñmSa convocaçâa, corn a presença do aciorttas quo represantem no rninmo 25% (nte e cinco
par cento) cb capital social da Ccmparilia a, em segundo convoc.açO, corn quaiqueT thnezo.

§ 30. Todas as dehbeaQöes do Conipanhia ot)serv&Uo a cp&urn esliputhdo no LS&
Artigo 8.	 As assernbteias gores serao presididos polo Diretor Predenle do CorTçalhia out polo seu subsuMe, cu, na ausêiicia do
ambos. par qualqtJer pessoa escoThida pot melona do voles dos ecatsias présenLes. An presidents do assemblola cabe a escoifla do
secretaha.

CAPI'TULO IV. 04 AOMINISTRAQAO
Artign T.	 A Companbia sara mIrninistrada pot urna Diretoria constiluida par trés dretores. aSnislas Qu nO. IIidos residenles no
Pals. Silos en Assenteia Gesa
ParSgrato Unite. Dos dirctores urn sera denominado Glitter Presidents, uni s&â denonihiado Diretor Vice-Piesidenle FlnancekD 0 urn serã
denominado Direlar ExecuthiO.
Mg* 10. Os Diretores tsr*o prazo do mandate unilicade do tis snot consideraido.se 0 ano a percodo coinpreendido once duas
assernbLeas gerais ordinànas. Todes as mIrelores deverão perrnanccer em exewicio ale a inoahckira do seus sucessares, podendo set
reelai Los.
Parâgrafo Unico. A remuneraçâo global do todos as direlares serã e&abelecida pela Assemnbla GetS que osologer.
Aitigo II.	 Ficando vago, par quatquer motivo o cargo do Dirstor, seu respectivo subsliluto sera escothido pela Assonitkla G&al,
Artigo 12	 A Diratoda reum*se'à sempra quo assim a exigirErn as negécios socisis. As reuniOos set presididas polo Orator
Presidanle ou, na sus auséncia, pete diretor qua no ocasião for escoliddo.

1°.	 As rauniôea SkTO corwocadas par quatquer &etor Pare quo possam insfalar-se e vaNdernents ddibear, è necessária a Presence
do maiona dos Wetores qua no ocasiâo esliverem no exeitido de seus cargos, ou do dais, so sb bower dois diretores an exercido.
r.	 As dallberaçöes da Diretoha constato do alas laviados no Iivro pnipüo e Seiko tomadas pot malaria do volos, cabendo so

Presidente do ceuniäo, ern caso do elTpate, tarubérn a voto do deserupate.
Artigo 13.	 Compete a flinetona a ad rnurñsUaçäe doe negôcios soclais em gaal e a pthtica, pars late, do Ionics as alas nocessérios ou
convenicntes, ressalvados oqueles pars as quais se, par lei cii polo presents Estaluto, atribuida a cotratência é Assembteia Gaal. Seus
pederes irtciuem, emte outros, os sutidenlos pars: 	 - . -- - —	 MOTtC.

t. !4I 3fl4ff

st
è&ator cov;1
do. DOt) F.

I -,pranI ,,

Jurtneotad°
Jta ,a,enlado

(a)	 zelar pela obseivància do lei e deste Estatuto, 	 A. Doutai
ib)	 zeta polo cumprirnanto dos dehbereçôes tomadas nat assenthiolas geris
(a)	 administiar, gerir si,çerintendar as negi5cios soclais: 	 0 doQur,

www.gvt.com.br 	
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EXCELENTfSSIMO(A) SEMIOR(A) DOUTOR(A) .JUIZ(A) DL DIRUTO DA

73 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO RJ.
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VIDAJJ LOCAcAO DE CONTAINERS LTDA El?. (Dome

fantasia LOCONTAINIERS.), pessoa jurIdica de direito privado inscrita no CNPJ/MF

sob o n. 00.111.704/0001-31, corn sede in Avenida Paulo VI, 1984, Ed. Santa Elisa, Loja

02 Parte, Pituba, Mtuiicipio S Salvador, Estado da Bahia, CEP 41-810-001, na condiçAo

S credora devidamente listada nos autos do PEDIDO DE RECUPERAcAO

JUDICIAL aforado por CAL VAO ENGENIIARIA S.A, nurneraçäo processual acima

referenciada, vern, perante Vossa Excelência, por seu advogado abaixo firmado,

requerer: (i) a juritada dos atos constitutivos e procuraçAo anexas; e, (ii) sej am todas

as intimaçöes subsequentes feitas em noine dos advogados Antonio Jose Bacelar

Junior, OAR/BA 34.944, corn endereço profissional na Avenida Paulo VI, 1984, Ed.

Santa Elisa, Loja 02, pane, Pituba, Salvador/BA CE!' 41.810-001, isto sob Pena de

ofensa ao art. 236, §1°, do CPC e, consequentemente, nulidade dos atos processuais que

nAo observem 0 requerirnento on formulado.

Nestes termos,
Pede e espera defërirnento-

Salvador, 17 5 agosto de 2015.



$ 008849

PROCURAcAO

Por este instrurnento particular de mandato, constituo e nomeio meu
bastante procurador o Dr. ANTONIO JOSE BACELAR JUNIOR
brasileiro, solteiro, CPF 922.854.225-04, inscrito na OAB/BA sob o
11.0 34.944, e residente e domiciliado em Salvador/BA, corn escritório
gravado em fis., para onde corn esta se apresentarem, em JuIzo ou fora
dde, representarem os interesses do outorgante infrafirmado, na
Justiça Civil, em Insthncia Superior ou Inferior, em AçAo de
Recuperaçâo Judicial de no 0093715-69.2015.8.19.0001 movida pela
GALVAO ENGENHA1UA S.A, em que o Outorgante é credor, corn
poderes ET e AD JUDICIA, plenos e ilimitados, por mais especiais
que sejam expressamente declarados, inclusive os de propor açöes e
contestá-las, requerer o que necessário for, firmar compromissos
amigáveis em Juizo ou fora dde, transigir, passar recibo, receber
Alvarás, dar quitaçäo e substabelecer corn ou sem reserva de poderes,
pelo que dar-se-á por ratificado.

Salvador/BA, 13 de agosto de 2015.

• 	faal v he jj
Zv Locação de Containers Ltda - EPP
2

	

	 Gustavo Vidal Bahia
CNPJ: 00.111.704/0001-31

Avenida Paulo vi; 1984, Et Santa Elisa, P1/aba, Salvador-BA CEP 41.810-001
CeL(71)9665-.8691 Email: antonio®grupovidaLcontbr



008850

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

DA CAPITAL DO CSTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ

Recupeiacão Judicial
ProCesso No 009' 371S49.2016.8-19.081)l

1St ENGENIIARIA E COMERCI0 LTDk, inscrita no CI'4PJ
sob o n° 01-931i81j0001-95, corn sede na Avenida Luis Viana, no 13.223,
Hangar Business Park Tone 08, sala 601/610, CEP 41500-300, Paralela -
Salvador - BA, vet respeitosarnente, a presença de Vossa Exceléncia, requerer
a juntada de procuraçäo e contrato social nos autos da Reaipeiçaa Judicial da
GALVAO ENGENHARIA S A, inscrita no CNPJ sob a n° 01.340.93710001-79.

Outrossim, requer que futuras publicaçóes sejam feitas em
nome de Renato Santos de Anujo OAB!SP it0 183.739, corn endereço na Rua
Luis Coelho 32O70 andar, Conjuntó 11, Consokçao - São Paulo-SR..

Tetmos em quo,

RedS defeñmento.

São Paufo,,Wdec$to de 2015.

183139

Ib,a Luis Coetho. 320-? aacla-,Cj. 71 -Cm,.qt3Q - &!o PSo-sr. CE? 01 X9-006 flI: 3123-55$$
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PROCURAcAO

Pelo presente instnimento particular de mandatO, [SI ENGthHARIA E CQMERCIO LTOA.

sociedade empresarial iriscrita no CNPJ sob o if 01 $31 .381/0001-95. 
COTII doifliCillO no Av. Lisis

'diana. NO
 13.223, Hangar BustiesS Park Terre 06, Salas 601 a 610 Paralela, Salvador— BA, CEP

41500-300, neste ato representada pot SW AdmüiS11adO1 C Sr- JOSÉ CARt-OS RaFAEL

brasileKo, casado em comunhâo parcial tie beas, major, natural de CaGmbU!MG, eagenheifo

mer'iCO, reskiente e domiciLiado no Rua. Mangalô, 277, Ap, 1202, Patamares. CE!' 41.680-3SO

Saivador/BA nomela e constitul sau baslaute procurador o advogado RENATO SANTOS DE

ARAUJQ brasileiro, jtucrcbdO, liscrito üà OAWSP Bob 0 
n° i83.739. inscrito no CPF/MF sob a

04e.019.018-04, corn escdtóäo na cidade cleSão Paulo, Estado de São PaulO no Rua Luis COSIib,

320 - 7° andar. Cj. 71 - Gonsolacáo, CEP 01309-000, corn PODERES pam o fern em geral.

inclusive Os 
do clausula ad judicia, conierindo-the os poderas pra representat a outC(9aXt.

perante quatquer ]nstänola. juizo, Tribunal, ejtlacle p43tIIc2 ou privada, oficlo, caitôrio, reparli01o,

podendo solicitor cedid6es. informacoes, requerirnefltoe. propor açdes, tiansigir, desistir, contestar.

ifflUr, 
interpor recursos, dar a receber qultacãO, assinar teniios e conipftxuissos, enfirn çXBtICar

todos e qusisquel atos necessélos ao lid cumpriniento do presente mandate, inclusive

substabelecer, notadamente em retaäo as açñes a procedimentos de cobiarica extraiudic a

judicial contra a GAL.VJtO EIIGENHARIA S.A., insetita no CHRJ sob o n° 01 340.93710027-8. corn

estabelecirnento na Avenida Joád Araiiha, 941, ,iardim Planalto, Paulinia - SAO Paulo.

Salvador, 25 de feveceiro de 2015.

- 

--d 
JosC

side
Luis Vieca N' ia	 Niingac

Uus4tSS Pø.t Tone 06 Salas 6011510
Parateb. $aSdoc - • CEP 41500400
10:55(71) 2379-1731,
Fax 55(71) 337e4177

EscntoriO Re103l
At,. Pint Joao BtaSiI. 241
F1111Cc3 *er6- RI • CEP 24130-OS2
Tel: 55 *) 2037-0677.
Fax 5 (21) 261 3'0547

www.isiengenharia.Coutht

PosquiM 0 O.aanVOlVlmOfltS
Rua da ConceS 2
sala 21104 bopp'9 .iamg.th - Cai110
GampEnas -SF • CE? 13010-00
Tec 55 (19) 3236-6656

P.DISRi4W41 'ev,3
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.4 hIY ALTERAçAO £ coNsoLInAçAo no CONTRATO socLu. DA
ISI £NGEN}IARIA ECCMERCIO L flit

CNPJIMF 01.931.381/0001-95
NIRE 29.202.238.665

Pelo presente insirumento particular, as SOcios abaixo qualificados:

RAFAEL PAR1:IcIPAçOEs LTDA., sociedade corn sede na Avenida Luiz

Tarquinio Pontes, no 2.590, Was Trade Center, Bloco A, sala 301, Vilas do Atl5ntico,

CE? 42700-000, Laura de Freitas. BA. inscrita no CNPJ/MF sob on° 12217.73010001-

28, registrada na JUCEB sob o NIRE if 29203479011, cm 09/0712010, ncste ato
representada pelo :SCU SOCIC administrador Sr. José Carlos Rafael, brasileiro, casado em

cornunhão parcial de hens, major, natural de Caxambu, MG, engcnhciro mecânico,

residente e domiciliado na Avenida Luis Viana, Condominia Estrela do Mar, Late 19,

Quadra £3, Alphaville I, CEP 41.701-005. Salvador, BA, portador da Cidula de

identidade RG if 20.293.789-50, SSP/BA, e inscrito no CPF if 183.974.766-87;

FARIA SAJ'JTOS PART1CWAç6ES LTD1t, sociedade corn sede a Rua Prudente de

Moraes, if 310, Centro, CE? 12281-640, Cacapava, SP, inserita no CNPJ/MF sob ci?

12222.83910001-53, corn primeiro registro na JUCEB sob o NIRE no 29203478244, de

08/07/2010, sendo a 21 aIteraço e consolidacâo do confrato social também registrada na

JIJCEB, em 20/0712011, sob a no 97113412, em seguida registrada na JUCESP, sob

WIRE n. 3522604578-1, de 13/10/2011, neste ato representada pcla sôcia

admjnjstradara. a Sra. Vicentina Faria Santos, brasileira, casada em comunhao universal

de hens, major, natural de Jainbeiro, SP, comerciante, residente e domicijiada in Rua
Prudente de Moraes, n° 310, Centro, CEP 12281-640, Caçapava/Sp, portadora cia

Cédula de Identidade RG n o 10.922203-0, SSP/SP, e inscrita no CPF n°. 831.839.498-
49; e

Is! ENCENHAPJA HOLDING LTDA., sogiedade corn sede in Avenida Luiz
Tarqu!nio Pontes, n° 2380, Was Trade Center, Bloco A, sala lilt Vilas do Atlãntico,
CEP 42.700-000, Laura De Freitas, BA, inscrita no CNPJIMF sob it0. 1 2.923.558/0001-
10, corn seus atos constjtutjvos registrados in JUCEB sob a NIR.E 9203540489, de

(1 -	 Páginaidel2
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LY ALTERAAO E CONS0L1I'ACA0 DO CONTRATO SOCIAL TM
IS! ENGENHARIA ECOMEaCIO LTDA.

CNPJ/MF 01S31.381/0001-95
NI1IE 29.202.238.665

23/1112010, neste am representada pelo seu administrador Sr. José Carlos Rafael,

brasileiro. casado em comunhao parcial de bens, major, natural de Caxambu, MG,

engenheiro mecãnico, residente e domiciliado na Avenida Luis Viana, Condominio

Esticla do Mar, Lote 19, Quadra E3, Aiphaville I, CE? 41301-005, Salvador, BA,

portador da Cédula de ldentidade kG no 20193.789-50, SSP/EA, e inscrito no CPF n°

183.974.766-87;

Unicos sécios da sociedade emprcsária Iiinitada JST Engenharia e Cornérelo Lida,,

inscrita no CNPJIMF sob o no 01.931.381/0001-95, corn seus atos constitutivos

arguivados na RICER sob o NIRE no 29202238665, de 18/0712000 corn sede na

Avenida Luis Viana, 13223 - Condominic Hangar Business Park, Tote n° 6, Salas 601

a 610, Baino São Cristovao - Salvador/BA, CEP 41.500-300, resolvem alterar, e

consolidar 0 Contrato social.

CLAUSULA PRIMEIRA - Os sócios resolvern altcnr a Cláusula Primeira do

Contrato Social, procedendo corn alteraçao do norne fantasia c objeto social, pie passa

parc

NOME FANTASItA: 1ST Engenharia

OBJETO SOCMI: 0 objeto social da SOCIEDI4DE é pankipar do execuQäo de
ouzrac obras de engenharia civil abrangendo as seguintes atividades:

a) Execuçao par athninturraçao, empreitada cm subempreizada de obras de

consrruçcio civil, no Planejamento e Programaçao de Azividades e Serviços, hem

coma Administracaa do Conprole do Qualidade junto as empresas de

Conszruçao e Mon tagem de Unidades Industrials. nag disciplinas de Constniçdo '3
Civil. Tzthulaçdo, Estruiw-as Meth/icas, Mecánica, EME pica e JnsrrumentaçJo,

incluindo a usa de sistemas inforraatizados especializados no controle desias

^0
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I? ALTERAcAO £ CONSOLJPAçAO DO CONTR—A-TO SOCIAL DA

ISI ENGENHARIA ECOMERCIULTDA.
CNPJIMF 01.931.3911000I-95

NIRE 29i02.238.665

I,) Acompcznharnento e Fiscaiizacôo de Obras de Engenharia (CNAE 71.12-0-00);

c) Corndrejo Varejis/a especialializado tie equipamentos e suprirnentos tie
info,-,naxica (4751-2-01);

d) Serviços de Preservacao e Coinissionarnento tie Unidades industrials (CNAE

0	 71.19-7-99); e

e) Detaihamento de Projeto parafabricacao de tubulaçoes industrials e eitruwras

mezOlicas maritimas (CNAE 71.19-7-99).

CLAUSULA FRIMEIRA DENOMINA cÁo SOCIAL. SEIJE, FORO E OR/ETC
SOCIAL

1.1. JJENOMINAO SOCIAL: A Denominaçio Social da Sociedade é IS!

EngenhariaecomercjoLtda"

1. J. 1 0 Nome Fantasia adotado é ISI Engenharia.

1.2 SEDE: A sociedade tern sua sede no sede 'ia Avenida Luis Viana, 13223 -
Condominio Hangar Business Park, Torre n o 6. Saks 601 a 610. Bairro São
Cristovao - Salvador/BA, CE? 41.500-300.

1.3. PORO: Pica eleiso a Pore tie Salvador, BA, Para o exercIcio e a cwnpnrnen;o

dos dire itos e obrigaçoes resultantes desie contrino,

Página 3 de 12
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IY ALTERAc40 E CONSOUDAAG DOCONfl4TO SOCIAL DA
IS! ENGENIIARIA E COMERCIOLTtA.

CNPJIMF 01.931.381/0001-95
NIRE 29.202.238.665

1.4 OBJETO SOCIAL: 0 objexo social da SOCIEDADE e participar do execução

de owras sin-as de engenharia civil tthrangendo as seguints azividades:

a) Execuçdo por administraçâo, empreizada ott subeinpreitada de obras de

conslruçdo civil, no Plan ejamenso e Prograrnaçao a Atividades e Serviços, beni

conic Administraçao do Controle dci Qualidade junta as empresas de

Constniçdo e Monragen. tie Unidades InduszriaLc, nas disciplinas tie Constnicão

Civil, Tubula (ao. Estruiw-as Methlicas, Mecánica, EMirica e Instnnnentaçdo,

incluindo a uso a sistemas inforinatizados especializados no controle destas

disciplinas (tN4E 4299.5-99);

h) Acompanhaniento e Fiscal/zn çâo de Obras de Engenharia (CN4E 71.12-0-00);

C) omércio Varejista especialializada de equipainensos e sup rim ent as de

infoi -mática (47-51-2-01);

d) Services tie Preservaçäo e Comissionamento & Unidades Industrials (CNAE

71.19-7-99);

e) Dezaihamento de Prajeto pm-a fabricaçdo de hthulacoes industriais e escruzuras

metalicas snaritimas (C/VIlE 71.19-7-99).

I.	 Por tim, as sOdas decidem cotisolidar a Ccrntrato Social da Sociedade, fazertdo
tacks as ajustes necessirios, conforme a que se segue:

Pána4de12\



13° ALTERAçA0 E CONSoLIDAcAO DO CONTRATO SOCIAL DA
IS[ ENGENHARIA £ COMEZCIGLTIiA.

CNPJ/MF 01S31.381/0001-95
NIRE 29.202.238.665

CONTRATO SOCIAL DA

IS! ENCENHARL& E COMERCIO LTDA.

CNPJ/MF 01.931.381/0001-95

NIRE 29.202.238.665

RAFAEL PART!clPAçOEs LTDA., sociedade corn sede na Avenida Lui2
Tarquinio Pontes, no 2.5 80, Vilas Trade Center, Bloco A, saa 301, Vjlas do Atlfintico,

CEP 42700-000, Lauro de Freitas, BA, inscrita no CNPJ/MF sob on° 12.217.730/0001 -

28. registrada na JTJCEB sob o NIRE no 29203479011, em 09107/2010, neste ato

representada pclo seu administrador Sr. José Carlos Rafael, brasileim, c2sado em

comunhAo parSl de bens, major, natural de Caxanibu, MG, engenheiro mecánico,

residente e domiciliado na Avenida Luis Viana, Condominie Estrela do Mar, Lore 19,

Quadra E3, Alphaville 1, CEP 41.701-005, Salvador, BA, portador da Cédula de
Identidade RG no 20.291789-50, SSP/BA, e inscrito no C1'F no 183.974.766-87;

FARIA SANTOS PARTICIPAçOES LIDA., sociedade corn sede a Rim Prudente de
Moraes, n o 310, Centro, CEP 12281-640, Cacapava, SP, inscrita no CNPJ/MF sob on°

12221839/0001-53, corn primeiro registro na JUCEB sob o NIRE it 29203478244, de
08/07/2010, sendo a 2 4 alceraçao e consolidaçio do contrato social também registrada ma

• JUCEB. cm 20/07/2011, sob o it0 97113412, em seguida regisirada na JUCESP, sob
NTRE n°. 3522604578-I, de 13/10/2011, neste ato representada pela sécia

administradora, a Sm. Vicentina Faria Santos, brasileira, casada em comunhao universal

de bens, major, natural de Jarnbeiro, SP, comerciante, residente e dorniciliada ma Rua
Pmdente de Moraes, no 310. Centro, CEP 12281-640, Cacapava/SP, portadora da
Cédula de Identidade &i if 10.922803-0, SSP/SP, c inscrita no CPF n o. 831.839.498-
49;

VL)
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13a ALTERAçAO P1 CONSOLIDACAO DO oNT • • TO SOCIAL DA
181 ENGENRARIA ECOMERCICLTDt

CNPJIMF 01.93138110001-95

	 AC;
NIRE 29.202.238.665

ISI ENCENUARIA HOLDING LTDA., sociedade corn sede na Avenida Luiz

TarquInio Pontes, n° 2.580, Vilas Trade Center, Bloco A, sala 111, Was do Atlintico,

CE? 42.700-000, Lauro Dc Freitas, BA, insaita no CNPJ/MF sob n°. 12.928.558/0001 -

10, coin seus atos constitutivos registrados na JUCEB sob o NIRE 29203540489, de

23111/2010, neste am representada pelo sea administrador Sr. José Carlos Rafael,

brasileiro. casado em coxnunbAo parcisi tie bent, major, natural de Caxambu, MCI,

engenheiro rnecãni co. residente e domicitiado na Avenida Luis Viana, Condominio

Estrela do Mar, Lote 19, Quadra E3, Mphavi]le I, CE? 41.701-005, Salvador, BA,

portador da Cédula de Identidade RG if 20.293.789-50, SSPIBA, e inscrito no CPF if

183.974.766-87;

Unicos sócios da sociedade empresária lirnitada IS! Engenharia e Cornércio Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF sob o it0 01.931.381/0001-95, corn seus atos constitutivos

arquivados na JUCEB sob o NIRE if 29202238665, de 18/07/2000 corn sede na

Avenida Luis Viana, 13223 - Condominio Hangar Business Park, Tone n° 6, Salas 601

a 610. Bairro São Cristovao - Salvador/BA, CEP 41.500-300-

CLAUSIULA FRJMflR4 - DENOMINA cÁo SOCIAL, SEDE FORO F OBJETO
SOCIAL

LI. JOENOMIN4CAO SOCIAL: A Denontinaqac Social da Sociedade d 'IS!
Engenharia e Comérelo Lida.

\
1.1.1 0 Name Fantasia adozado é ISA Engenharia.

1-2. SEDE: A sociedade tern sua sede no sale no Avenida Lads Piano, 13223 -
('ondorninjo Hangar Business Park Torre it 0 6. Salas 601 a 610, .Bain'o São
Cri,szovdo - Salvador/BA, CEP 41.500-300.

Página6de12
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ir ALnRAcA0 E corcsoLIDAçAooe CONTRATO SOCIAL DA
IS! ENGENHARIA E COMERCIC LTBA.

CNPJMF 01.931.381/0001-95
NIRE 29.202.238.665

1.3. EURO: Fica eleito o Porn do Salvadot; BA, pm-a o exerciclo e a cumprimento

dos direitos e obrigacöes resultantes deste conflro.

1.4 OBJETO SOCIAL: 0 objeto social do SOCIEDADE é participar dii execuçào

do outnas obnas do engenhw-ua civil abnangendo as seguintes atividades:

a) Execuçáo par ad,ninistnaçâo, cinpreitada ou subempreitada do obnas do

construçdo civil, no Flanejanzento e Prograrnaçao do A tividades e Services, hem

corno Adntinistraçao do Controle dii Qualidade junta as empresas do

Construçuc e Montagem do Un/dat/es Industrials. nas disc/p//na: do Construqdo

Civil, Tzthulaçdo, Esmaunas Meidlicas, MecOnica, Lien/ca e lnstnnnen:açuo.

incluindo a usc do sisrernas informauizados especuauizados no controle destas

disciplinas (CNAE 42.99-5-99);

4) Acornpanharnento e FiscalL'a cáo de Obnas do Engen/wnia (VNAE 7L / 2-0-00):

c,) Comircio Varejista especualializado do equiamentos e supnimenros do

infornthzjca (47.51-2-01);

d) Serviços do Preservaçao e Corn issionaFflenro de Un/dada industrials (CNAE
71-19-7-99); e

e) Deta/hamenta do Projeto pm-a fabnicaçao de t1lbula0es industnjais C estruturas
rnetá/icas marl/linac (CNAE 71.19-7-99)

1
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13- ALTERA4;A0 E CONSOLIflAcAODC CONTRATO SOCIAL DA
151 ENGENHARIA E COMEKCIG LTDA-

CNPJ/MF 01.931.38110001-95
NIRE 29.202.238.665

CLAUSLJLA SEGUNDA . CAPITAL SOCIAL E DISTRIBUICAO

2.1. 0 capital social ó tie R$ 300.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em

500.000 (quinhentas mu) quotas no valor de PS 1,00 (urn real) cada, totalmente

integralizado, em moeda corrente do pals, distribuidos entre os sOcios na seguinte

proporçAo: Au sócio RAFAEL PARTICIPAcOES LTDA, cabcrào 50 (cinquenra)

cotas, no valor nominal dc RS 1.00 (urn real) cada, contspondenclo a R$ 50,00
(cinquenta reais) A sôcia FARIA SANTOS FARTICIPACOES LTDA, caberAo 50

(cinquenta) cows, no valor nominal tie PS 1.00 (urn real) cada, correspondendo a
RS 50,00 (cinquenta reals). A sócia ISI ENGENUARL4 HOLDING LTDA, caberào

499.900 (quatrocentos e noventa e non nill e uovecentas) cotas, no valor nominal de

R$ 1,00 (urn real) cads, correspondendo a RS 499.900,00 (quatrocentos e novenra e

nove mil e novecentos). 0 Capital Social flea distribuldo da seguinte fbrma:

JSI Engenharia	 Ltda.	 WX'1iIi]

Fajias Santos	 Ltda.	 50	 50,00

CLAUSULA TERCEIRA — RESPONSABILIDADE DOS sOcios

3.1. A rcsponsabfljdade tie cada Sócio a restrita ac valor de suas cotas, tnas toSs
respondem solid2riamente pela ixuegraIizaco do capital social. 	

3.
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91L15ir ALTERAAO £ CONSOJJIUAAO DO CONTRATO SOCIAL DA

IS! ENGENHARIA E CUMERCIG LTDA.
CNPJ/M7 01.931381/0001-95

NIRE 29.202.238.665

CLAUSULA QUARTA - DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

4.1. 0 administrador declara, sob as penas da Lei, de que nAo está impedido de

exercer a adzninisUaçao da Sociedade, pot lei especial, ou em virtude tie condenação

criminal, cu por se encontrar sob Os efeitos deJa, a pena que vede, ainda que

ternporariamen.te, 0 acesso a cargos publicos; on per crime falinientar, de prevaricaçAo,

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro naci onal, contra normas de defesa cia concorthncia, contra as relacoes de

consume, fé pUblica, ou a propriedade.

CLAUSUL& QUINTA - ADMIN1sT1tçAo E BETJRADA "PRO LABORI".

5.1 A adrninistraçao continua sendo do administrador nao sócio, por prazo

indetexminado, o Sr. José Carlos Rafael, brasileiro, casado cm comunhao parcial de

bens, engenheiro mecãnico, natural de Caxainbu, MG, residente c domiciliado na

Avenida Luis Viana, Condominio Estrela do Mar, Lote 19, Quadra E3, Aiphaville I,

CE? 41.701-005, Portador da Cédula de Identidade RG n o 20.293.789-50, SSP/BA, e
do CPF/MF n0 183.974.766-87.

5.2 0 administrador tern amplos e gerais poderes de aclministracuo, necessários a

assegurar o regular flincionamento da sociedade, podendo isoladamente deliberar a

prática de todes as abs de gestão e de adminiswaçao tendentes a consecucao dos

objerivos sociais, this como a celebraçAo de Contratos C pagamcntos. -

5.3 E vedado ao administrador a pratica de quaisquer ales estranhos ao interessa

social, bern como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade scm autorizaçao dos
outros sócios. Iu
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iT ALTERAçA0 E coNsol,r!)AçAO DO CONTJLITO SOCIAL DA
1St ENGENHARIA E COMERCIG LTDA.

CNPJ/MF 01.931.38110001-95
NIRE 29.202.238.665

CLAUSULA SEXTA - FALECIMENTO. IMFEDIMENTO, RETIRADA DE

Soclo-

6.1. Falecendo ou thterditado qualquer sócio, a sociedade continuará sins atividades

corn as hcrdeiros, sucessores e a incapaz. Nao ser*do possivel on inexistindo interesse

destes ou dos sôcios remanescentes, a valor de seus haveres seth apurado e liquidado

corn base na situaçào patrimonial cia socedadc, a data cia resolucao, verificada em

balance especiahuente levantado.

6.1.1. CI mesmo procediniento seth adotaclo em outros cases em que a sociedade

se resolva em relaçào a seu sOcio.

CLAUSULA SETIMA - FILIAJS E ESCRIT(5RIoS DE REPRESENTACAO

7.1. A Sociedade podcth, a qualquer tempo, abrir cu fechar fihiais que serC

operacionais, ou escritorios de representaçao, que executarão serviços técnicos e de

apoio administrativo form cia scdc da sociedacic, mediante alteraçao contratual assinada
par todos as Só(.-zos

7.2.	 A Socied.ade possui as seguintes Filiais:

a) Filial Itaborat, localizada in Rua Dr. Pereira dos Santos, 43, Sala 508,
Ediflcio Ernpresarial "San Exped", Centro, Itaborai-RJ, CEP 24.800-041;

b) Final Ipojuca, localizada na Rua CristovAo José da Silva, it0 41, 2°

Andar, Sala 04, Centro, Ipojuca-PE, CEP 55590-000.

'3
(^5	 1
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132 ALTERAAQ E coNsou)AçA') DO CONTRATO SOCIAL DA
ISI £NGENI{ARIA E CUMERCIO LTD/I..

CNPJIMF 01.93138110001-95
NIRE 29.202.238.665

7.3. A Sociedade possui os seguintes Escritorios tie RepresentaçAo:

a) Nilterol, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Professor baa Brash, n'241,

Fonseca, CEP 24.130-082. CNN n°. 01.931.381/0002-76, NIRE no.

3390111392-9;

b) Campinas, Estado tie São Paulo, na Rua Conceiçao, if 233, Sala

2005/2007, Centro, CE? 13.010-050. CNPJ if. 01.931.381/0004-38,

NIRE n°. 35903971592; e

C)
	

Recife, Estado de Pernambuco, ma Rua Bernardo Vieira de Melo, 1650,

Sala 28, Piedade, CEP 54.410-0111 CNPJ n°. 01.931381/0003-57, NIRE
O 26900560101.

CLAUSULA OITAVA - lNtcIo. DURACAO. BALANCO E CESSAO DE
COTAS

Li. INLCIO: A Sociedade iuiciou suas atividadeg cm 15.05.1997.

8.2. DtJRAçAO: 0 wazo da Sociedade é par tenipo indetenninado

8.3. BALANcO: Ao término de eada exercicia social em 31 tie dezembro, a

administracjor prestara contas justificadas de sin administraçao, procedendo a

elaboraçao do iriveurirjo, do baianço patrimonial e do balanço tie resultado econômico,

cabendo aos sOcios, na proporçAo de suns cotas, os lucros ou perdas apurados.

82.1. Nos quatro mescs seguintes no térmjno do exercicio social, as sOcios

delibcraxao sobre as comas e designaraq administradores quando for  caso.

L3	 Páginalldel2 (
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47526-90 SSP/BA

3.891.085-20
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13m ALTERA(;AO E coNsoLE)AcAO DO CONTRATO SOCIAL DA
ISI ENGENHAIUA E COMERCIO LThA.

CNPJ/MF 0I.931.38110001-95
N1RE 29.202.138.665

8.4 CESSAO DE COlAS: As colas socials são indivisiveis e no poderao ser

cedidas ou transferidas a terceiros sem expresso consentimento do outro sócio, a quem

flea assegurado, cm igualdade de condiçoes e preco, direito de preferéncia pan a sua

aquisicão, se postas I venda, formalizando, se realizada a cesslo delas, a altencao

contratual pertinente.

E por estareni justos e contralados, os Sôcos assinatn a 1V Alteraçao do Contrato

Social cia Sociedade em 03 (trés) vias de igual teor e fonna, pan urn mesmo tim de

direito, in presença das 02 (duas) testemunhas abaixo.

Salvador, BA, 28 de juiho de 2014.

rWrj4 ¶.
RAFAttJakflcIpAçoEs LTDA	 FARM SANTOS PAJ1fl

—c
C
a
IPMtES IAA

Vicentina Faria Santos
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• Bzkv-
BuscatVLrocçi

EXCELENTiSSIMO SENHOR DOUTOR JUJZ DE DIREITO DA P VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
RI

S

Processo if 00937 -15-69.2015.8.19 .0001

RECUPEcAo JUDICIAL

TRACTOR TURBO COMERCIO DE PEW LTDA. EPP,.
empresa de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional do Pessoa Juridica — CNPJ
sob a n007.566.53310001	 estabejecjcla a Rua Wandenkojk, 494, Mooca -São Paulo

sença de Vossa Excelência para
— SP, par sua advogada infra-assjnado vérn a pre 
requerer a juntacja do instrumento de mandato e contrato social, bern coma, manifestar
sua concordâncja corn 0 crédifo a ser recebjdo.



Buscai 4 lie rderarno
WS

Par uìrn, em atençao aa dispasto no artigo 39, Inciso I, do
COdigo de Processo Civil, requer-se que seja anotado na capa dos autos o nome da
advogada LISANDRA BUSCATTI VERDERAMO, OAB/SPI 38.674, como representante
legal do credor acinia qualificado, a fim de que este seja intiniado dos atos e termos,
SOB PENÃ DE NIPLIDADE. no escritório localizado a Rua Celso de Azevedo Marques,
395, conjunto 56, Cep: 03122-010, Parque da Mooca - São Paulo - SP.

Nestes termos.

U
	

Pede deferimento,

São Paulo, 10 de Agosto de 2015.

LISANDRA BLJSCATTI VERDERAMO

OABISP 138.674

S
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PROCLJRACAO

OIJTORGANTE: TRACTOR TURBO COMERCIO DE PEAS LTDA. -EPP, empresa
de direito pilvado, situada na Rua Wandenkalk, 494, Mooca, CEP 03102-030, macrita
no Cadasiro Naciorial de Pessoa Juridica - CNPJ sob a n° 07.566.533/0001-84,
constitui como scu bastante procurador:

OLJTORGADO:. LISANDRA BUSCAT11 VERDERAMO è LUIZ FERNANDO
VERDERAMO, ambos, brasiteirus, casados, advogados inscrito respecfivamente na
OAB!SP sob o n°136.674 e 138.683, corn esaitOrio nesta capital na Rua Celso de
Azevedo Marques, 395, conjunto 56, Cep: 03122-010 - Parque da Mooca - São Paulo
93•

o outorgante acima qualificado concede poderes em gemi, com Cláusula "ad judida",
em quatquer Julio, Instancia ou Tribunal, ou Iota dele, espedalmente pam as termos
cia Recuperaçao Judicial de GALVAO ENGLNI1ARIA SA e GALVAO
PARTIcIPAçOES S.A sob processo nUmero 0093715-69.2015.8.19.0001 em frâmite
petante a 78 Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, usando os
recursos tegais e acompanhando-os, conferindo-ihes, ainda, do pedido, renunciar ao
direito sobre que se funda a açAo, transigir, firmar a assinar acordos dentm dos autos
ou bra doles, dar e receber quitaçao, proceder ao levantamento do valores, gulas e
mandados, requerendo e acompanhando tudo quanto for do direito e no interesse dde
outorgante, agindci em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer
corn ou sem reservas de poderes.

São Paulo, 30 de Julho de 2015.

c.

TRACTOR TURBO COMERCIO DE PEAS LTDA. - EPP
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TRACTOR TUM C6NtgRCJQ DE PECAS J3flit4pp
CNYJ - 07.$66.53310001 -84

?IRE —35.220 055-840
CELlO SACCR4 FREJRE, brasdeiro, major, sojteiro, eome;cne portadw- cia cedula deidentI-f ie n 0 $	 177-9. SSP/SP 6 d1 CPF n 049 406 128 .64. resdehie e domicihado aRua Et twdè iivamn3 .43JU pth iÜ3 Pq	 ..... -.04jj6..j 70 . São PaukilSp

-

WAG] ER LUTZ: DE. OLWE•ffis btà ikito. casack,, major. pOrtadÔi- dl cEduIa &identidade ii 19 101 750-4 e do CPF ii 125 664 818-30 resjdente e donneijiaclo a RimF1avioTthmbejjjn;,,31 -. .Pq. Sta; Mada]eua; —.CEP 03983-000.-.SâoPaulo- sp.

LUIZ ALBERTO CLAYTON FEREETEA DA SILVA.. brastleiro, mamr wltetrpPortador cIa cedulla de identidade 42 196 632-4 - SP/SP e 4o CPF if 311.301517&A,resjdeinte doniw ii lade a Avenkla Aidniara Machado, 130 - Apto 31 - Bras - CE? & 4
Urncos sócyos componentes da socteda4e empresana bmitacla que em .girando na RugWanderdcoflç 482 - Mooca - Cep - 03102-030 sob a denomwacao de TRACTORTURBO COMEECIO DE PECAS LTDA-EPP, rnscrita no CNPJ —07 566 533/0001-84. co regisEro naJIJCES? sob ii 35 22{1 055 840 e arquivada em 1810712005. res1yemde eon- tin acordo a proceder a a1tecaao do colitrato social como segu

ITEM! - BA ADMISSAO NA SOCjED4DE.
Vandeyjeia Vietra Brasileia, maior, coitnerciante^ casada sob o regime partial At benz.nascidas acs 02/05 k 1968. portadora cia cedula cit idernidade 16311.093-I - SS.PIPRexpedida em 1.7-i'01/1 .9, 92 e insenta no CPF — 090. 183 508-OO.. residenre c domicijiacja aa1!avjo Tan'jbeflftu 321 - Pq Sin MaJena —CEP 03983-000 - Sac Paulo— SF -

ITEM fl— 1)4 DEMISSAO DA SOCIEDj)WAGNER LUJZ PE GLJVfljM, acnna já qualifitado, o qual epossuldor de 150(cen(o e cmquenta) quotas no valor nominal dc ItS 10,00 (dei reals) perfazendo t valortotal de 1($ 1 StQOO (urn m11 quithentos reais) das quais cede -e transfere nesle am atotabdade do suas quotas para a sócta VANDERLEIA VIEIRA. acwia ,já quahfieada.receben4o neat at em moedaso,yent,e do pats, a importdpcia de R$ 1 500,00 (hum imie	 .
qwiilientos reaisl. dasqaaAs4$Je geral e trrevogavel qultaçAo

ITEMJfl -DGCAflflL SOCIAL— RED I$TRIBULcAO0 a1c do capital social Peflnaxiecer-a de ES 3040004)0 (trinla mu reais) thwdjdeem
3 000 treus nul) qs.ioujs ng valor nominal de ItS 10,00 (deis reaus) carla tuna, assjm
4ustribwtkjs entire as partes
caio SACCJJJ FflJRZ	 1 650 Quotas U 1165ODJ10LUJZ ALu1RTo CLAYTON FERREIRA DASJLVA 1100 Quotas	 RS 12.000,00VANDERLflA VIEIRA	 15a.Quotas RS ISOO79Th.•L 	. .	 . .. ... .	 Sf00 Oins,	 PS 30.fl.OLOO.,
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J'aragrafo FnmeWo OS SO	 ckathtc to em moeda dbrrenrc do Pais o lEalortotal da quotas subscntas
- Paragrafo Segundo: Was tenhos dà art,, 1052- .do COdi a Civil (lei n 10406t2002,), aresponsabIJjaade de cada sôcio e restrila so valor de suas quota& mas todos respondem

solidariainente pelarnregrahao do capital sociaI,
ITEM !V—DA TRANSFEfl(jA PA SOCIEISADE

A sociedade scm trarisferida pan a Rua Waudeukolk 482 - Mooca - 
CEP -03102-030-- São: Pau io/S?.

ITEM-V
A soda VANDERLZLA YLEIRA. acrnaa ja quahficada declare sob as penas cia. let. que n&estg mped!da da e>trecr a administra$o 4e sociedade, item por decorrêixia de especwj.• n* em virtude de condenaçao nas hipóteses

VW as no art. 1 011 Paragiafo 1° do Côdigpi.ñ°iO.4Q6flØ04

CONSOLWAçA-(: Dc.:coN1Rj .To SOCIAL

- tlausuja PrAmejra "flADEI4OMINAç Osoci1u. .E $EDE	 -A sociedade irar4 sob denomn4ço soci1 de TRACTOR TURBO COMERCJO DEPECAS LTDA-EPP. e terá sua sede ma Riia War denko!JL 482 - MOM - CEP n)3 102-030 S216 Paul WSP
Paragrafo Unite Observadas asdtsposr
podera abrir I	 çoes da Iegislaçuc, aplicayel a sociedadeThais sucursais agencias e asentonos em qunlquer pane do tern tfláci64 a critérlo dossOcis.	 otjo

I,-Clausula Segunda - 2)0 OBJflO SOCJAj	 (I
0 obJctJ%o social da empresa será o Comerelo de peças pam tratores em gerM. teI-
vendz lmpotaçao.

Clausuja Terceira.— 00 CAPITAL SOCIAL.	 -0 s.'alor do capital social sex-a de R$ 30 000,00 (T4nta mit reats) dividido em 3.0o6
(Ireis MB) quotas novalor nomrnaj tie R$10 00 (Dez Reais eada uma, assini
disinhuidos entj-e as partes

- C]. LTO2SACCffl FRI?JRF..
-LM ALBERTO CL	 ---------1.b5DQuotn- R$Th.5Øo,00AYTON FERflJZt4DA SILVA 4-200 Quotas R$12,000,09VANDERLfl, "FUR	

15(1 Onotas ESTOTA	 L500,00L	
3000 Quotas 14% 30.000,00

Paragrafo Prhneia-o Os sérnos reaitm neste aro, emtotal das quota subscntas moeda corrente do Pals a valor
Faràgrafo Segundo Nos termo do art 1052 do Codigp Civil (lei n 10406)2002). arespo- abilidade de cada s5crn e restrita ac valor de suas çuoras nias wdos respondein
selida! amentë pela miegralizagao dO-c4itálsQcia.L	 - -

*2



Clausifia Quarta DQ PRAZO DE DURAçA0
A sociedade jnjciou suas Mividdes enl 18/070-005 eteráe sets ptzo. de dwaçS

S

Claus.ula QI$h1*k fl APMJNISTRAç:As 	-
A admrnistraço da sociedade sera representada pelo socie CELlO SACCHI FREIRE
isolad nente airva e passivamente. judicial e extrajudicial. ticaMo. entretanto, t edadoa usa s Anna em negocios AlbeiQ aos fins socian
Parãgrafo umco - Na auséncia ott 'mpednnento de urn dos socms admimstradores todas as
Jkmcôes inerentes no seu eargp, serâo acumuladas pelo outm qu.e em caso algun, a lnterferêncta
•Øttercefros.Sr: :ai asaI	 consentida daparte.

C1ausuJa.Sexta.;
o uso da firma scm frito pot,: os socio' sempre nos neBOcios que digam tCSpeito aos
rnteits,sec sociats sendo proibido seu usa para fins esrrauhos como endosso de fasores artas
de fiança e outroc documenujs no ar1ogos que acarretareni responsabilidade para a sociedade.
Claus ula. Sétinia
Todos Os socios teräo direito a uma retirada mensal a titulo de pro-labore. em valor a

set fixado a cada ms de acordo corn us rntercsses dos sodas. urns sempre dentro da
legislaçao do imposto tie Renda eset levado a urna conrn de despesas admnnstrann
Clans" Ia cutava
Ficat tabeleerdo quc asociedade nAa tera eunseiho fiscal

Cia usia Nonay 	. ...... .
o exercieio social iermrnara em 31 tie IDeTzernbro de cada ano, quando serio levantados
o balanço patyimomal e o balanço tie resultado econômico. e sera efetuada a apuracâq
dos resultados corn observâneia das dxsposiçoes legzus aplicas eis
Parigrafo till fCO Os lucros ou prejufros epurados seräo distribtildos on suportados
pelossocios na proporçao tie suaparticipaç.ao notapiral social
Causula [Jécima

o falcc,mento de qualquer dos socrns Mo mipiicara dissoluçao da soce4ade, gut
pmssegujrá corn os SOdas remariescenr, devendo sr pago aos herdeims do falecido o
valor correspondente as sims qnots tie capital e a sua partccipaçAo nos lucros liquidos
apurados at a data do falecunento. inediante levantamento de balanco geral especthcopara-esse thu
Paragrafo unlco.. 0 valor devido aos herdeiros do soclo (alecido sero pagos 41sepini forma 40% (quarenta par cent(j) no prazo de dois mees 30% (inuta porëento). .10 prazo desis:mèses;. 30% (trinta pot ce•np) no prt doze mescs

Clausula Decima Pnmetra:
Sero regida pelas disposiçfsrs do Codigp Civil (let a° 10406,2002) aplicaveis a
mth4rA,.taEto a .rJi lade sOS$nô tdiSsoiufloe a liquida 	 aséciedade..
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Clam In J)écima egundr:
Os ca IS Onm,sos nste connato serac reso1vid Morn obsen'uncja dos preceflo doCédigo. Civil (Lci.n l•O .4OG/2OO2):e tie cu.tros.disposjtjvos legais apjicávejs.
Clausida DEcjma Terceira;
Pica eleito a foi-o destu cemarca pam quniquer açâo Thnthda ste

ne coznratc, vomexv.hisc tie qualquer outre. par niais pnviJegiado qite seja
Claucuja décuna Quarta- DO DESEMPRUJMENTO
Os sócjos Cello isaabi Freire Vandericia Vielia e Luiz Alberto Clayton Ferreira-<a
Silva, in qualificados, dëclaran, siYfls penas cia let, que Üäø estäo .trnpedidos tie exereer .
a admtmstraçao tie socicdadà, neni par decorrência tie let especial. nein em %utude tiecandena(çâo nas hipoteses menclonatlas no art 1,011ParágrafZ 1° do COthgo civil (Lel n

E assim por estatern Juslos e contratados, assina o presente thstrumejto em 03 Xtrês)
vms tguaj farina. e tear, conJuntamente toni duas testenumbas pam que possa surur,Z caka1s dedfreitq.,

Sad Paujo. .18	 ale de:2.012.
\ 4b.

I
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Ga/dmo' Coe/ho Mendes
	 008872

Flavio Gnldino
Set-gm Coelho
Joao Mendes de €1 Cast-
Rodrigo Caudido de Oliveira
Eduardo Takemi Katnoka
Cristina Biancastefli
Gustave Salgueirn

Rafael Pt menb
Isabel Picet Era nça

Marcelo Atheilno

Marta Alves
Filipe Guiruaraes
Fabrizia Pires Pereira
Cliudia Maziteli Trindade

Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mama
Felipe Bran dao
Danhlo Palinlas

Vanessa F. Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
Julianne Zanconato

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie S. Pompili
Wallace de AlnieIda Corbo
Carlos Hrantes
rsaheia Rampini Esteves

Renato Alves

Gabriel Jacarandá
Pedro t'Iota
Laura Mine Nagai
Annita Gunnan

Adrianna Chambâ Eiger
André Furquim Werneck

EXMO. Sit DR. JUIZ DE DIREITO DA 72 VARA EMPRESARLAL DA COMARCA DA

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

C

Processo ri 0093715-69.2015.8.19.0001

Ai4VAO ENGENHARIA S.A., em recu yeracão ludicial já qualificada nos

autos de sua Thecuperaçao judicial em epIgrafe, vem a V.Exa. informar que transigiu

quanto ao valor do crédito concursai atribuido ao credor Barolorneu, Sette

Advogados & Associados, Advocacia Consultoria Juridica - EPP, nos termos do

incluso Instrurnento Particular de Conciliação de Valores de Crédito (Doc. 01).

Rio do Inciro
AV. Rio Branco 130 111 0 andar
20040002/ Ceritro
RIO deJnniro / ,
ttSUJ 31950240

So Paulo
At Bri. Patin U,crn 3900/11° andar
04538 1321 itaim Bibt
Sho Paü?D 1 aP

T +53 II 30411500

Bnsilia
SAUS Still quadra 05
bloc, r /0° 17/ ,aia, 501-$O
700?0050/ Brasilia /rr

+55 613323 3865

A



oURS?3
GCM/

/ --

Diante do que restou pactuado, requer (I) seja homologado o acordo ora

celebrado, pan quo produza os seas devidos efeitos legais; e (ii) a intimação da I.

Administradora Judicial para que tome ciência do acm-do e proceda as alteraçOes

pertinentes no Quadro Geral de Credores das Recuperandas.

Nestes ternios,

Pedem deferimento.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015.

(fl
\/FLAVIO GALDINO	 CRISTJNA BIANCASTELLI

OAB/RJ N 2 9
	

OAB/SP N2 163.993

FILIPE( GUIMP
	

DANILO PALINKAS

OAB/AI N 9 15
	

OAB/SP N 9 302.986

C-

2



008874

IN$TRUMENTO PARTICULAR BE CONCILIACAC) DE VALORES DE CREDITO

GALVAO ENGEIJjRlA S.A., em recuperacão judicial, sociedade anônima de capital

fechado, inscrita no CNPJ sob o n 2 01.340.937/0001-79, corn sede na Rua Gomes

de Carvaiho, rt 1.510, 2 9 anclar, Vita Olimpia, São Paulo/SP, CEP 04.547-005
e

U	 BARTOLOMEU, SETIE ADVOGADOS & ASSOCIADOS. ADYQhACIA CONSULTORIA
JURIDICA -_E.PL pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
03.238.666/0001-70, corn sede na Ay. Brasil, flQ 1666,9 2 andar, Funcionários, Belo
Horizonte, MG, CEP 30.140-001 ("Rartolorneu Advogados").

Considerando que:

(1) A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperaçäo judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da T I Vara Empresarial da
Cornarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n. 2 0093715-
69.2015.8.19.0001);

(ii) 0 Bartolomeu Advogados está atualmente listado na Classe I do Quadro
Gera[ de Credores corno detentor de crédito trabaihista no valor de 11$
49.652,93 (quarenta e nove mu, seiscentos e cinquenta e dois reals e
noventa e três centavos);

(iii) Posteriormente a publicaçâo do edital contendo o Quadro Geral de Credores
da Administradora Judicial, as Partes rtotaram que o crédito havia sido
listado em valor equivocado e que, na realidade, o soniatorio liquido devido
ao Bartolomeu Advogados por notas fiscais nâo pagas ate 9 de dezembro de
2014, data do ajuizarnento do pedido de recuperação judicial, corresponde
a R$ 310.984,05 (trezentos e dez mu, novecentos e oltenta e quatro reals e
cinco centavos);

(iv) A fim de evitar a instauração de litIglo, as Partes tern interesse em conciliar
acerca do valor do crédito do Bartolorneu Advogados sujeito a recuperaçäo
judicial, nos termos a segui79



I

(fl08975
Cláusula Primeira - Obito:

I.I. A Recuperanda reconhece que 0 Bartolomeu Advogados detem urn

crédito concursal trabaihista no valor liquido de R$ 310.984,05 (trezentos e dez
mil, novecentos e aitenta e quatro reals e cinco centavos), consubstanciado nas
notas anexas, parte integrante deste instrumento.

1.2. Como consequência da disposicâo anterior, as Partes acordam corn a
retificaçäo do credito do Bartolomeu Advogados na Classe I de credores do Quadro
Geral de Credores para o valor de R$ 310.984,05 (trezentos e dez mil, novecentos e
oltenta e quatro reais e cinco centavos).

Cláusula Segunda - Pagameum

2.1. 0 pagamento do crédito acima serã realizado nas condiçöes
apresentadas no Piano de Recuperaçäo Judicial da Recuperanda, de acordo corn a
devida dassificação do crédito.

2.2 Os pagamentos realizados em favor do Bartolomeu Advogados, em
conformidade corn as disposicOes do Piano de Recuperaçao Judicial, irnplicarao
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena,
geral, irrestrita, irrevogável e irretratável qffltaçäo, relativamente as notas
anexadas e mencionadas no item 1.1, no valor de R$ 310.984,05 (trezentos e dez
mu, novecentos e oitenta e quatro reals e cinco centavos).

Clausula Terceira - DisposicOes Finals;

	

3.1	 Aplicam-se a este instrumento todas as disposiçäes do Piano de
Recuperaço Judicial.

3.2 Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrurnento prOprio por todas as Partes.

3.4 Durante o processamento da recuperaço judicial, quaisquer
controvérsias ou litIgios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deveräo set dirimidas pelo Juizo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou iitigios deveran ser dirimidos por

rf



uma das Varas Civeis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, corn exclusao de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

F, por estarern justas e contratadas, as Partes celebram a presente instrumento em

duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, 11 agosto de 2015.

GALVAO ENGENHARIA S.A.,

BARTOLOMEU, SETTE

t1(qiiiuiii

Nome:	 tkicrkIJ4Re,s
CPF: IckQ	 qa4-oa

2S & ASSØCJADOS, ADVOCACIA CONSUL.TORIA

JURiD1CA- EPP

Nome:

CPF:

S



Cod/Munidpio da lncidêiricia do ISSQN:
3106200 1 Beth Horizonte

Natureza do OperaçAo:
Tnbutaço no rnunicipio

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica::
	 ragma I cc i

(108877

N°:201 5/10
NFS-e - NOTA FISCAL DE sERvlços ELETRONICA

Emitida em:	 Competénda:	 I Códo do Verificaçao:

03/02/2015 as 11:21:09	 03/0212015 166030
BAWrOLQMEU, VIEIRA, srrra ASSOCIADOS. ADVOCACIA CONSULTORIA JURIDICA - [PP

CPF/OIPJ: 03.238.66610001-70	 trtscriçAo Municipal: 0150138/001-7
RLJAMARIUADE DIRCEU, 199, ANDAR 5, Lourdes - Cop: 30170-090
Beta I-Iou'iZOflte
Tetefone:	 Email;

Tomador do(s) Servico(s)
CPF/CNPJ: 01.340.937/0001-79	 Inscrlção Municipal: Mao Informado

GALVAO ENQENHARIA S/A
RUA GOMES DE CARVALHC', 1510, 19° ANDAR, VILA OIJMPIA - Cop: 04547-005
Sao Paulo	 SP

Tetetone: Não Infonndo
	 Email: Mao Infoimado

Discriminacâo do(s)!ervicO(s)
Compensaçao cieditoOs Preyi&nciôrIos - pazrel.a 216

VENCMEwl'O: 2310212015

CONTA flRA o€POsrro
Banco do &asfl - agth,cia 3l5-6 - conto 26173-4

C6di3o do Tributaçao do Municipic (C'flSS)
1714-0/01-88 / Mvocacizi

Sub! tern Lista do Servi5c5 LC 116/03/ [}escr15o:
17.141 Advocacia.

L.

U

Regime Especial do TributaçAo: ME ou EPP do Simptes Nacional

Valor dos serviços:	 R$ 52.266,24	 Valor dos servico&:	 R$ 52.266,24

(-)_bescontos: 	 R$ 0,00	 (-)Deduçaes: 	 R$ 0,00

(-)Retençoesrederais: 	 - 	 R$0,00	 (-)Descoiito Incondicionado:	 - - R$ 0,00

(-) 15$ Retido na fonte: 	 RS 0,00	 (=)Base de CaIculo - - KS 52,266,24

Valor tiquido:	 R$ 52,266,24	 (x) AtiquotE

()VaLor do 155: 	 - -
Documentu emitido par ME ou EPP aptante polo Simples Nacional. Mao gera direito a credito fiscal de IN. 	 -

Prefeftura do Belo Horizonte - Secretarla Municipal deFir.anças 	 -	 BH -- --Iffil
Rua Espirito Santo, 605 - 20 andar - Contra - CEP: 30160-919- Beta Horizonte MG. 	 NOTA

	TeL.: 156 I e-mail: atendlmentofinancas@pbh.gov.br 	 I	 10..

https://bhissdigital.yibh.gov.br/nfse/Pages/cxibicaoNFS-e.jsf
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BARTbLQvtEU

ADIVOGAIDOS

Data.de vertdm nto; 08/05/1015

Nota deRoncrários ir óoa

CLIENTEI GA1.vAo ENGEEI9ARJA WA

ENDERETh ILUAGOMES DE :CARJAIJ1O - L510.I7- ANDAR

BAIRRO; VIL$L0.UMPIA

CEP: 04547-005 -,SAO MU WISP

CNPJ/MF:01340.937/000179

Dàtá de EmissO; 05/02/2015.

C--

C

Histórictf SeMços tie atl^ acia r&aciOAadOs .à pomensaco de cq$tflbthcâo previdenciárla

sobre verbas:inden!zatórias,

I VAIt. R SRUTO	 ...R$261.33;12 j

Solo Horizo4;e, 5t1e FeveieitoPU,

7-'7p	 IV
p4rohafto!crnou Rho

,;PcWMo 61,444

BARTOLOMEU! ft!! ADVOGADO

CNPJIMF	 4:666IOGO17O

Btld:J{ori,oittt	 'Sap PaUlo
Mr. Brasil, I666..randarSundonnrios 	 BrigadckoLiizAatöaio	 i4iudar . Janlins

CE?: 30140-003 - Tcktaxf55(3l)334S -28O0	 CEP..14)2-00.,Te!e&c +55(11)23075300
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.BARTOLOMEU . Vjiiitk. SizttE & ASSOCIADOS
ADVOCACIA :cwsuLToIuA JURInICA

DECLARAQAO (IN SliP 45912004)

A

GALVAO EI'IGNHARIA $/A
SAO. PMJLCIJSP

DEQLARA a 'WY Q ENqgNflAi
Uñitndo, du Arrecadaqgc de Ti
Ethpresasde, PeUeflo Porte.- Sjj
123 do 14 de de±embro de ZOOt
UahIi1bôiCi social Sabre C Lucm
Segufldade Social (CQFCNS) da t
Fonte (IRF) a quo se reface a art.

Par set verd ads, Irmo 2 frésèrite.

BeIU. Horizonte 11 do Maio

C-

OCIADOS; comsecle no AvenidaBrasil, 1266 90 rtdar,
AG, Inscrita no CNPJ sob o f 03.23$:68&0001-70,
8111t; qué asia regtxarment? Tnspritanp .Regime Espedipi
Os e ContdDuicãz Idevidors pel$ jvicroenipresas e
Naolonal, de que Irate o art 12 damjCOrflpfemefltarn°
o havendp o quo se tSar cm hcJdêhCla na fonthda
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:QABfMG N.° 891

CNPJ!MF NP O&238.6661000t-1O.

10a ALTERAgAO 60 CONTRATO.SOCIAL

RENATÔ BARTOLOIVIEU FILHO, brasileirq,solteirO, advogado, inscrito na .OAB/MG
sob o n.° 81A4 . inscrito no CPE/M.E sob a n° 631.667416-82,• residente e
domiciliado ia Rua .Montps Ctaros, n. 0 377 apto, 902, bjpco 2, Bairro.'Carrno-Sion,
BeIO Hotizorit&MG; e

2 PATRiCIA SALGADO SETTE MAFEANA, brasileira, casada, advogada, 'inscruta
OAB/MG sob 6"0 . 97.898, unscrita no CPF/MF sob o n° 034-004.,626̀108 resudente e
domiculuada na Rua Gonzalez Pecotche, n° 392 apto 1.501, Terre II, Bairro Vila cia
Serra, Nova LimaiMG.

partes entua si •justa.das, Onicos s6cios. da socisdade de advogados denominada
"BARTOLOMEL, SETTE ADVOGADOS", gistrada na Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção Mina Gerais, sob o i" 891, .ë no . CNPJ/MF sob a n° 03238.66I0901770,
resolvern por meiô deste instrumento, proceder a décima alteracao coiltratual cia
sociedade, na forma quese.segue.

ITEM 'I —DA ADMISSAO DE NOVO.SOdIO, VIA INTEGRALJZACAO DE CAPITAL:

Admite-se na sdciSdàde coma nova sOda RENATA:: NAScIMENTO STERNICK,
bta&Ieira, solteira. advogada inscnta na OAB/MG sob a n° 120212, thscdta no GPFIMF

•	 sob o no 07.836.52690,,:teêidente e domiciliada na Rua do. Vale,. n. 0 424, apta 1302,
bloco Paisagem, Bairro Vale do Serenq, Nova LtmaIMC como a seguir se contrata

: j capital social atual, no valor:de R$150.000,0O (cento a cinquenta milreals).
total mente integrahzado, passa a ser de R$180 000,00 (canto e oitenta mit reaus), corn o
auniento de R$30.900,00 (tdnta mil reais) subscrito p integraluzado neste ato em moSs
corrente, pela sôcua admutida RENATA NASCIMENTO STERNICK, passanda assurn a ser
distribuiddehtre os sOdas:



ThBI
§ 20 - A sócia.aqui adrnfti4, RNATA NASCIMENTO STERNICK, a partir deste
assume todo as deveres'edireitbs soclais.

: 3o A soda aqvEadmitida. RENATA .Øeclara qué coii.h$e e
ratifica o Acordo de Quotistas assinado em 1810712014, nao implucando esta alteração
contratual em novaçao an mesniO.

ITEM 2 dA ALTERAQAO PO& 3° DA CLAUSLJLA QLJ1NTA:

C§30 dà:dáustfla quihtá passaã seguinteredacp

§ 36 Sero neceasMas as assinaturas desocios que representem a maioria absolute do
capital social pars as atos abaixo desejitos:

MantÔm-se inalteradasaS:de.mais dusutas do Oontrafo:Social.

E, par assim. éstarem jUstas é 3rifratadas, aceitando :e mutE4 .m.ente outorgando este
contrato em toclas as clausulas è conduçães, assinam-no em quätro vias de tgual tear e

mmesos fins, corn as duas testemunhias abaixo.qualificadas, auSizadOstodesQs usos e
registras necessârios-

Béto Horizonte/M - 8 d4áio de 2M15.
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BARTOLOMELI.. .SETFEADVOGADQS 	

no
OABIMG N.°891

CNPJ,IVW N.°o.2aa.666lOOQ.i-7O

.CONSOLIDACAo:DU CONTRATO SOCIAL

1. RENATO SARTOLOMEU FILIlO, brSbfto. solteiro, advogado, inso'1tona .OAB/MG
sob o fl.0 81.444.. Scñto no CPF/MF sob o riP 031,667.416-62, .residente e
dorrncahado na Rua Francisco Deslandes n ° 780, apto 1,302, bloco 2, Bairro
Añchieta, BeIo.F1&izonte/MG.;

2. PATRICIA SALGADO. SETTE IVIATTANA, brasfléira, casadar adv pgada, inscrita na

OAB/MG sob o n°. 97.398, inscrita no tPF1IF sob. o na..034:004 .62606, resideAte.'e
damiciliada.na Rua Gonzalez. Pecotche. n o. 392, aptq. 601, Torre Ii, Bairro Vila da

SeEra NOva Lima/MC; e

3. RENATA NASCIMENTO STERNICK, brásileira, oIteira, advogada.. inscrita na
OABIMGsob o n° 120122, inscrithnOtPFIMF sob o n o O79 36.526T90, residente €
domiciliada na. Rua do Vale, n.0 424, apto. 1302, .bloco Paisagem, BäO Vale do
Sereno, t'Jdva UffiWMG,

Partes :entrie: si ajustadas, UIIICOS sécios da sociedade di aogàdos denorninada
SBART0L0MEIU SETTE ADVOGADOS', registrada na Ordem dos Advogactos dç grasil,
Seçao Minas Gerals, sob o n° 891, e no CNPJ/MF sob o n° 03268;66610001-16;.
resolvem, pOr mdc daMe instrumento, proceder a Consolida pão do Coritrato Social da

.referida soéiedade, na form.a. .que se segue.

DARAZAO SC)CIAL E SEDE

CLAUSULA 1" .- Fica cohtituida urna socieØade deädvogados, corn a seguinte razäo
sotial BARTOLOMEU, SE1TE ADVOGADOS".

§ 1 0. A ráz5ósb?iaI poderá ter manfida, em case de talecimentcdé soda qua tenha
dade name a sDciedâde,.

§29. A so.cied.ade$ni $de eforo heáta cidade de Solo Horizonte/MG, naAverddRtaiI,
n° 1.666, 90 andar, Bairm Funcionários, CEP:, 30.140-003.

§ 30 Poderão ser abertos ei ha sescritOilósem qQalqUer pontb do território naciohal.
sempre sob responsabilidade direta de urn dos soctos, respeitada a obngaçao
inscrição suplementar do: responsive] 	 ad:da prOpria sociede, bem cowp ra devida
.comunicaçao dt SeWonal'49 regist. original.

//



DOS OI3JETIVOS SOCIAIS
	 0083:

CLAUSULA ± - A sociedade tern por objetivo disdplinar a colaboracão reciproca no,T

trabalho profissional, bern corno o expediente e. resultados patilmonials auferidos no
prestacho de serviços de advocacia em geral e consultona juridica Aqueles servicos
privativos cia advocacia, confomie reservados no Estatuto dos Advogados, serão
exerddos individualmente pelos socios, ainda que .revertam ao. patrhtOnio social os
tspectivos honoráiios.

DO CAPITAL SoCIAL

:cthAUSULA 3! 0 capital social, totairnente integralizado, 6 de k$i 8QQQQ,QQ (cento e
oitenta ml] reais), dividudo am 180.000 (cento e citenta mu) quotas cada uma no valor de
R$1,00 (hum real), *sfrhdistriuido entre Os sOcios:

L.

Paragrafo unico As quotas de capitat são tnduvisiveis e não poderäo ser cedidas ou
transferidat a terceiros sem o consentimento dos demais socios, ' quem fica
assegurado, em igualdade de candiga-e a preço, direito de preferéncia para a.-sue
aquisiçäo, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessäo delas, a alterqâo
contratual pertinenta

DA RESPONSABILI DADE DOS sOciOs

L	 CLAUSULA 4 - Os sOcios repohdérn, sOiidariarnepte, pelasobrigacOes soclais perante
terceiros em gerase c, capital social no cobnr tais obngaçöes

. 1. Quando :flQ exercicio de atos do advocacia, corn d usa da razao social, odos Os
socios respondem pessoal solidária e ihmitadamente pelos danos evenidairnente
causados a clientes, por ação ou omrssño sern prejuizo da responsabflidade discipliner
perante a Ordem dos Advogados do Bras a que porvBntura incorrer o responsãvel
direto pelo ato.

§ 2° que dissér respeito a atos e omissas pessoalmente pi-atkados, tanto no
aspectb.::profissional, quanto no societaao,:que :causarem prejuizos a sociedade, inclusive
par ressarcimento a terteiros o socio faltoso devera cobrir as perias sofndas pelos
demais soCiOS, Je forma integral

DA ADMINISTRACAO.SdCIAL

CLAIJSULA 58 - A admirlistroncAo doa'flegOcios sociais cabs a todos as sOcios, igualit6 4\
e solida0amente1 quo usaräo o tItoib de SOcios±Administradores, pratcando. as atsx
:nforrneestab i3leddpnos parâgrafos seguintes. 	 V
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§ 1 0 Pam os seguintes atos a sociedade estara representada pela assinatura isØfJ
qualquer socio administrador cxi de pro curador constitu]do em nome da sociedade	 - /

a representacão perante terceiros em geral, inclusive repartiçOes publicas de -
qualquer riatureza e entidades do sistema financeiro, bem como representaçâo
em juizo e fora dele. ativa e passivamente;

b demissac e punição de empregados, liberação e mcNimentacão de EarS e outros
previdenciarios, quitaçOes e respisöes trabalhrstas, representaço perante
entidades sindiai, previdenciárias eOrgão do Ministérlo do Trabalhb

C1 - emussao de faturas;
ci Dratica dos abs ordinanos de administragâo dos negocios sociats,
e outorga aceitaçao e assinatura de contratos ou atos jurFdccos em geral, corn

assuncão de .obiigaçoese . outras ctãusulas;
f. recebirn:ehtoe..quitação dé thr •édito, dinheiro e valores;
q emisso, endosso e recebimento de cheques'e ordens de pagamerito

§ P°.. Seo.necessárias as assinaturas em conjunto de dais sôäios paru us atos abaixo
descritos:

a. ábertura e encerramerito de contas.;bancârias;
•	 b aceite de titulos cambiános e comerciais em geral, resultantes de obrigaçôes da

sociedäde;
a conslituiçao deprøcurador 'ad neg6tia w corn podAres determinados, e tempo certo

de mandate, pode,rido haver mais cia urn procurador;
ci constituiçâo de procurador ad judicia, podendo haver mais de urn procurador,

§ a°. Seräo nec;esèàrias as .assinaturas de:sOciosque representem a maioria absolutado
capital social 0;#A 6s atos 'abaixo descritos:

a. alteraço do :Contrata Social da sociedade 'ue .tthporte. na sin incorporaco,
fusâo Cu CSO, dissoluçâo, :liquidação e baixa dos registros coinpetentes, cu
cëssação do estaclo.de liquidação;

b alinaçao oneração cessào e transferUncia de bens Imôveis e direitos a eles
rélativas, fixandoi e aceitando preços e formas depagarnento, receberido e 'dando
quitaçOes, transferindo e emitindo posse e dominic. transigindo.

§ 40• E absolutament"Vedado, sendo nulo e inoperante em relaçâo sdciedade, o uso0 da 'razâo social pars fiiis e objetivos estranhos as atividades .e interesses socials,
inclusive prestação de avais flanças e outros atos de favor, mesrno que em beneficto dos
.próprtos sOcios.

§ 51 Analogicamente, aplica-se o parâgralo anterior pam cada urn 'dos 's6cios 1 em
relaçâo a outro .s 6cio ou a terceirot

EXERCICIC SOCIAL, BALANQO E RESULTADOS SOCIAIS

CL .41.JSULA.'sa - 0 exerciclo social'.çorrespo.de, ao ano .ciVil, Au final de cada exercicio
levantar-se-á, imediethriIèntë, 	 alapcog id& 0'	 d.apurndose o.s rsultados.

Partgrafo (mica. A distribthçao de lucros 'serâ feita por detiberaçao cia .s6pios que
representem a maioria do capital social nan sendo obngatorra a observância
proporc)pnalidade entre Os valores distribuldos e 'a Oarticip4gdo de 1da sOcio h'/ gt4



sociedade conforme autonza o an 1.007 do Cdigo Civil Brasileiro A distribuio ,
despropdrdonal de lucros respeitaró o disposto 0 .Acordo de Quot.i.stas finpado enireO 	 ---

sockiS.

DA DURACAC DA SOCIEDADE

CLAUSIJLA p - A duraçaq dsoc,edadetporter1pQ indeterminado.

DO FALECIMENTO, INtER 1CA0. RETIRADA E EXCLUSAODESOCIO

GLAIJSULA W - Ocorrendo. o falecirnerito, 1nterdiao,• rétirada ou exclusêo de qualqUdr
urn dos sócios, a socieclade näo se dissolverá, coritir)uando. corn os sóciOs.
remanescentes a urn representante legal do falecido cu interditado nestes dois ultimos
CaSOS.

§ i° Em case de interdiçaq, retirada ou exclusäo, oshaveres do sócio interd3tado,
retirante cu exeluido serão apurados em balance especial e paps no prazo de ate doie
mesescoritados da data dofato;

§ 20; Em caso de falecimento desóOib, aos herdeiros sera' dada a opção deretirada cu
da sociedade

: 30. Porma!tecendo as he rd*p$ na sociedade1:â Øarticipac a que cabia ao soda
falecido refere;nte a distribuiçao de luoros perTnanecerá ina1tada; fazendo jus seUs
herdeiros a mesma quanlia recebida pdos demais sôcios, respeitado, .cantudo, 0

disposfno Acordo de Quotistas, ónf&meppvisto no pararafd Uniqo da otausulasa.

j 40. A pàrticipacäo do soda falecido, intérditado. rètirahtë vu excluido, em honaràrios a
receber rclativcis a casos contenciosos.(aesjudiciaiS).oU trabaihos administrativos, corn
contrato ja firm ado sero pagos aas herdeiros, ao socio interditado, retiranto Cu exciuldo
no prazo maxirno cIa 30 (trinta) dias apos o recebimento dos honoranos pela sociedade,
respeitado a disposto no Acorda d-Quotistas, conforme :p1evista no parãgrafo Unico da
cléusula 68..

§ 50. Nâoobd Side a continuidade, a sociedade estarã dissoMda:ptacessando-se as
lramites de sua liqurdaflo, sendo hquidante aquele socio ou terceito 9ue for indicado pela
maiona absoluta do capital social, sempre respertando ao disposto nb 2° supra

DACESSAO E TRANSEERENCIA DEOUOTAS

CLUSULA 9U -. Aos sOcios e reservado a cJireito de prof#r*rioia na aquisiçêo de quotas
do capital.

§i° C SOCIO qua desejar ceder au transferir, total cu parcialmente, S!JaaqUOtaS, dèverA
expressamente notificar acs demais de sua rntençâo, especificando quaritidade, valor e
forma de pagamerito, bern come o name do eventual interessado que Ise -for terceiro,
devéré àtehder an requisito:da inscriâo na OAR.

L
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§ 29 Em prazo subsequente de tnnta dias da efetivacäo do notificacão OS 500105 devero )	 -

expressamente manifestar se desejam exercer seu direito de preferéncia elou sè'
Ssuem alguma restrãó a5ngresso do eventual interessado no sociedade. 	 --

§ 3°• 0 jlncio ou desistn0ia 4e urn çu áIgUñs S6çiP de e*ercern seu direito de
preferencia confere SOS dernais socos o direito de preferéncia sabre as sobras tie quotas
ofertadas, prefrência essa que se exercera sobre as mesmas ou em havendo mats de
urn interessado napropercão em que titularem o capital social.

§ 4. lnocOrrendo a exercicio do iliedito ::de prefetênCa por parke tie tocios. as socios
renianescenteu sobre as quotas ofertadas e não haverido restriço 20 ungresso do
eventual intercssado:natociedade a sócio ofertante poderá álienaras quotas aoterceiro
interessado, mis mesrnas condiçaes do oferta felts.

50. Oöorridö a direfta diprèfèrêricia fat-se-á cess5o dos quotas, assinando-se a
competerite alteraç5o do contrato social corn o pagamento do valor.

§ 60. Na hiØ6tese de ocdrrer qualquer oposiçäo ào name do tëré&ra ipteressado, O socio

0	 ofertante podera optai- por sus retirada hipotese em que se procedera conforme previsto
na clOu.Ula'8

DAS DELIBERAcOrS SOCIAIS

CLAUSIJLA 113 As deiberaçöessociais serâo adotadas par sodas que representem a

malaria do capital social 1 valendo cada, quota urn vota, inclusive para alteração de
cláusulas conti atuats, cessão de quotas, exclusáo tie SQQIQ ou dissolucão do sociedade,
bastando tantas assinaturas quantas sejam necessrIas para mateiaJzar essa maioria e
pérmilir a re^pistrqj prevalecendo esta clâusulasobre qUalqUer.outta

Parãgrafo Unico - Ao sôcio diSdêñte de Øeliberacão sociat cabs, em prazo subseqUente
tie 30 (tnnta) dias do cegtstro cia alleraçâo, a mansfestacäo de seu dissenso, corn o
exercicio tie seU direito de i-etirada e prow dendo-se corno previsto na clâusula 3

ADVOGADOS ASSOGIADOS

CLAUSULA 1 l - A sociedada pods-ter advogadossssqciadp, sw .vinculo tie *pteg,
pars participacão nos resultados, no forma do art 3909 Regularnento Geral do Estatuto
do Advocacus ada OAB, pubhcado em 1611111 994

DO. FORO

CLAIJSULA 12 - Ficà eleitô borno foro esselicial e contratUal a do comarca de Belo
1-lorizonte, corn e*dusâo degualquer outro.

5 1 0. A solução dos casq€ omissos sera' adotada corisoante asdisposiçôes legais
vhtes no tempo e rësô!uo do maioria.absoluta do caital social.

§ 215 ' Para diñrnir controvekslas entre os sOdas em cao .de exdUsãO, : de retir da ó
dissoluçáo parcial e de dissolugão total On soctedade flea indicado o Tribunal de Etica
Diseupluna cia OAB/Mopara estabelecer a medraçao e conciluaçäo
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DA DECLARAQAO DE NAO IMPEO1MSNTO	 I)

cLAuSLJL.A 13 sodasdeclaràm sob as peria da lol, qua nan exercem cargo ou
oflcio pübtico que originem ithpedimento ou incomptibi1idade face .o Estatuto daOAB,
nao partiipam de.:cutra sociedaØe de adyggados no mbito death seccionai, e qua nâo
estáo incursos em nenhum dos crimes previstos em icr que trnpe Qam de participar de
-sociedades.

E, par áim estarém justas è öontratadas, aceitando e mituamerde ou gando este
contrato em todas as clausulas a condiçâes, assinarn-no em quatro vias cia igual teor e
mesmos fins, corn as duas testem.nhas ,thaixO qualiflcadas, autt)Ii2adOS icidoS as usos e
registros nepessrio&

RNATA N4'Q! NTOpR@i..

\L7LUJil ... 	 (ISIIdE
Wilson $ni
J

qdaSilva	 Livia CuàFiueirSdo
RB MG-1.531$97SSP/MO

cPFF A 34O95.Ø5fi91	 CPF/MF:1ii&70.936-6O
Rua Riofde Jarieiro, ii 529 B Celvia	 Rua professor Joho Mathns n 42 Luxemburgo
VespastanolMB - CEP 33 200-000 	 Beta Honzonte!NTG - CEP-. 36.386-580
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GaIdino Coelho Mendes' 008889

Plavio Galdino
Sergio Coelho
Join Menth?S de 0. Castro

Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi KataoIt
Cristlna Blancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot Franca

Marcelo Atherino

Marta Alves
Filipe Guimarks
Fabrizic Pires Pereira
Claudia Madtei Trtndade
Gabriel Rocha Baneto
Miguel Mona
Felipe Branco
Danila Palinkas

Vanessa F Rodrigues;

Milene Pimentel Macann
Julianne Zanconato
Rodrigo Garcia
Lia Stephanie S. Pampili
Wallace de A]meida Garbo

Carlos Brantes
Isabela Rampini Estsves
Renato Alves

Gabriel Jacarandá

Pedro Mota
Laura Mine Nagai
Annita Garman
Adriaima ChambO Eiger
André Furquim Werneck

C.

ILMO. SR DR F:scRlvAo DA r VARA EMPRESARLAL DA COMARCA DA CAPITAL DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GRERJ N 80027651135-12

Processo n g 0093715-69.2015.8.19.0001

QaVAO ENGENHARIA S.A.. errLsecuperacâo Ludicial e CALVAO

PARTIcIPAçOES S.A., em recuperação judicial já qualificadas nos autos de sua

Recuperaçao Judicial em epigrafe, vêm a VSa., informar que recoiheram as custas

pan conferência e autenticação da cópia da decisão de fis. 6737/6742, através da

Guia Eletrônica indicada em epIgrafe.

'I—

a
Cs,
a
C-i

c-i
c-i
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c-s
—t

—4
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Nestes termos,

21n de Jaxiefro
Ày. Rio BraTicO 130 / 11 andar
20040 002/ Cent
Rio de Janelzo / K,

+55 21 3195 0240

Pedem deferftnento.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015.

t tO Ybri

São Paulo
A',. P lip. Pori. Jima 3900/ lJJandir
04538 1321 ItainBibi
São Paulo / Se

+55 11 30411500

Bnnlia
Thus Sul I quadra 05
blam r / w 11 / ,alss 501-so;
70010 050 / Brasilia / 0'
7+55 61 3321 3865
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FXCELENTXSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIRPLTO DA or VABA
EMPRESARIAL DO FORO DA COMARCA DE MO DE JANEIRQJRJ.
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Autos do Processo: 0093715-69.2015.8.19.0001,

ESPIROFLEX VEDAçAO INDUSTRIAL

LTDA, pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF

sob o nUmero: 02251.016/0001-33, corn sede silo a: Avenida Nova Cumbica,

1285, bairro Jar dim Curnbica - Cidade de Guarulhcs/SP - CEP: 07231-000 nos

autos do processo tombado sob a nUrnero em eplgrafe, através de sua advogada

subscrila, nos autos da açao de: RECUFERAçAO JUDICIAL, sendo a

recuperanda: GALVAO ENGENRARIA S/A, vern mui respeitosamente a
presenca de Vossa Excelencia, requerer a quanta segue

- Na qualidade de credora da recuperanda

Galvao Engenharia S/A, a jwttada 'Ia anexa procuraçflo e substabelecimento

para Os devidos fins e efeitos de direito.

- Informa que já se habilitcu junta a

administradora judicial a credito, artigo 7 0, § 10 da Lei 11.101/2005, aguardando

o disposto no § 2° do meamo artigo da referida lei pan a habilitaçao de credito

nos autos em incidente processuaL

Imp

I



- Par fiat que todas as publicacoes sejam feitas

em nome cia advogada Milena Barges Moreira Gobatti^ inscrita na OAB/SP

217.445 e na (MB/BA 17.258 e Alex Mavian, inscrito na (MB/SF 296256.

Termos em que:
Pede DefSmento.

SAo Paulo, 13 tie juiho de 2015.

C

	

	 Tha\4 Co.&V
Milena Borges Moreira Cobatti.
OAB/SP: 217.445 e OAB/BA 17.258.

OAB/SP: 296.256.

C-
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:1YEtcAINbuStkIAL LIDA

MIRE No 35215372902
cNn No 02.854.01g?0001-33

Os signatarios destè insfrurnento particular de A!teragão Contratual do Sociedade
Empresaria Umitada, os ababco ásSihados ELCIO GOBAfl'I brasi/elm, natural de

(uaxupe - MG, casado corn regime de Comunhao Universal do Dens, nascido em
26/11/1951, ompresario, portador cia cédula do (dent/dade RG No M.366.487
SSPJMG enñtido em 10/07,2000 a CPF No 152.933..78&-00, residente e domicillado
a Avenida Santa Inds, No 150, Apto 41, no be/no do ParqUe Mandaqut Municiplo e
Eitado de São Pauk Cop: 2415-000 e FERNANDO CUPELLI DE ALMEIDA
bra sileiro, natural de Jose Bonifaclo — SF'. Cásado corn regime do Comunhão
Universal do Sons, nascido em 1510111943, ompresérlo, poilador cia cédula do
idonjidacie PG No 3.128.274 SSP/SP emit/do em 0710811996 e GPF No
378.356.708-44, iesidenie e domiciliado a Rim Antonio Augusto Taverns Sebilla, No
56 no bairm da Vila Pirituba, Municiplo e Estada do São Paulo, Cop: 05173-000,
Onicos soc/os cornponentes cia firma quo gira nesta praça sob a denominaçac social
do ESPIROFLEX VEDAçA.O INDUSTRIAL LTDA, inscrits no CNPJ No

02.851.01610001-33, estabelecjrja a Avenida Nova Cumbica, Ne 1285, no bairro do
Jardim Nova Cumbios, Municiplo do Uua,vlhos, Ester/a do São Paulo, Cop: 07231-
000, rose Worn do comurrj aconio alterer seu Contrato Social mgisfrado na Junta
Comercial do Ester/a do São Paulo sob No 35215378902 em sessão do 19/11/1998
e u/tima alteraçao registrar/a sob No 383.535/13-0 cm sessöo do 01/10/2013,
med/ante as seguintes cláusulas e conçOes:
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10) ReUm-se da sociedade o saab: FERNANDO CLJPEU.J DE ALMEIDA, ac/ma
qualiticado, quo cede e t,ans1re sues quotes da seguinte lbmia: cede e transfers

33.000 (Thnta e Trés Mi!) quotas, no valor total do Ps 33-00400 (T,inta e Trés Mil

Rests) so sOclo remanescente ELCIO GOBATT1, ac/ma qu&iflcado; cede e transfers

7.500 (Sets Mi! e Qrinhentas) quotas, no valor total do R$ 7.500,00 (Seto Mi! e

Cjuinhentos Reels) so sOclo ora admitido: ELCIO EDUARDO MANTOVANI
GOBATfl brasil&ro, natural do Guaxupe - MG, so!teiro, nascido em 0510511979,

ernpresáriU, postador da cédula do kientidade PG NO 29.142.977-2 SSPISP emitida
em 14111120016 e CPF No 044.109.226-09, residents e domicifiado it Pus das

Alarnendas, No 140, no bafrrn do Jardim Esténcia Brasil, Muriicfpio d8 At/bela,

Estadà de So Paulo, Cep: 12949-023; as quàis dão ample, rasa, geml e lire vogével

quitecay.

Em vittude das alteraçães ac/ma, fibs alterada a 28 Clausua'a do COnt?ëtO Social

Pfln,itivo passatido a for a seg into redsçäø:

o capital Social é de 9$ 150.000,00 (Canto e Gin quenta MR Reals) divkiidos em

150.000 (Conk) e Gin quenta MY) quotas, no valor nominal c/s R$ 1,00 (Urn Real)

cede urns, totalmente intogralizado em moods conente do Pals e distribuida entre

as sodas de seguinte forms:

civ

LCJO EDUAFiDO MAArrOVANI GOBATTI
TTALIZNDO....	......

00 quotas no valor c/s R$ 7.50C

200 quotas jio va/ordeRS 150 OUC El
20) A responsabilidade do cada sócio 6 restrito so valor do suas quotas, rims todos

respondem soildariamente pc/a integra!izaçao do capital social.
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30) A admihistragão cia sociOdadè caberé aos sáctios ELC1O GOBATT1 e EL.CIO

EDUARDO MANTO VA NI GOBATTI, em conjurifo ou isoladamnente, corn as poderes
è aWbuiçc)es de representa4a pennte bancAs, instituiçöes puLificas e privacies,
inclusive de representar a sociedade judicialmente, de constituir pmëuradOres S-n
nome cia sociedade e: de praicar todos o quaisquer atos necessafios a consecugäo
dos objetivos ou a defesa dos interesses a direitos da sociedade, autorizado o two
do name ernpre aNal, vedado, no entanto, em atividades estranhas so interesse
social ou assumir obflgaçäes seja em favor tie qualquer dos quo!!stas ou cia

terceiros, hem corno onerar ou alienar bans irnOveis da sociedade1 sèm autorizàção
dos oufros. socios.

4°) Os soc/os poderc, do carnum acordo, fixer urn rétirada manse!, a (Hula do prO-
labore, observadas. as disposiçóes rogularnentares pethnentes.

5°) CQnsiderando a transforrnação nos Hens acima e tendo em vista uma melkor
adequagao do OO*Atb social, os sócios resolvem alterá-lo, cOnsolldando-o a seguir,
e a izern atravês das clausulas e condiçäes qua seguem:

CONSOIJDA CÁO DE CONTRA TO SOCIAL

ESP!ROFLEX tWA CÁO INDUSTRIAL L.TDA
NFRE No 35215378902

CNPJ No 02.851.0161000143.

1°) A sociëdade gini sob o name ernpresarial de ESPIROFLEX VEDAçAQ
INDUSTRIAL LTDA, estabelecida a Avenida Nova Cumbica, No 1285, no ba/no do
Jardim Nova Cumbica,. MunicIpio de Guaruihos, Estado de São Paulo, Cep: 07231-

(IT a-



ii.

20) 0 Capital SodSl é cia R$ 150.000,00 (Canto a Cinquenta MY Reals) divididos em

150.000 (Gento a CinqUerita MY) quotas, no valor nominal cia R$ 1,00 (Urn Real)

cada tuna, totalmente intogralizado em moeda con'ente do Pals a distribuldo entreL	 as sodas da soguThte forrha

30) A responsabilidade cia cada sOda é restfito ao valor de sues quotas, mas todos

respondem solida,iamente pets .integralizaç&o do capital social

40) A sociSdado tern par objetO sodal a lndustfia, comercio, injportacão a exportaçJo

do pmdutos de vedeçäo industrial, mecânica e metalUrgica, podendopsra tanto abflr

flhiais, sucursais, agencies ou esciftOflos em qualquer patIo do TenitOrlo Nacienal,

quwido a wide for convenionteaos sOdas.

50) C) prazo de duraçao cia sociedade 6 pot' tempo indetemiinado,

60) As quotas são indivisIveis a nab podetWo ser cedidas ou transfeiidas a toitciros

sam o consentimento do otto soda, a quem tics assegurado, em igualdade de

condiçOes a preço direito de pro ferencia para a sua aquisiçâo so pastas a vanda,

formalizando, so realizada a cessâo delas, a a!toração cantratual petlinente.

7°) A administraçao cia sociedade caberU aos sócios EL.CIO GOBATTI a ELCIO
EDUARDO MANTO VAN! GOBATTI, em conjunto ou isoladamente, corn ospoderes
a alribuiçoes de representa-/a perante bancos, instituiçâes pub/ices a privadas,

0
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inclusive. de repn.santar a sociedodo judicialmente, de constituir procuradorcs em

none c/a sacfedade e tie praticar Was e quaisquer alas necessáiios a consecuqäo

dos 01 jeffvos cii a deIsa dos interesses e dig-altos do sociedade, autorizado o uso

do none empresadal, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao intemsse

social ou assumir obrigaçOes sofa em favor do qualquer dos quotistas cii do

tercefrus, hem comö ohëmr ott alienor hens imOveis c/a sac iedade, sern autouizaçfio

4.	 dos oufros sOclos.

80) No termino c/c cada .exerc(cio social, cm 31 do Dezembm, o administrador

prestará contas justificadas do SUB adrninisfraço, procedendo a elaboraçao do

inventaijo, do balance patrimonial e do bakahço do resultado economico, cabendo

aos sodas, na propoipâo do suas quotas, as hucros ou perdas apurados.

90) Nos quatro mesas seguintes so temñno do exewfOiO social, bs.sôcios deliberarão

sabre as contas a dasignarlo a dministradorquando for a caso.

10°) A so ciedade poderá a qua!quer tempo, abrir Cu fechar filial ott outiv

dependência, mediante alteraçao contratual assinada par bc/os as sác'Jos.

11°) Os sodas podeio, de comum acoffio, hixar urn rellmda mensal, a titulo do pit-

labore, observadas as disposiçöes regulamentarns peitinentes

12°) No caso do urn dos sOcios clesejar rdirar-se da socieclade, devera notificar os

denials sOcios, POT escrito, corn antccedencia c/a 90 (Noventa) dias, e seus havems

Ihe serãO reemboisados cia rnodalidade qua se estabelece cia Clausula 13 0 c/oslo

Instrumento.

/
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130) No caso do falecirnonto do quaisquer dos sócios, seri reaffzado, em 30 (binta)

dies da ocoaréncia, urn baianço especiaL Convindo ens sodas remanescentes 0

concordando as herdeiros, seth laviado ternio do &teragão contratuai corn a

inc!usão dcstea

Caso nao veriharn as herdeiros a integrar a sociedade estes roceberão seus
havoms, apurados ate a data do impedimenta ou falecirnento, Os quais serâo paqos
cankinpe acordo ontre as sOcios remanescentes e corn base na situaqão patrimonial

da sociedada

140) Os Administraclores declaram sob as penn cia lei, de que nâo estüo

impedidos eM exercer a admiAlstraçao da sociedade, POT lei especial, au..hi
virtude dc condenacão criminal, ou par se encontrarem sob as efeitus deJa, a

pena que vede, ainda que temporarlamente, a acesso a cargos pObllcos; ou
por crime falimentar, do prevaricacáo, peita oil subonzo, concussâo, peculato,
ou contra a economia popular, contra o siétema financeiro national, contra

nornias S delbsa da concorrëncia, contra as relaçoe.s de consumo, Ii publica,
ou a propriedacfe.

150) Os casos ornissos no presente contrato set-go resolvidos do confon'nidade corn

a nova COcligo CM!, especia!mente corn base tins dispositivos relativas a discipline
dos sociedades limitadas, inclusive o art. 1.053.

Parógnfo (inico: F/ca eleita, pare dihmfr quaisquer duvidas, o Foro desta Cornarna
corn exclusAo S qua!quer outro, pot ma/s pdvi/egiado aue seju.

^vf
-cc'



ANTONIO WILSON
RG No 27.449.249-C

'	 '%

C......

E por estarern assini, justos e conttatados, passarn a assinar 0 preser)te
instwmento particular do Alteraqao Contratual e Consolidaçao Contratual do
Socieclacie Empnsaria .Limitada cm 03 (trés) vias do igual teor e ibrjna, juntwnento

U
	 corn dims testem,nhas abaixo, paTs fins dek.

01deDezembrode2014.

ELCIO EDUARDC

FERNANDO CUPELLI DE ALMEIDA ......... .

Si
	 TESTEMUNHS4S

SEBASTIAO MACNO DA GOSTA
RG No £338,542-I SSP/SP



'*pRocunA Ap AD JU1M& EjflBA"

£SPIRIIWLKX VEIIAcAO INDUSTRIAL LTDA,

devidamen*t tha'rfta no CNPJfM} sob o nttenx O2S5t016J(JJO1-33. turn stile
51W A Avenida Nova Cumbica, 1285, bairro Jaitu Cumbkn - Cidade de

Guantlhos/SP - CEP 072$1-OOM, atrâvés de sen represenlanM legaL per ede

	

L	 instrumento particWar do pnruração, nomela e constitui coma bastante

procurádora e advogada MILENA BORGES MORFIRA GOBATL brasileha9
ac(44 intila UA GAB/BA in 17.285 e na OAB/SP n 217.445, corn esc$ttdo 4

	

•	 Avenida Nova Cumbia, 1283, bairro Jardim Cumbka - Cde do Cwulbus/SP -
CETh 07231.-000,I, oworgando-the as poderes confides na ctA'ssula d JudivW c extra

judicials, pan queproceda todos as sos ncccSrios 4 dcfèsa dos man direims e imucsses,
tin qualquer fore DII ifl$tnc3a ortde se fiztr nuns&io, podendo ainda iniSgir, firniar
coniproSssos ou aanios, receber e der quileçàoi sul5labelccrr1 aim cii san rezerns de
pits do preswite maadato, exdusivamente pan Spicscntw hãilutaçIo & cn5dito junto
so adminitrador judicial referente a reciiperaç3o judicial Gaht Fngerlwia Slit, dos mtns
do processo da recupençSu judicial riümvxn: 0093715-69.2015.8.19.0001, gm pie fig=
coma recuperanda Galflo Engeobaria S/A.

SoPaulg 2l de Maio dczol5.

£flOFLWSLTDS
CQJ/MF 02S51Ol6f0001-fl
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SUBSTABELEQMENTO

Substabeleco COM IGUATS RFSERVAS DE PODERFS, conferidos a inim por:
EsplRoaEx VEDAAO INDUSTRIAL LTDA, o advogado: Alex Mavian,
inscrito in OA3/5Th 296.256, corn endereço profissional, sito a Avenida Nova
Cumbica, 1285, Jardim Cuntica - cidade de Guarulhos/SP CR1' 07231-000,
exdusiiamente pam poiler atuar nos autos em epIgrafe.

Guanilhos, julio de 2015.

1% Lkft NWnM
Milena Borges Moreira Gobatti.
OAB/9P 217.445 e OAB/BA 17.258

L



Dias &Mendes
I. d • b o.. do:

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JULZ DE DIREITO DA OD VARA
 DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DR

JANEIRO.

PROCESSO n°: 0093715-69.2015.8.19.0001.

SINGULAR SAI5DE OCUPACIONAL CARUARTJ LTDA, pessoa juridica de dircito
pricrado, inscrira no CNPJ n o 07.655.9/0001-06, localizidu na Rua Rodrigues de Abrcu, n"

• 425 - Maui-fcio de Nassau - CEP. 55.014-310 - Canl2ru - PR, em face do pedido de
recuperacao judicial formulado pot GALVAO ENGENI-IARIA S.A, vern, pot scus
advogados abaijco assinado c conforme thstrumento de inandato em anexo (doc 01), vem,
perante V. Exa., expor e requetet

Inicialrnente, requer a suplicante, ck acordo corn o arñgo 39, 1, do Código Processo Civil
Brasilcito, quc, donvante, as nodficaçöes de estilo, sejam rernetidas ao seguthte endereco
profissiotial site na Rita Pandiá Calógeras, N o 106— Prado. Recife/PE - CEP 50.720-160, ben-1
come as publicacOes sejarn realizaclas, cxdusivamç, mis pessoas dos seus procuradores
judicial: RENAT() NOGUEIRA DE SOUZA MENDES - OAB/PE 37.713 e. DAMEL
DIAS - OAB/PE 37.704.

No rocantu ao valor de R$ 15.450,00 (quirt '.c mit quatroceritOs c cinquenra rcais) aprcsentado
no plane de rccuperação judicial, concorda corn o valor a snpiicante, abdicando da nitdta c
j cwos, pugnando pdo pagamento dd sen crédito in forma do item 6.53, face o valor set
infcrtot ao montante de R$ 20.000,00, esrando de acordo corn a forma dc pagamento
estabelecida no item 6.13, informando pan ranto os dados da sin conta banairia: BANCO
TJNICRED (748), AGENCIA 2206, CONTA 1357-9.

Da mesma forma, requer que eventunis notihcacoes sejam feiras em norne dos seus signatarios,
conforme instrurnento dc.outotg-a em arexo.	 -

Na oportuthdatle, renovamos os votes de elevada e distinta estima e consideração.

Nestes termos,
:	 Pede defetimenro.

Rcife/PE, 05 dejunho de 2015.

BENATO NOGULIRA DR S. MENDES
OAf/PR n'37.704.	 OAB/PE no 37113.

Rua Panda Caogeras, r9 106, Prado, Recife/PE. CEP. 50.720-160. Fone: (81)3446-4479 / 8838-8584 I 9931-5274-
E-mail; daniel@diasemendes.ads.br / renato@diasemendeg.adv.br Site: www,diasernendes.adv.br .
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DOCUMENTOS ANEXOS

c	
DECLARADOS AUTENTICOS

NOS TERMOS DO ART. 365, IV, DO CODIGO DE

PROCESSO CIVIL

DanleDlas
MogSo

OAWPE ST.704

C.
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Dias & Meudes
u

PROCURAçAO

OUTORGM'JTE: SINGULAR SAUDE OCUPACIONAL CARUARU LTDA, pes2oa
turidica de direico pdvado, incj-jta no CNPJ n° 076554Y56/0001 06. Iocali2ado fla Rua
Rodrigues de Abren, n° 425 — Muricio de Nassau — CEP. 55.014-310 - C*t-uani - Pb. nestc
q ro reprdsentada por $ua soda niijoricirLi ELIENE DE FATIMA MAGALHAF.S
NOGULIRA, engenheira de scgurança do tmabaiho, incria no
doruxcthada cm Caruaru - P11.

flORGADo. DANIEL DIAS, brasiieiro, casdo, advogado rtguIarrntnte
Qrdem dos Advogados do Brash, Sctccional de Pernambuco - OAJ3/1 > fl sob o n' 37,704
RENATO NOGUEIRA BE SOUZA MENDES, brasileiro. solLeim, ndvodo,
regukrmcrlte insctito na Ordem do Advogdos d0 l3riI, Scccion2l de Pemarnbuco -
O-\13/PE, sob a nL 37.713; Ambos, corn endere90 ptufissional no Rta PandiA Clógcras. ii°
106 Praclo—Reafe/PE CT-.Pá0.720. 160;

PODERES: Pazi o faro em gvrq j Iunto administraçao püblica (Mun;dpu,, Er.acIo, Lni:\o,
Fxriprcss Püblicas, A'rrquias e derriais cures piAblicos) c/ou poder judiciario. cc'm a
cbusuia "adjhdJcrn et tvhw" cm suakiuer Juizo, llmtjjcja cm T1Jh} podcndo p rUpc.r conu'a
tjue:n de dircitoas acàes Comperentes e defender ncis contrriaç segd.ndo L'rnas C flutras, aLt
final demo, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-rhm ainda, rnc-rt
cSpeCiais pan confessat\ drsu'tir, tnnsIglr, tcmar compreanissi ,, oti acordos, meutl)er C Cl-Ar
quitac&>, mc uauar,, reéc.hcr lvars iudiciais juflto 20$ Cai:cOrios/Varas Judiciais e
Uflciais do Estado de PCrIIaThhUCC, Banco do Brasil S A c/Cu Cahca EconOriticu Fcdcral,
tvjndo cm con junto Cu scp;u'adajncntc podeodci, airida, substabeiccer esti eai ouaein, cam on
scm reservas de iguans poderes, dando mudo p& born Ernie e valioso.

Recife/13171, 04 de Margo de 2015..

ELIENLI DU FATIMA MAGALHAES NOGUEIRA,
1 CPF/MF N" 185.731604-J)0

n 11)6, Pndo, R cc I fefrE. CEF. 50320-169 IQne: (8) 3446-44791 8838 .8584 19937-5274.
E-mail: danislga)diase,neps,3 	 Site: ________
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ALTERAQAO CONTRATUAL. N 4 05 PA S0C1EPAO.'1SIW3ULAR46.0DE

OCUPAcIONALCARuARuLTDL";; rSt

ELIENE DE FATIMA MAGALHAgS NOGUEIRA. brasfleira, sotteira, nascida
em 11 de setembm de 1959, engenhefra civic regtilarmente inscrita no OFF

sob no 185.785.604-00, pordord do Céduta de Identidade n° 1.510.452

C	 SWIPE, reskfente e domiqiliatia no Rua Timbauba, n 206 B, hairro Boa Vista
I, CaruarviPE CEP 85.038-045.

• SEVERINO OSCAR BARRrO COUTINHO NETO, brasilefro, separado,
nascido em 12 de agosto de Th$G, medico, regulamiente inscrito no CPF sob

BO 734.214.13447, portador do Cdub de Idenikiade n° 2,062297 SSPIPEI

residente e domiciliacto no Rua São Gabriel, n° 897, bafrro Mat'ricio de Nassau,

CacuarwPE CEP 55,014-300,

CARLOS RENATO MARTINS LEANDRO, brasilefro, casado em comunháo
total de tens, nascido em 05 de agosto de 1953, méthco, regelarmente tnscrtto

no OFF sob nQ 152.251.354-04, portador do Cédula de IdenIdade no 931 .478

3SP1PE, resicjente e domiciflado no Av. Or. Pedro Jordâo n° ago, barro

Maudcio cia Nassau, CaruaruIPE, CEP 55.014-320.

•	 JOSE DA SILVA NEVES F1LHOI frasiteiro, oasado em cornunMo total de
bens, nascido em 14 de junbo de 1954, medico, regularrnente inscrito no (WE

sob n° 128,895.804-82, portador da Cedula de kfentidade n° 7057 - GRM/PE

residente a domiciftado no Rua Dam Pedro I. f oi, bairm Centro, Santa Cruz "-

do Capibaribe/PF CEP 55.190-000,

ThIACO PAIVA CHAGAS PERREIRA, bras0eiro 1 soltefro, nascido em 15 de

dezembro de 1982, estudante, regularmente inscrito no CPF sob ? 	 'N
203.845.696-46. portador do Cédula de rdendade n° 0.204.361.646 SSP/PEI
residente e donliclilado na Rua Eurlco de Souza Ledo, n 661 - apto. 202 -
CodeiEo, Recite/PE CEP 80.721-100.

IC4
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bar2aS Adyldpdo 04

) LA ROQIJE DE sA FERRAZ JUNIOR, brasileiro ccado em comunthZio - -
total do bens, nascido em 04 de malt' do 1955, rnédlczz mgularrmoe inscslto:
no CPE sob n° 122.811.314-91, portadorda cedula tie kientidade n° 1,135153
SSP/PE, resiç1nte e domoi1iadc no 1w. Madri, n° 205, bairro Urüvarsitãño,
Canians/PE CEP 55016-O5O.

SOdas da sociedade lirnhlada tie name empresarial SINGULAR SAUDE
OCUPAC1ONAL. CARUARU LIDA. oonstftuida }egalrnente por contrato social
devidamante arquivado no Junta Comerciel tie Estado tie Pemantuco, sob
MIRE ri° 25201531340, corn sede cia Rua Rodrigues de Abrew n 6 425. bairro
Maurfo de Nassau. Caruacu/PE, CEP 55.014-310, devidarnenls inscr jta no
Cadastro Maclanai de Pessoa Jurld}CaIMF sob a n° 07.665.96/0001-06,
deilberarn tie pleno e comum acordo ajustarem a presente alteracao do
contrato social, nos (emit's cia Lei n° 10.40612002, meth?nte as oondlçUes
estabelecidas nas cláusulas segu[nte5:

CLAUSULA 'PRIMEIRA. Retire-se da soctectade as tacit's ROD LA ROQU
DE SA EERRAZ JUNIOR, detentor de 2.000 (duas miE) quotas, no valor
norntn2l de R$ 1.00 (urn real) càda urna, correspt'ndendo a R$ 2.000,00 (dois
mU reals), a THIAGO PAIVA CHAGAS FEREIRA deteritor do 200 (duzentas)
cotas, no valor nominal tie R$ 100 (urn real) cads nina, correspondendo a IRS
200,00 (duz2ntos reals), cedendo e transferindo a totalidade das quotas para a

sOda ElLiEme DE FATIMA MAGALHAES WOGUFIRA.

§ V Os sodas ROD LA ROQUE DE SA FERRAZ JUNIOR declara haver
recebido neste atu pela wi-ida tie suas Quotas 0 valor de R$ 2.000,00 (dais mil
e ieais) e THIAGO PAIVA C}1AGAS FERREIRA deolara haver recebido neste
atu, pela venda cia suas quotas a valor tie Ps 200,00 (duzentos reals), da sôcia
ELIENE CE FA11MA MAGALHAES NOGUEIR.A, autorgando ao rnesrno e a
sociedade, plena e irrevogável quitaçäo, para nada rnais exigir em juizo ou fora

dale.
S-'	 :\
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CLAUSULA SEGUMEDA. 0 valor total do capita spcaI da eqciectezde-
permanece lna1tecdo em 20.000,00 (vinte millreais) prssntaCO po 20.000- 	-

(vinte mil) cluotas de capital no valor cie R$ 1 100 (urn real) cads urna, por força

das alt&ac*eS•ecima tica assim disthbuldo site os sbcioS:

Soda
	 N de Quotas	 Valor R$

ELIENE DE FA11MA MAGALHAES NOGUEIRA

SEVERINO OSCAR DARRrC QOUTiNHO NETO

CARLOS RENATO MARTINS LEANDRO

DA SILVA WEVES FILNO

TOTAL
	 20.000	 20.000.00

Parágrafo 4nico, A resporisabitidade dos sóclos é restrUa ac valor de suas
quotas, mas todO respoi4ezu s0dariamente pala integralizagäo do capital
social, us ftrrna do act 10Z da Let 10.406/02. Coda quota indivistval e

confere a seif'dtula o dtretto a urn voo nas deliberaçes s&ciais.

CLAUSIJLA TERCEIRA. A saciedade que tern por objetivo social as serwçcs
tie medicina e segurança do trab&ho, medicina tetaputica e preventS corn
exams propedôuticvs e atividades assirn neosssédas a uma boa aszlstencia a

satde do cidadao desde a area ambulatorial ate a internamento, passa, a parth

desta data, a ter o segulnta objeto social eerviços de pericia técnica

relaciunados a segurança do trabatho e atividdeS de terapia ocupacional.

Ci_AUSULA QUARTA. As CláusLdas e condiçöes estabelecidas em atos é
arqUivados a qua nâo foram expressamente rnodiflcadas par esta alteraçäo

continuam em vigor.

J7
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E, par estEIrem . assim juntos e contratados, assinam teJcrstrurnen	 em, P3

(trés) vias de	 al forma e tear.

Csruaru, 22 do fevereiro do 2011.
-

ELSE 
/1

DE FATIMA MAGALHAE$ NOGUEIRA
 ½	 /

SEVERINO OSCAR BARRETO COUTINHO NETO

CARLOS RENATO MARTINS LEANDRO

I- 	 Ito

	 dosE DA

CHAGAt FERREIRA

(r	 /WO F
ROD '4hJ17E SA FERRAZ JUNIOR

ett. JUNIA COMERCIAS. DO ESTADO DE PER WAMBUGO
a CERTIFCO 0 REGSTR0 EM: 1s3,20l 7

sosw': 20410204522
Protocol,: tt1020452-2

I2mpc.:26 2 0153134 0
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JObra

Cflente Pdncip
1.2. Contrato Princi

	

2.	 Dados do Conti
j2.1. Name Emprea

fndereça:

	

2.3.	 CNPJ/MF:

	

2.4.	 Representa5
(Oiretores act

J Procuradores)

QtJADMO RESUMO
COFJTRATO OF PREStAçAO DE SERVIcQs

FORA DA OBRA
fRNEgr 031120141

Redes Underground e JntevfIgaçs Elétricas do Off Site da Refinaria Abreu
Urna- RNEST

Refinaria Abreu e Lima S.A
0000090.10.2 Rev F

Rua do

MtIton Xavier de Un
Brasileiro

CPF:

e	 Itecute -RE

Edson Coracini
Rrasljejro

Casado
RG:	 57.078-33 SSP/:
CPF:	 907.501.448-15
Residencla e	 Recite .. Pr

3.	 Dados do Contratado;
3.1. NomeEmpresaijal: 	 SINGULAR SAODEOrJJPAQONP1 RUARUThA -
3.2.	 Endereço:	 Rua Rodrigues tie Abreu, 425, Mauriclo tie Nassau. Caruaru - PE

3A.	 Representantes	 Nome:

Rd de-

•	 CEP:

2 SSP-PE
504-00

ResiciIncb e	 PE
Nome:	 Oscar Barrett,
NacionaJ Ida tie;
Estado Civil

2.082.297 5SF'- PE

734.214 .134-87
Caruaru - PE

Nornei Carlos Renato Martins Leanthc
Página 1 tie &

Este Qvo*frt, Resurno é Porte integrante do Controto c/c Prestoç& de Se'vi4w
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0U4DR0 RESUMO	
1CONTRATO DE PRESTAçAO DE sERvIços	

CO'VTtTo N2 FFORA 04 OM
fNEsT IB1/2oi4)

4.	 I Anexo:

S.	 Objeto:	 Prest?çZo do Serviça do elabcraçao do Laudo Técnico de Condiçoes do
Trabaiho (LTCAT).

5.1.	 Itens especificos do -NAOSEAPIICA-
Responsabilide do
CONTRATANTE nâo
Iigu4os ra dáusffla
5.2.

5.2, f[tens especfficos do - NAO SE APtICA
Reponsabilidade	 do

I—,	 CONTRATADO	 flão

listados na ciãusijla

5.3. 1 Prazo para Iniclo da J -NAdOSEAPUCA-

5.4. 1 Prazo para a Témjino -NAOSEAPUCA-
da Desmobillack

6.	 Local da Execucão dos I Soda do Corflratado 	 1 2
cpMrnc•	 I V /"

Página 2 d 5
IMPORTANTE: Este Qucdv Resumo é Pane lategmnte do Controto de Prestação de Sent!ços

	

a,	
Fora do Obru af IRNEST 031/2014J, ass in ado em 03106114]



QUADRO RESUMO
COUTRAIO GE .PRESTAçAO 0E5RVcos 	

COtiTRIVrQFORA DA OBRA	 r:
I

'Local	 do -NAO5EAf1jc

	

Fornerjmenjo	 dos
DENS:

&	 I Prazo para a Execu$o
dos Servlços:	 j Tdrmino:

9. Prazo	 para	 0 JnIclo:
Forneclmento	 dos Térmjno:
DENS:	 -

10. Responsablfldade
pelo Transporte dos; I EouFdamntnv

NAC SE APLICA -
- NAC SE APLICA -

- NAO SE ANItA -
- NAOSE APLICA -

11. [Prep Total £s1imado
in. I PreçosUnithrIo:

ITEM	 - $ERvlco	 -.
1 DOSIMETMA Ut RUfDo
2 AVAUAçAO DE IBUTG
3	 AVALIAçAQ DE SIliCA LIVRE CI4ISTAUrjA
1 AVAUACAO DE POEIRA VEGETAL (MADEIRA)

AVALIAçAOOE NEVOAS E VAPORES
ORGANICOS

6 AVAUAçAO óIOSMIk1COr
7 AVAUAçAO DE RJMOS DE ASFALTO
8 MEDIcêES DIE VIBRAcAQ 6E CORPO JNTEiRO
9 ELABORACAD DOI.rrt

I	 TOTAL ESTIMADO P

112, Valor dos Tributa; 155:
(percentual e valor de icMs
todos os tributo PS:
nckisos):	 Ccvi

IPI;

CSLL

'VALOR UNIT	 VALOR TOTAL
KS 100,00	 R$ 1.200,00

1
	

R$ 20OOQ	 R$200,00
7
	

RS 600,00 .	 R$&200,00
1
	

R$ 25%0Q	
R$
R$

6
	

R$600,00	 R$3.500'00

1
	

R$650,00 fit R5-6-5-O,
3
	

RS 650,00	 RS 19%00
2
	

R$ 1.200,00	 R$2.400 , 00
1
	

R$ 1.000,00	 R$ 1.000J00
8/14	 R$15.450,00

NAO SE APLICA -

-NAQSE

- Päsina B de 6IMPORTANTE; Este Qtw&u Resumo 4 Pane Integronte do Controto de Presto çào de Serviçqs
Foro do Obro n2 [ARtIST 03112014), Qs$incdo cm 031061141
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17. 1Umitaçâo de Eventuals
Perdas e Danos, além
do Cidusuta Penal:

20% ('dote par cento)

QILADRO rsuo
CONTRATO DE PESTAcAQ DE s€&vtcos

FORA DAO8RA itivro
JRNEST031/2014j

ON

Data Base dot Preços I 01/04/2014

Pran pan Emissão cia1 Apbs Envio de Aprovaçlc, cia Med1co pelo CONTRATANTE, quo Dcc rre do
Fatura:	 cIa 21 do mès anterior até a dia 20 do ma,, eguinte.
Prazo Para a Pagameito 30 (Trinta) Dias apes prototolada a NF

13.3 Dodos	 para	 o RAZAO 50041: GAIVAO ENGEt4F4ARIASA
Faturarnento: 	 ENDEREcQ: Rua do tomércic, N. 225,22 Andar, Centro, Ipojuca . PL

CEP:55390'.QQo
OaR A/UNlDAoE Refinaria Abreu e lima - A NEST
CUP) N g 01.340S3713026-27
INSC. ESTAbUAI. N9 0.418.954-01

13.4t. ..

Dodos Bancários pa;a RAF4CO: Ut4)cRED (748)
Pagamento. 	 AG: 2206
 CC: 01357-9

14. 1 Fauna if. Reajuste: 	 IGP-M (Indite Geral de Preps - Mercado) publicado pela Fundaço GettTho

15. Garantias	 -
15.1 Garantia	 de	 fiet MAO SE APLIC'A

Cumprimento	 do
ontrato	 escolh ida

dentre	 as	 opçaes
previstas no ctáusula

15.1 j Prazo do garantia contra - NAO SE APUCA -
defeitos de fabricaçäo:

7

16. Percentual Máxlmo de
IMultas incident. sabre

a Preço Global Total do
CONTRATO:

12.

13.
13.1

13.2

Páina 4 de 6
IMPORTAFtTE: Este Czwdrci Reswno é Pane integronte do Contrato do Prestaç5o do Sen4ços

Fora do Obsu n2 [RArEST 031/2 0143, ossinado em 03/06/24J
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(IUADRO RESUMO
CONTRATO DE PRESTAçAQ DE SERVicos	

CONTMcoORA GA OM

-NAOSEApIJc

p9ns2vel:	 Leonardo Leaf
Endereço Complete; Rua do Com4rdo, 225 — 29 Andar

Ipojtjca - Centro - PE
CEP 55.590-ono

I&

-	 { Da4osaraenvlodeg,
19.1. J Dadosdo Contratante

a

I

r

I/-

19.2. Dados do Contrataclo;	

r

ResPonsiveh.	 EHenede Fatima Magalhàes Noguejra
:to. Rodrigues de Abreu, 425, Mauricio de Nassau.

CEP: 55014.310

20.	 Resoluäo de Cordiftos Inara contratp cvlo Preco Global Total forinferjoy a PS 5.000.000.pD Waco
milh6es de reals). nb serã pjlada a arbft,aeem Drevista n p jtan 21.1., rns to sornente a fore

20.1	 lAth	 APUCA
Quantidade de NAG SE APIJCA -

itrot
Critérios	 para - NAG SE APUCA -
decisio:	 -
Local	 da -NAO$EAPLICA

ragem.
Idiorna: -NAOSEAPtICA -
Custos:	 -NAOsApqc4

I Fern subs idiáño: - NAO SC APLICA -
- UAO$E APUCA -

20.2. 1 Foro 

Página S de 6
, de SerAçosEste Quadra Resume é Parte Inteqranre do Contmto de Pint

Thra do Ohm n 9 (RN (ST 031/2014), csgfredo em 03/05/14)

0



QUADRO RESOMO
CONTRATO DE PRE$TAcAQ DE SEnvços 	

CONTRATO P4FOaAoAosIta	
IRNEST031/2014]

21. !Datae

Asanatumdas Partes;

G

s1P

CONMTANTE -

t^'-

-	
I \

anfA

LuLoq L
SAI.)DE OCUPAQONAL CARtJARIJ [IDA

C
Assinaturas das Testemunhas;

2.

Name:	 Name:
KG:	 1kG:
CPF:	 CPF:

:?,. TC3 S	 TAR EU PROTESTO BeL CiSc Thsec's

	

•	
.h_r: aifitflt)'A;j

	

4,____	 C'tL& I &'	 - C3fr7y	 t1crfl,ic,

4(.	 -

J .;t i - n': c* u	 -	 •?&A'it.

Página Sdeb
(Ste Qzzodro Resumo a Porte Integronte do Contrato de Presto çSo de Services

Fore do Obro no mNEsro3JJzol4l, assirwdo em 031061141
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COf4!CtESGERAZS

CONTRATO DE pRegrAçAODE svços

FORA tAO8RA
	

(RNEST 031/ij

S

S

PRIMEIRk PARTES

(I) CONTRATANTE, conforme devidamente qualificado no quadra resumo, e

(Ii) CONTRATADO, conforme devidarnente qualificado no quadro resurno,

Duravante denorninadas, quando de fotrna isolada, repectivamente "CONTRATANIL"

UcONTRATADO!W ou simplesmente "PRTEt e, quando em conjunto, "PARTES"

"CONTRATANT5".

ft.	 cIAUSUI.A SEGUNDAZ DEFINIcOES,

2.1. A menos 44e expressamenteprevlstoøe outra forma, as palavras e expressöes
grafadas corn tetras maiüscula.s e destacadas em negrito no presente Contrato
(inctuindo seus ANEXOS e a QIJADRO RESUMO) teräo as seguintes significadosI

BOtETIM DE MEDIdMEN4AL: Docuniento a ser emitido pelo CONTRATADO ao final

de cada mês, contendé a descriço de todos Os seMcos realizados, identificando

cIa ramente o tempo dispensado para cede urn deles;
CUENTE PRINCIPAL é aquele definido no item Li. do QUADRO RES'JMO;
CONTRATADO: 4 aqtftle definido no item 3 do QUADRO RE$IJMO;
cONTRATANTE: éaquète definido no Item 2 do CWADRO RESUMO;
CONTRALTO PRINCW&L 4 aquele definido no Item 1.2. do QUADRO RESUMO;
cONTRATO: éo presinte Contrato de Prestaco tie Servlcos;
EMPREENDIMENTO: 4 aquele definido no Item t dä QtJADRO RESUMO;
PARTE: & oCONTRATADO c'u oCONTRATANTE
QUADRO RESUM9: é o documento integrantedeste CONTRALTO no qual constam as

condicôes particukires da presente contcataçk.

2.2.	 Os significados atribuidos as palavras a expresses acima serão mantidos anda
que ocorram alteraFcäes de género ou nümero durabte a sua utfliacâo 30 longo deste	 r-
CONTRALTO, seus ANEXOS e 0 seu respectivo JADRO RESUMO. 	 -

Iii. CLAuSUIAirERcEIRA; DOCUMENTQS DO CONTRATO

3.1. Integram a presente CONTRATO, sob a farina de ANEXOS, as documentos
constantes do Item 4 do QUARO RESIJMO.

3.2. . Em caso de dlvergêflda entre as dIsposlcSonstantes deste CONTRATO e

todos Os demais instrwnentos a ate integrantes, firmados ou a serem firmados,
prevatecero as determinScöes: (3) destas cONDIcOEs GERAIS 00 CONTRALTO; (Ii) do

\ .J



couc!cOEs GRA

CONTPATO DE PRESTAçAO D SERVICOS	 CONTRATO
FORA DAOBRA

QUADRO RESUMQ; e (lIi)deanexos, de acordo corn a ordem nurnérica estabelecida no
item 4 do QUADRO RESUMO,

IV. ctAusui.A QUARTAiGOJETO

4.1, 0 presEnte CONTRATO tern por objeto a execução dos csenhjços..previstos no
iteSSido Q%JADRO RESUMO, p&o CONTRATADO, mediante a pagamento dopcis
prevtstos no ,*IU do referido QUADRO RESUMO.

• 4.,2, 0 cONTRATADO declara, para todos os fins e efeitos tie dfreito, que detém
experlencia nas: atMdades qua Ihe competem por força deste CONTR,ATO näo se
verificando na presente contrataçào quaquer fato ou obrigaçao que possa vir a ser
caracterizada como ledo. As prestaçöes assumidas pelas Panes so reconheckb3s
como manffestamente proporcionais e que a proporcIonIidade é decorrenth dos
valores vigentes ac tempo em que é celebrado este negáciojurldico.

4.3. 0 CONTRATADQ declara estar 'ciente que o objeto ora contratado visa ao
adimplemento do CONTRATO PRINCIPAL tie marteira que qualquer a[teracào a tal
documento que lrnpllque em modlficaçäo nas condiçoes ora contratadas sero
devidamente refletidas rig presente CONTRATO.

4.4. OsseMçossetacutadosem IotaldtpropdSade do CONTR.ATAOO;

4.5. A prestaçio dos Sèrviços será realizada em estrita conformidade corn a
fegislação e as normas técnlcasvigentes, corn as disposlçôes do presente CONTRATC c
tie seus Anexos, que integrarn o presente CONTRATO.
43.1. 0. CONTRATADO deverá observr, na execuço deste CONTRATO, todas as
normas emitidas pelo CUENTE PRINCIPAL, incluindo, mas sen se lirnitar, aquehs
disponfveis ao pübllco em geral peta rede mundial tie computadores e aque(as
fornecidas peto CONTRATANTE.

4,6.	 Todo resultado, relatOcio, estudos, memorials tie cikulos e dernais docurnentos
&aborados pelo CONTR.ATAOO na execução dos servços pertencerâo ao
CONTRATANTE, que poderá 'utilizá-los a qualquerternpo. 	 *

V. CLAUSULA QUINTA: OBRIGAçOES DAS PARTES

5.1. Aém das obrtgaçOés definidas nas denials clMssulas do CONTRATO e nas
normas federals, estaduals i munidpais apiicáveis, são obrigacUes do CONTRATADO:	

V-VMAO OF 0BRA:
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COF4DtC6ES6ERA#

COtflATO DE PE€s-rAçAO DE SEPW!COS	 CONTRATO t4
FORA DAUBRA	

1LRNEST031/29143

5.1.1. Adrnitir a dirigir, soba inteira responsabilidade o pessoal, threw e indfretc,
adequado e capacitado para:i execuço das obras.
5.1.2. Responderá o cONTtTADO, coma tnico e exciusivo empregador, por toda e
qualquer reivindicaço, seja judicial ou extrajudicial, de seus empregados, isentando a
CONTRATANTE de qualquer respcnsabitldade nesse sentido.
RETIRCAçAO 01P REFAZIMENTO DAS OBRAS E/Ot) DOS SERVICOS:
5.1.3. Retlficar ou refazer, por sua propria conta, sern qualquer ôrws para c
CONTRATANTE, eventijais serviços executados em discordânda corn as exigénclas do
presente CONTRATO ou qua apresentem, a quaIquer tempo, eras, vicios, Jmperfeiçöes,
falhas, ou quais'uer out'o danos c/cu .<efeltos decorrentes de frreguarldades
havidas durante a execuçk dos trabaihos on contratado, inthpendentemente da
fiscahzaço exercida pete CONTRATANTE.
5.1.4, Nâo cumprindo a CONTRATADO corn a quante estabelecido no item acima,
poderá p CONTR4TANTE proceder as reparos ou contratar terceiros Para fazê4a,
sendo que todas as despesas ortundas de tais serviços sero descontaclas do
CcDNT*ATADO, rias faturasa serern pagas, descontos estes que ficarn, desde jà,
autorizados pela CONTRATADO.
TRIBUTOSCONTRIBIJICOE$ij DEMAtSOBRIGACOESTmByTARIAS AgS$ORJAS:
5.1.5. Proceder todas as lhscricOes a cadastrarnentos correspondentes ac objeto do
presente Contrato, perante as entidades e Orgos Federals, Estaduais, Municipais,
especialmente 0 INSSJ no prázo de 15 (quinze) dias, a contar da data de assinatura
deste Instnjmento, encaminhando a CONTRATANTE a competente cornprovaço de
taisatos.
5.1.6. Arcar corn a adimilernento de.. todos as tributos federais, estadusis e
cnunicipais dèvldos ou que'vierem a s6-10 ern decorréncia do presente CONTRATO,
rescorisablllz.ando-se pete fiel cumprimento de todas as obrigaçSes e formalidades
legais, perante as autoridades competentes.
UTIGIOS:
5.1.7. Manter e preservar O CONTRATANTE Jtvre e a salvo de quaisquer dernandas,
queixas, reivFndicaç5es, representacôes, autuaçOes, acöes, reclarnaØes, sejam cIa
natureza trabaihista (inclusive em funco do Enunciado331 do TST e art. 455 cIa CLT.
tributaries, cfveis, comecciais ou outras a qua der catsa em decorrencia do presente
CON TRATO.
5.1.8. Se, detoda forma, oCONTBArANTEou0CLIENTE PRINCIPAL (arem envolvidos
em qualquer dernanda, processo ott reclamaço, perante qualquer instância ou
tribunal, assistirá a CONTRATANTE a direito de reter dos pagamentos devidos è
CONTRATADA Qs valores envolvidos em tais demandas processos ou reclamacöes, ate
que sejarn retirados do polo passiva a CON TRATANTE a o.CLIENTE PRINCIPAL ou ate 0
trânsito em Julgado. 0 CONTRATADO devèrã arcar corn todos as custos e despesas
incorridos pela CONTRATANTE e a CLIENTE PRINCIPAL, no curso da defesa err tais
demandas, processos ou redaniaçOes.

r

S

\YkJ



S

flUtflCOES3ERL'-

CONTRt'TO 0€ PRFSTAcAO 0€ s€a4os	 cNjq'A fl t
FORA EM OSRA	 pi NEST n;j 'zo 4J

ouAspam6AcOrsp€OaRAçaEs
S 1 9 Acatar ! facihtar a aço da fiscaliz.ac3o do CONTRATARTE, cumprrndo as sues
exiflndas.
5.1.10. Responsabilizar-se p indenizar a CONTRATAP4TE, it CLIENTE PRINCIPAL, ou
quaisquer terceiros pot todos e qualguer dano ou prejuizo (inclusive em razäo de
danos ambientais) qua estes venharn a softer em decorrêncla de aço Cu omissão dos
empregados, prepostos ou Wbcontratadcs do CONTRATADO, Independenternente do
haver ou näo ccntratado seguro adequado e suticiente para tais circunstncas.
5.1.11. Manter permanenteniente no periodo execuco dos serviços, representante
credenciado pan atuar em seu name e representA-fa junta ao CONTRATANTE através
de sua fiscalizaçao, corn autoridade pra resolver problemas relacionados aos
fornecirnentos e a execuçi&dos servicos cra contratads.
5.1.12.0 CQNTRATADQ dedara Para as devidos fins näo ter feito investirnentos
consideráveis pan a execuçâo do CONTRATO.
5.1.13.0 CONTMTADC declare Para as devidos fins que conslderou em seu
cronograrna Os perlodos diuvosos. Dessa forma, nâo podert defender eventu&s
atrasos em razo de chuvas.

5.2. Alérn das ubrigaçöes definidas nas dernais dáusóias do CONTEATO e nas
normasfederais, estaduaisé municipais apticàv&s, s5o obrffiacöes do CONTRATANTE:
5.2.1. Fornecer os docuMentas soilcitados expressarnente, par escrito, pelo
CQNTRATAtX, desde qua &e, CONTRATANTE, tenha-os dispaniveis e entenda que tais
docurnentos s5o pertinentes.
5.2.2. Fiscalizar as serviços efetuados pelo CONTRATADO, podendo inrlHcivp
determinar a suspenso de sue execuço, total ou parcialmente, ceso entenda que a
prestaçk dos serviços n$o está sendo efetuada conforme previsto neste CONTFATO
cu em consonância corn a tegisIaço e regulamentos técnlcos aplicévets, sem prejuizos
das penatidades prevfst.as neste CONTRATO e do direito de rescisäo previsto cia
OSusula Sdtima.
5.23. Efetuar as pagamentos co CONTRATADO, nas condiçôes estabeiecOs no
presente CONTRAI'O.
5.2.4. Responsabilizar-se peto recoihirnento dos impostos que forern de
responsabilidade. iPara tanto, a imposto sera destacado ma note de serviços, sendo
retido pelo CONTRATANTE.

Vi.	 CL.AUSULA SE)ffA: VtGPNCTA

6.1. 0 presente CONTRATO permanecerá em vigor ate a cumprirnento de todas as
obrigaçöes era estabelecidas, devendo ser observado pelo CONTRATADO as prazos de
seMços estabelecklos no item 8 do QUADRO RESUMO, sob pena do, no 0 fazendo,
sujeltar-se àspenalidades previstas nesse CONTRATO,

C
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6.1.1. caso o Pnzo paraa £xecuço dos Serviços previsto no item 8 do QUADRO
RESIJMO seja anterior a data de assinatura, conforrne previsto no item 21 do referido
QUAORQ RESUMO, as efeitoi deste CONTRATO retroagiräo ate aquela data.
6.1.2. 0 previsto no Item 5.1. aclma poderi ser reduzido ou ditatado, apenas na
hlpotese de aIteraçk do cronograma do CONTRATO PRINCIPAL a critérlo do
CONTRATANTE ou case exigido pelo CUENTE PRINCIPAL, corn a que concorda o
CONTRATADO •desde Já. This atteracöes deveräo ser devidamente formalizadas
rnediante a assiriatura de ternio aditivo ao CONTRATO.

C

6.2. See CON TRATANTE verificar, a qualquer tempo, que a andamento dos servços
ilo permkirá a sua execuçäo no pram previsto no item 6.1. aclma, par cutp.a exciusiva
do CONTRATADO. a CONTRATANTE poderé exigir, e a CONTRATADO se obriga a
atender, a emprego de mais mäo-de-obra, a execuçào dos servços em horas extras
e/ou utilizaçào de materials adicionais, tanto quanto for necessário, de modo a
etrrtinar o atasc' e permitira concluso do fornecimento is data prevista, scm Qi.
isto, no entanto1 implique qualquer alteraçäo dos preços e dernais obrigaçôes
contratuais. 0 no exercfdo desta prerrogativa, näo exirne a CONTRATADO de adotar
as medidas necessArias aocrnprirnento tempestivo deste CONTRATO.

VII. CLAUSLJLA SETIMA. RESCSA0 CONTRATUAL

1

71. 0 presente CONTRA1O poderá ser resolvido, a criteria do CONTRATANTE, scm
que caiba ao COIMTRTADO uaiqtier reclamaçäo ou lndenizaço e scm prejuizo do
dire'rto do CONTRATANTE cbm r&açâo a aplicaco das penakdades previstas neste
CONTRATO e da cobrança das eventuais perdas e danos excedentas eventualmente
ncorridos, nos seguintes casos:
7.11. inobservancia das ndrrnas emanadas dos órgos governarrentais relativds so
objeto do presente CONTRATO;
7.1.2, Inadimplemento injustificado, parcial ou total, de auaquer das c!usihc 1

presertte CONTRATO não sanadas no prazo de 13 (quinze) dias apds notificação sobre
o descumprimento, sem prejuIzo da aplicação das penalidades aqui estipuladas;
7,1.3. Subcontratacão cessão ou transferência, total ou parcial, dos serviços, objeto
deste CONTRATO, par parte do CONTRATADO, scm prévia autorizaçâo do
CONTRATANTE;

7.1.4. Par eventuais açes ou ornlssôes do CONTRATADO, que possa.m vir a atingr a
reputaço ou credibitidade do CONTRATANTE;
7.1.5. Ocorrencia de event bs de caso fortuito ou força nialor, conforme definidos
neste CONTRALTO, que irnpeçam a contiñuidade dos fornecirnentos;
7.1.6. Quando a total daimultas aplicadas ac CONTRATADO atingirem a percentual
de 10% (det par cento) do Preco Total Estirnado previsto no item 11 do QUADRO
RESUMO, devidamente atualizado de acordo a previsto neste CCNTRATO

l.
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7.1.7. Quebra, pelo CONTRATADO, da obrigaçAo de confidenciandade pre'ista nste

CONTRATO;

7.1.3. Irtterrupçào imotivada dos trabaihos pelo CONTRATADO par prazo superior

IS (qulnze) dias conidos, cortados do inicio da interrupço.

7.2. Caso o CONTRATANTE no se utilize do direito de resolver a CONTRATO, nos

termos desta dáusuta podeti, a seu excluslvo cr1t6rio suspender a sua execução, ou

sustar as pagarnentos seguirites ate que a CONTRATADO cumpra integralmente a

obrigaç.ão inadimplida, sern prejuizo de, no futuro, resolver efetivamente o

CONTR.ATO, caso persista 0 thadimplemento.

73. 0 presente CONTRALTO poderã ser denunciado, a qualquer tempo. pelo
CONTRATANTE, imotivadanthnte, medirite notlficacäo prévia ao CONTRATADO, corn

antecedncia minima de 15 (quinze) dias, sem a apiicação do previsto no arligo 624 do

COdlgo CIA Brasileiro.

7.a. Caso ocorra a parahsx3o, suspensäo ou resclsão do CONTRATO PRINCIPAL n

CONTRATANTE poderá, a seu excfusivo critérlo, solicitar ac CONTRATADO: U) a

suspenso da execuço do pr?sente CONTRATO, medlante a prorroaco do p':o

final pars a execuçâo do seu objeto em periodo correspondente ao da efetva

suspenso, sern a necess1dae de formaRzaçao de aditivo ao presente CONTRATO; cu

(ii) a dentnda do presesite CONTRATO, mediante o envlo de notIflcaço prévia 30

CONTRATADO.

7.5. 0 presente CONTRALTO poderi ser resolvido, por quaiquer das Panes, ra
hipótese de: decretaç5o de falencia, requerirnento de recuperaço judiciai o'.i

extrajudicial, de qualquerdas Partes.

7.6. Em qualquer hipàtese de término antecipado do CONTRALTO prevista nesta

CkusuIa, o CONTRATADO rectherã o pagamento correspondente aos Eventos de

Pagamento ate entäo efetivamente terrnnados e aceitos pelo CONTRATANTE, nos
termos e condlçes estabe1ecidos neste CONTRATO, devendo ser descontados do

referido pagamento as valores devidos pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE par fcrçn

do presente CONTRATO.

7.7. Em qualguer hlotese de término antecipado deste CONTRATO,
independentemente do mdtivo, no prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas, contadas

da soIicItaco do CONTRATANTE neste sentido, a CONTRATADO deveré devolver

eventuais quantias que ténham sido adiantadas pS CONTRATANTE para a execuçäo

dos serviços, mas que ainda nào tenham sido descontadas dos pagamentos devdos

flN
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pelo CONTRATANTE ao. .CP NTRATADO cu, de quatquer eutra forma, pagas pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE.

7.8, Em ate S (cinco) 'dias áteis contados do t4rrnino do presente CONTRATO,
independenternente do moivo 1 0 CONTRATAPO entregarã ao CONTRATANTE todos os
trabaihos, rnáquinas, equlpàmentos, ferramentas a demais bens de proprtedade do
CONTRATANTE, no estado em que estiverern, independentemente do direlto do

COUTRATNTE em efetuar os eventuals reparos que se facam necessários para o seu

perfeto furtcionmento, mSiante a des-onto dos respectivos valores de mont3ntes

eventualmente retidos ou devidos ao CONTRATADO.

VIII. CL4USUL& CITAVA: PREcO F REAJUSTE

8.1. Pelos serviços ore contratados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO us

Preços Unitarios previstos ?o tern 11.1. do QUADRO RfSUMO, rnultipltcados pelos
5erviços efetivam:ente exeaâados e aceitos pelo CONTRATANTE, conforme rnediçOes a
serem reallzadas, observado o disposto neste CONTRATO.

8.2. Os Preps Unitárlos previstas no item 11.1, do QUADRO RESIJMO no estäo

sujeitos a qualquer atteracäó, Inclusive variaçôes de qualsquer espécies que impactern
em sua composicäo e que!nao tenham sido causaclas em decorrênda de aço ott
ornssão do CONTRATANTE.

8.3. Estho Inclusos nos !Preços linitários previstos no item iLl. do QUADRO
RESUMO todas as atMdades necessaries pan a cumprimento do objeto deste
CONTRATO, Indutrido, mas nSa se Ilmitando a:

8.3.1. Despesas fInanceirs administrativas, encargos financeiros, royalties, tributos,

taxas, bern como quaisquer outros custos e despesas necessárias para a execuçth, do
objeto deste CONTRATO.

8.3.2. Mao s obra direta, indireta;

8.3.3. Encargos trabaihistas, tributãrios,custosdiretos e indiretos, etc;
2.3.4. Materials, insurnos e'ferramentas necessários a execuçSo dos servços;
8.3.5. Variaço cambial;

8.3.6. BonificaçSo e lucia do CONTRATADO.

\ \x,\
8.4.	 Caso baja alteraçäo na atual Iegislaçäo tributária durante a vigência deste
CONTRATO, que Importe em alteraçao dos Preços Unitthrios previstos no item 11.1. co

QUADRO RESUMO, corn excéço de alteraçOes referentes ao Imposto sobre a Renda, 05	
ilij

valeres acrescidos ou dirninuidos sero, respectivamente, reernbolsados cu
descontäbs pelo CONTEATANTE, quando dos paganentos seguintes 5 entrada em

C
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vigor da mencionada aIterao legislativa. Neste caso, as Panes deverão alterar a
presente CONTRATO, de forma a adequar os novas Preços Unitários, mediante a
assinatura do devido instrume to aditivo.

8.5. Os Preços Unitárlos previstos no item 11.1. do QUADRO RESUMO referem-se a
data base prevsta no item 12 do mesmo docurnento, devendo ser reautaJci
anualmente, a partir da data de assinatura do presente CONTRATO, corforme
condlgäes previstas no item 14 do referido QUADRO RESVMO.

Pa

• -
	 8.6. Para fins meramente fiscais, as Partes atrthuem an presente CONTRATO o Preço

Total Estimado previsto no itm 11 do QUADRORESUMO.

IX. CL4USULA NONk PORMA C coroiçOEsoE PAGAMENTO

9.1.	 SàoQfl4ç5 Para 01 pagarnento do Preço Total Estimado prevsto no item 11
do QUADRO RESIJMO;
D.I.I. 0 CONTRATADO ter äpresentado toil a? documentaco prevista no Anexo ii.
r4e5ta hipótese, em caso dc nào apresnthçao ou apresentaço incorreta, a
pagamento fleaS retido ate a	 au;ndo ent gd ser4
apOs a data de protocolo do respectivo cumprirnento, sem acrEscimo de qualquer
espécle;
9.12. A inexisterida de multas, débitos ou ihädimplementos contratuais par parte do
CONThATADQ, facultada a opço .pelo, pagaento, descontados as vafores Os
referidas multas, débitos oti inadirnpteinentos.

— 9.2. Ao final de cada més o CONTRATADO deyerâ elaborar urn documento contendo
a descriçäo de todos os serviços re.aiizaaS; - identificando clararnente a tempo
dispensado Para cada urn deles. Taj documento será chamado de "BOIITIM D€
MEDtçAO MENSAe' e deverà ser apresentadä Oelo cONTRATADO 30 CONIftATANTE
em ate 5(cinco) diasap6sotrrnino domes âUi se refere.

9.3. Apos a recebimento 80 BOLM DE WE0 1100 MENSAL a CONTRTANTE terá
(cinco) dias Uteis Para aprov-lo ou rejeitá-lo, sendo que, caso seja verificada qualquer
irregularidade, o CQNTRK?ADO deverâ séë notificado para corrigi-la. Apãs 0
recebimento do BOLETIM DE MCD! AOMEN5AL devidamente corrigido, a R
CONTRATANTE terá rnals S (dnco) dias Uteis pira analisa-to novamente, podendo fazer
novas exigéncias.
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9.4. ApOs aprovado 0 BOLEUM 0€ MEDIcAO MENSAL a CONTRATADO deverá
ernftir a respectivo documento fiscal de co 6 rança conforrne dados previstos no ftem
13.3 e seguintes do QUADRORESUMO..:

9,5.	 0 prazo para pagamento dos documentos fiscais tie cobrança será aquele
estabetecido no hem 13.2 doQUAORQ RESUMO.

9.6. Caso 0 documento fikal tie cobrança seja emitida corn erros ou amissâes, a
CONTRATANTE a devolverã ao CONTRATADO, qua deveré corrigi-lo e apresent.!o

•	 novarnente 30 CONTRTANTE; qua terá, a partir de tat data, o prazo previsto no item
13.2. do QUADRO RESUMO pàra efetuar a ddvido pagarnento.

9.7. A CONTRATANIE descontad dos pagamentos devidos ac CONTRATADO o
valores referentes aos trlbutbs qua esteja óbrlgada a rater e/ou recolber aos cofres
pLThIicos, pot força de lets ou demajs normas governamentats ou de ordem judicial,
bern coma, eventuElls multas e peria[idades, nostermos deste CONTRATO.

9.8. 0 comprovante do deposito efetuadøpe?a CONThATANTE valerA coma recibo,
dando a CONTRATADO total quftaço dos valares pagos.

19. No casa de crEditos em favor do CONTRATANTE decorrentes do presente
CONTRATO - seja em razâa de multas, farnecimento de insurnos, alirnentação ou
outros qua seriam tie respoosabilidade do CONTRATADO ou ainda danos qua este
causar act CONTRATANTE, 0 CONTRATANTE terá a direito efetuar a devida
carnpensaçao dos valores eventualmente devidos 80 CONTRATADO. rnednte0	 descontos
99.1. Para as fins desta Oáusula, entende-se par descontos financeiros a segumte
operação: a CONTRATADO emitirã a competente documento fiscal tie cobrança
referente ao valor total dos serviços efetivamente prestados e a CQNTRATANTE
efetuaráo pagamento em dinheiro apenas da diferença entre avatar total devido e
o valor em reals equlvalente aas fornecimentos de insumos, alirnentaçäo, e
quaisquer outros itens que serlam tie :responsabilidade do CONTRATADO e que, a
pedido cu par Impossibifidade deste, farem efetuados pelo CONTRATANTE.

9.20. 0 CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender as pagamentos
eventualmente devldos 30 cONTRATADO par força do presente CONTRATO, enuanto
existirem obrigaç8es näo êumprtdas pelo CONTRATADO, senda qua, quando
adimplidas this obrigac6es, a CONTRATANTE efetuaré as devidos pagamentos sern
quaisquer acréscimos financelras, a qualquer tituto, incluindo correçâo ou juros.
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9.11. 0 CONTRATADO renunda expressamente ao que the faculta a artigo 2 2 da Lei
n9 5.474/68, de sorte que, referente as faturas dos serv(cos e fonedmentos
realizados corn base nesie CONTRATO, em quatquer momenta, ,tfio poderio ser
extrafdas respectivas duplicatas.

9.12. Rca vedado ao CONTRATAQO p desconto de titulos, cobrança bancãrla,
penhor mercantli, emissgo de tetras de cârnbio ou, par qualquer outra fQrrnei, a
transferênda it terceiros dos créditos referentes aos valores decorrentes deste
CON1RATO. rice, tarnbtn vedacjo ac CONTRATADO o direito de caucionar as
recebiveig decorrentes dopresente CONTRATO.

9.13. Caso este CONTRAFO esteja retadonado a urn CONIRATO PRINCIPAL, os
pagamentos devidos ao CONTRATADO podeto ser suspenthdos a qualquer momenta,
na hipótese de fafta de pagamento pelo CLIENTE PRINCIPAL ao CONTRATANTE, desae
que tat fato tenha sido originado em raz3o tie açäo ou omissk do CONTR,ATADO ou
par caso furtulto ou de força major.

9,14 Em caso tie atraso injustlftcado do pagamerito devido ac CONTRATADO, 0 valor
cia nuta fiscalJfaI:ura em atraso deverã ser pago pelo CONTRATANTE devidamente
acrescido da variaçáo do :IGP.M (Indice Geral de Preços Mercado) publicado pela
Fundacâo GetüHo Vargas, nu de outro Induce oficiat que vler a substitui-lo, aplicados
pro rata temporis, bern coma de juros moratiSrios a razão de 1% (urn par cento) ao
mês sabre a valor da nota fiscal/fatura em atraso.
9.14.1. Qualquer atraso no pagamenta devido pelo CONTRATAF4TE, desde que r.âo
superior a 60 (sessenta) dies, nâo ensejará ao CONTRATADO a faculdade de reduir a
ritmo dos servicos ou de suspender a cumprmento das obrigaç5e aqui tssumidas,
epecialmente corn relaçâo eas praws estabelecidas; cabendo-Ihe to somente
reriarnar a correç&i monetária e Os luros estabetecidos na sub rl3usu!a anlenor
914.2. Na hipôtese prevista no caput desta cláusula, a CONTRATADO no assistirá ao (''
direito tie retenço tie qualuer equlpamento, material, projetos ou outros.

X.	 CLAUSIJIA OEZ: PE?1AUDADES

10.1. No casa tie descumprimento de qualguer obriaçäo prevista no CONTRATO e
seus anexos, a CONTRATAOQ estará sujeito as seguintes penalidades:
10.1.1. Por infraçäo de qu1quer dispositivo contratuai, no sanada no prazo mMimo
de 5 (cinco) dias iteis contados de notfflcaço encarninhada pef a CONTRATANTE 	 V v
exdusivamente para este tim, a CONTRArADO ficarâ sujelto ao pagamenta de un'a
multa nao campensatorla quivalente a 10% (dez por cento) do Preco Total Estimado	 L
do CONTRATO, devidamerte atualizado, tern prejuizo da resoluco do CONTRATO,

a
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observado o disposto na Ctáusula Setlma, e do pagamento da indenIzaco pelos danos
causados.
10.1.2. Por die de atraso no prazo de reaIizao dos services, conforme etapas
previstas no cronograma anexo ao CONTRATO, o CONTRATADO deverá pagar multa
näo compensatoria eqtiv&ente a 0,5% (meio por cento) do Preco Total Esflrnado do
CONTRATC) devldamertte atuatizado, pot die tie atraso, sem prejuizo do pagamento da
inderiizac3o pelosdanos causados.

10.2. 0 CDNTRATADOflcará'iujeito a apllcaçào de multa näo compensatéria no valor
equlvalente em reaic 6 5% (circa por'cento) do PREçO TOTAL ESI1MAOO previsto no
item 11 do QUADRO RESUMO, caso vertfique-se que:
10.2.1.0 CONTRATADO;possui, possulu at, tie qualquer forma utiliza-se ou uthizuu-se,
a qualquer tempo durabte avlgência deste CONTRATO, tie trabalbos torçados ou em
ccndices análogas as de escravo, tampouco mo de obra infantil, salvo na condlç3o
de aprendui em estrita conformidade corn a legislaço vigente;
10.2.2.0 CONTRATADO descumpriu a previsto nas Cláusulas 9.11 e 9.12 deste
CONTRATQ:

10.3. FIca estabelecidé que, após comunlcado por escrito pelo CONTRATANTE sobre
a apitcacao tie qualquerdas pertalidades previstas nesta Clâusula, o CONTRATADO ter
o prato irnprorrogáv'el de 10 (dez) dias corridos pare encarninhar sue defesa, sob pena
tie considerar-se o seu silêncio Como aceitaq go Ucita da aplicaçâo tie penalidade.
10.3.1.0 recebimento da defesa pelo CONTARTANTE não implica na desconsideraço
da penalidade, sendo que, caso este não concorde corn os argumentos 00

• CONTRATADO poderá 0 CONTRATANTEjeter os valores das penalidades ate o término
do CONTRATO sem qüe a CONTRATADO tertha direito è reduzir cu paratisar o
cumprimento tie sues àbrigaçoes. Nesta hipótese caso, ao final do CONTRATO, as
PARTIES näo cheguem a urna cornposlçäo amidvel sobre a ap!icaç5o cu nâo ties
penalidades em questão, deverao ser utllhadas as forinas tie resoluço de ccrflitcs
previstas neste CONTRATO.

10.4. Pare fins tie recébimento ties muttas previstas nesta Clusula, a CONIRATANTE
lice autorizada, desde á, a descontar as respectivos valores das parcelas a serern
pagas ao CONTRATADO ou ainda, cobra-las judicialmente, servirtdo, pare tarito, o
presente CONTRATO, Como titulo executive extrajudicial, na form, a do disposto no
inciso II do artigo 585 do COdigo tie Processo Civil.

10.4.1, No caso de no : restarem valores a serem pagos ao CONTRATADO ci., no caso	 N
tie a garantla, porqualuer rnotivo, näo serexecutável, o CONTRATANTE notiflcará o

CONTRATADO sobre a aplicaço da ma, e este ser6 a prazo tie 15 (quinze) dias
corttados a perth do receblmento da notificaçao, pare efetuar a pagarnento dos	 1/
vatores correspandenta.
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10.5. 4 apIicaço de qualquer das penalidades acima no prejudica a direito do
CONTRATANTE de considerr resdodido o presente CONTRATO e tampouco de cobrac,
alérn de tais rnultas, par indenizaco complernentar em valor equivalente aos prejuizos
excedentes causados, nos trmos do artlgo 416 do Código Civil :Brasileiro.
10.5.1. Em qualguer hipótese, Os prejufios excedentes eventualmente verificados pelo
CONTRATANIt estaro timitados nos ternios do item 17 do QUADR 0 RESUMO.

XI,	 CLAUSULA ONZE CONFIDENCIAUDADE

11.1. 0 CONITRATADO obrigase a manter e fazer corn que ps seus ernpregados,
subcontratados e/ou tercefrizados envolvidos na execuçäo dos Serviços mantenham 0

mais completo e absoluto sigflo sobre qualsquer dados, pornienores, nforrnaçes,
documentos1 especlflcaçOes técnicas e comerciais e Inovaçoes de que venham a ter
conhecimento ou acesso, ou que venham Ihe set confiados em razo dete
CONTRATO, sendo os mesmos de interesse do CONTRATANTE e/ou do CL!ENTE, ro
podenda o CONTRATADO, sob qualguer pretexto, divuigar, reveler, re prodtzir, 'ThPrr
ou cietes dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contrataço, sob as penas da
lei.

11.2. A obrigaçâo de confidencialidade suhsistirã par 20 (vinte) anos ao tércnino cu
extinçäo dnte CONTRATO Independenternente do motivo, por prazo indeterminado,

11.3. 0 CONTRATADO deverá devoIvr ao CONTRATANTE quaisquer tnforniaçôes
Confidenclais, sempre que solicitadas, ou quando näo mais for necessária a
manutencâo do documento, coin prometendo-se a n5o reter quaisquer reproduçöes
(induindo reproducôes magnéticas), cOpas cii segundas vias

11.4. A quebra da obrlgaco de confidencialidade, a divulgaçào de inforrnçôe
dados confidencials ou a fciIitaco da divulgaco impticaräo em: 	 4
11.4,1. resciso contratuat, se o CONTRATO ainda estiver em vigor;
1142. a adotio das medidas ludiclais cabiveis, oor forca da Lei 9.279/96 e
iegistaco relevante;
11,43. aplicaçâo de uma mufla no compensatória no valor de 10% (dez par centoi cia
PREO TOTAL ESTIMACO previsto no item U do QUADRO RESUMO;
11.4.4. responsabitizaco pelas perdas e danos sofridas, Independentemente da rnulta
prevista no item 12.4.3. déssa cláusula, no sendo aplicável qualquer limite contratual
a esta responsabiizacão.

11.5. Constituem exceç3es è natureza obrigatOria da regra de confidencialidade, as
seguintes eventos:
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115.1. informaçoes comprovadamente conhecidas antes das negociacöes de
contrataco, seja diretamente ou por nieio de procedimentos de 1lcitaço;
11.5.2. conserttimeflto ptio e expresso do detentor da informaçâo, rnediante
autorizacäe da autaridade maxima da CONTRATANTE, no moniento da Iiberação da
obrigaço de confidencialidade;
11.53. informaçao comprovadamente conhecida per outra fonte, legal e egitima,

independente do presente CONTRATO;
11.5.4. ordern judicial e/ou governamental pan dlvulgacäo do inforrração, contanto
que informado de imediato ao detentor, antes da iiberaçâo, e exigindo-se segredo de
justica no tnflamento judicial e/ou administrative dessa.

11.6. Todas as divuigaçöes de qualquer inforrnacão ou dados reterer.tes ao presente
CONTRATO dependero de autorizacão prévia do CONTRATANTE, exceto quanto a su

-	 existèncla.

XIL CLAUSULA DOZE: NOTIPICAcOES

12.1. Todas as sdllcitaçöes e notificacOes entre as Partes devero ser encaminhadas,
em lingua portuguesa, (I) pessoalmente, corn protocolo de recebimeno,
cartorial, ou (iii) através de carta corn aviso de recebmento ou e-mail, rc senderecos
descritos no item 19 do C1tJADRO RESUMO.

12.2. Qualquer alteracao nos dados das Panes :referjdos no item 29 do QUADRO
RESIJMO deverS ser pràntariiente iriformada, sob pena de a solicitaco ou notificação
encaminhada para as Panes, cujos dodos no tenham side atuaflzados, ser
considerada não recebida e inválida.

xiii. CLAIJSULA TREZE: FORA MAIOR E CASO FORTUITO

13.1. Os casos fortuitos cia motivosde força major ocorridos corn quaquer das
Partes prolongam, pelo pericdo efetivo de suas consequênciaS o orac pa C

cumprimefltc) das obrigaçôes contratuais das Partes, desde que comprovadarnente
afetem os trabaihos relacionados corn o objeto deste CONTRATO.

13.2. Pan fins deste CONTRATO, seräo cases fortuitos ou motives de força major
aqueles que se enquadrem na conceituaco legal do Artigo 393, Parágrato Unico, do
Código Civil, exciuldos ps seguintes:
13.2.1. Greve e/ou irterrupcôes trabaihistas cia medidas de efeito sernelante.
circunsciltas a empregados e contratados do CONTRATADO;
13,2.2. Dificuldades e insulicièncias financeiras do CONTRATADO, por qualquer motivo,

S C
(9

//



CONDCOFS GEPA

C

C)N'?RCfC DC i€sc,&çAo D SERVCOS	
13L t R I  flA ORRA	

IRNEST 031/2014j

132.3. Desgaste, quebra cu faha de equipamentos utiIi!ados na execucão dos servços
p fornecjrnento, Gu defeitos tia qualidade do material utiiizados;
13.2,4. Inadh'nplerner,tos,erros, faihas ov atrasos de terceiros que afetem os serWços
ou fornecimentos do cO)TRATADo:

13.2.5. Qualquer açäo de qualquer autoridade que o CONTRATADO pudes 	 ft-r

evitado, se houvesse cunipride a Iegistaçâo aplicável;
13.2.6. Aurnentos no preco de combustIvel, suprimentos, services, niat4rias primas ou
qualguer equipamento;

13.2.7. Candiçöes dimáticas que, considerando as series históricas de meteorologia e

hidrologia do local onde sero reaUzados os serviços e fornecirneritos, conforme

registradas pelo órgo governamental competente para tanto, sejarn razoaveimente
previsiveis;

13.2.8. Perturbacao pQblica, boicotes, sabotagern, ou bloqueios que tenharn sido, de

modo material, causados: por efou decorrentes de açães cu orntssöes do
CONTRATAPO; e

13.2.9. No obtenço ou cance!am pnto de quaisquer autorizacöes necessáriac a
exccucão dos services e fàrnecirnentos pelo CONTRATADO.

133. 0 CONT?ATANTE no ressarclrà o CONTRATADO tie quaisquer custos por ele
Incorridos que deverlam ester cobertos per seguro(s) tie responsabilidade do
CONTRATADO nos termos dste CONTRATO.

13.4. As Panes comprometern-se a envidar os melbores esforços pare niinirniar os

custos e efeitos adversos decorrentes do evento de força maior ou caso fortuto.

13,5. Se qualquer urna des Panes considerar que ocorreu urn evento de força rnaior

ou caso fortuito que po5sa afetar o cumprirnento tie suas obrigaçoes, a Pane afetada

deverá notificar a outra Pane, o mais rápido possIvel, nias dentro de urn prazo maxim

de 5 (cinco) din ütels desse fato, informando a ocorrência e a naturna do evento, e 	 -
dentro de 15 (quinze) dies Oteis desse fato, descrever as irnpactos sabre sues
obr;gaçôes previstas no CONTRATO P, se possivel, tuna estirnativa do prazo Ce

impedimento ao cumprimento des obrigaçoes afetadas.

xiv. CLAUSULA cAToRzrD;sposIçOEs DWERSAS

	
w

141. Integram, rieste ato, a presente CONTRATO, 0 QUADRO RESUMO, bern conc o.
Anexos mencionaclos na Cláuswa Terceira e no item 4 do refeddo QUADRO RESUMO

14,2. Este CONTRATO constitul o entendirnento completo entre as Panes quanLo a
	

V

matéria ore regulada, substituindo quaisquer entendirnentos ou dncurnEr.tr'c

anteriormente havidos entre as Panes, inclusive everituals Ordens de Compra.

M

C

S
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143. Toda e qualquer àIteraço a este CONTRATO deverà ser efetuada par escrito,

através de termo aditvo.

14.4. Este contratQ obriga também os herdeiros e sucessores das Partes, a quMquer
t it U to

145. Eventual tolerância de qualguer das Panes, no curnprirnento pela outra de

nualquer obrlgacäo orlunda deste CONTRATO, nio caracterzarà rer.Uncia ou •novaçTh

do direito correspondente, que poderá sec txercldo a qualquer tempo, obededoos os

prazos prescriclonais.

14.6. Cada dsposic3o deste CONTRATO será considerada coma sendo urn acordo

separado entre as Panes de forma que, se qu&squer das disposiçöes aqul conticfric

forern judicialmente consideradas invádas, ilegais ou inexeguiveis, a validad't

eandade e exequibilidade das disposiçöes restantes n90 setäo de forma aiguma

afetadas ou prejudicadas.

14.7. E totalmente proibida, per pane do CONTRATADO, a cesso cu promessa de

cesso, no todo vu em parte, ainda que em funço de reestruturaço societ na, fuso,

cisäo e incorporaçlo, sem prévia e expressa autonizaçäo do CONIRATANTE, sob e:"

de rescisão irnediata e de pleno direito do presente CONTRATO e apicaço da multo

prevista contratuatmente dos direitos e obnFgaçoes reiativos ao presente instfurnento.

14.8. 0 CONTRATAP'Q no teri qual quer exciusividade na execuço dos serviços

objeto do presenle CONTRATO.

14.9. 0 presente Contrato no gera qualquer vincuto ernpregatico entre empregados	 --

c /au pepostos da CONTRATADA e a CONTRATANTE, oe mesmo qualnuer assocIic4u

ou sociedade de fato, constituindo-se apenas em Instrumento regulador de services

contratadcis entre pessoas juridicas de direito privado.

XV. CLAUSTJLA QUINZE: LEG1SLAçAO APLICAVEL F REsowçAO OF CONFLITOS

15.1. 0 presente CONTRATO será regido e interpretado exc j usivarnente pelas leis da

ReptbIica Federativa do BrasH.

15.2. As Partes busräo, de boa fé, resolver amigavelmente eventuals dOvidas or:

Iit½ft's resultantes do Contrato. Sc as Partes no puderem resoher amgavec'!'t€
di'iergências dentro de 15 (qunze) dies, contados da notiflcaçào cia existéncia dc tais
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divergéncias de umaParte a outra, estas sero decidida par meio de medIaço, pela
indicaäa del (um) perito brasileiro, nomeadà em comum acorda pelas Panes em ate
15 (qulrize) dias do récebimento da ref erida notifIcaco.
15.2.3- 0 perito a ser nomeado em comum acordo pelas Partes rtäo poderá ter outer
tido nenhum tipo de vinculo corn qualquer das Panes. Para os fins desta cláusula,
considera-se v(nculo corn qualquer das Partes: () contrato trabaiho; (U) prestaçc de
serviços diferentes daqueles a sereni contratados pan a med}aço; (iii) qua?quer Dumro
retacionamento que influende na imparcialidade do referido perito.

•	 151 Se tal mediaçâo no resolver a conflito em 30 (trinta) dias, ou em outro praic
que seja estabeleddo de comurn acordo, este set-a resolvido pelo tribunal arbitral ou

osforo escolhjdo nos term do item 20 do QUADRO RESUMO.

E par estarein assim, justas e contratadas assinam a presente CONTRATO e seus
anexos em 02 (duas) vias de ivai teor, rubricadas Para todos as fins de dreitn . .-
presenca de duas testernunhas abaixo 	 I
Assinaturas clas Parties-

% -t

L^-^
Xa& de Ln Junc

;OVO sickVO L
CÔP4TRATANTE - GAWAO ENàENHAWA S/A

/ '---	 u.AJdLt:\	 £thri

CONTRATADA—SINGULAR SAUDE OW ACIONAI. CARUARU I.TDA

Asslnaturas dais Testemunhas: 	 tI -
c- n

Nome:	 Name:
RG:	 RG:
CPF:	 CPF:

r
C

F'
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Fla. 893°
Processo: 009371549.2015.8.19.0001

ClassefAssunlo: Recuperaçâo Judicial - Recuperaçao Judicial
Autor: GALVAO ENGENI-IARIA S A - CNPJ: 0134093710001-79
Administrador Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL
LTDA.
Autor GALVAO PARTICIPAQOES S A - CNPJ: 11.284.21010001-75

Nesta data, faço Os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana

Em 25108/2015

Decisao

Volume 26:

1- Dentro do novo sistema juridiCo formado cam o firn de socorrer as sociedades empresarias em
dificuldades econOmico-financeiras, a credor passou a desenvolver papel relevante e ativo em
todo a processo deliberativo da R.J.. condiçâo que nâo ]he era conferida no anterior Decreto-Lei.

Corn efeito, detém o credor atualmente atuaçâo relevante no processo deliberativo de votaçâo do
piano de recuperaçao judicial apresentado, podendo aceita-lo coma formulado, rejeita-lo ou
mesmo apresentar alteraçOes no tIanscurso do conclave, sem olvidar a possibilidade de dispor no
todo ou em parte do seu credito.

Neste aspecto, dispondo hoje o credor verdadeiro poder de decisäo quanta ao destino da
empresa, trazendo a materia para urn enfoque mais econômico em detrimento ao processualismo
exacerbado da legislaçao anterior, ha de convir qua sua participação na Assembleia Gera] de
Credores quando não for exercida pessoalmente, deveré vii antecedida da prévia outorga de
mandato corno determina 0 §40 do art. 37 da LFRE, esse revestido de maneira porrnenorizada
dos poderes investidos ao mandatarlo, cuja interpretação devera ser sempre restritiva, de modo a
evitar que o mandatãrio ultrapasse a limite da vontade emanada pelo mandante.

Portanto, se a credor tiver como procurador urn advogado, necessário que no mandato conste Os
poderes especiais pam sue representaçâo na AGC, notadamente de debater, concordar,
discordar, votar C ser votado. Isso porque a procuraçia para 0 foro em geral habilita a advogado
apenas na pratica dos atos processuais, e não pars Os particularizados de uma assembleia, na
qual o credor poderâ inclusive transacionar sobre seu direito (CPC, art.38).

Isto posto, declaro que a representação dos credores devidamente habilitados para participarern
da AGC somente deve ser aceita, caso seja precedida da juntada, no prazo legal estipulado no
§40 do art. 37 da LFRE, de procuraçâo corn poderes especificos, vedado desde já a interpretaçâo
extensiva de poderes genericamente conferidos.
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2- FIs. 507715079: Os créditos dos credores prestadores de servicos continuado, que estejam
sujeitos ao regime da recuperaçao judicial gozam de beneficios especificos, CaSO Os credores
mantenham 0 fomecirnento normal de sua prestaçào a empresa em recuperaçao, na forma assim
prevista no art. 67 da Lei 11.10112005. Contudo, cerlo e tambOm, que 0 credito oriundo dos
serviços preslados apOs 0 deferimento da R.J. a ela não estão sujeitos, e serão considerados
extranconcursais no caso dà convolaçâo da recuperaço em falencia, Corn efeito, o acerto quanto
A c.ontinuidade da prestaçao e 0 seu pagamento podern ser entabulados pelas prOprias partes,
visto a natureza extraconcursal do crédito.

3-FIs. 5080/5082 Desentranhe-se para juntada na habilitaçâo ou impugnação pertinente, se for o
caso, inexistindo qualquer desses procedimentos, nada a prover.

4-FIs. 5083/5108: Indefiro, pois o requerimento deve ser formulado por via prOpria.

5- FIs. 5109/5126, 5270/5638 5773/5793, 5819/5930, 6801/6817, 740417418, 7428/7471,
7489/7498, 7501/7507, 7509/7523, 7855/7857, 793317939, 7940/7946, 7965/8004: As objeçôes
servem de provocaçâo pare realizaço da AGC, na qual as questôes nelas trazidas devem ser
debatidas e decididas pelo colegiado de credores instaurado, cuja decisão alcançada e calcada
nos limites da lei, será considerada soberana. Corn eteito, submeto estas a decisao Assemblear.

Volume 27.

6- FIs. 5127/ 5269 (Pet. Associaçao dos Taxistas AutOnomos/SP): Desentranhem-se, apOs,
registre-se e autue-se na forma de impugnação.

Volume 30.

7-FIs, 5794/5818: Nada a prover, diante da natureza administrativa da divergencia declinada.

8-FIs 593115940: Nada a prover diante da concordancia do valor arrolado na lista de credores.

9- FIs. 5941/6048: Desentranhem-se, apOs, registre-se e autue-se na forma de impugnaçào.

Volume 31:

10)FIs. 6049/6271: Desentranhem-se, apOs, registre-se e autue-se na forma de impugnaçâo.

Volume 32:

11)FIs. 6272/6280: Ao Administrador Judicial.

Volume 33:

12)FIs. 6281/6438: Desentranhem-se, apOs, registre-se e autue-se na forma de impugnaçào.

13)Fls. 6439/6592: Desentranhem-se, após, registre-se e autue-se na forma de impugnaçâo.

14) FIs. 6593: Nada a prover, diante da concordância Corn o valor arrolado.

Volume 34:
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15)Fis. 6603/6674: Desentranhem-se, apOs, registre-se e autue-se na forma de impugnaçäo.

16)FIs. 6675/6677: Desentranhem-se para juntada nos autos pertinentes.

17)FIs. 6723/6725: Questâo apreciada na forma da decisäo de fls.7820

18)FIs. 6728/6732: Questão apreciada na farina da decisâo de Us. 6737/6742.

Volume 35:

19)Fls. 6903/6918: Nada aprover, diante da concordância cam a credito arrolado.

Volume 36:

20)Fls. 7019/7.229: Cumpra-se a decisâo de Us. 7019. I-Ia noticias nos autos de que a pedido dos
credores, a Urn de meihor verificarem Os termos da nova versão do Piano de Recuperaçao
Judicial apresentado, foi a AGC suspensa, para continuidade no proximo dia 28/08. Partanto,
aguarde-se a realizaçAo de sua continuidade, cabendo aos credares deliberarem sabre todas as
propastas trazidas.

21)7230/7241: Aa MP, coma jâ determinado.

Volume 38:

22)FIs. 7499/7500: De-se ciência a Administradora Judicial.

23)FIs. 7538/7620: Desentranhem-se, apOs, registre-se e autue-se na farina de impugnaçao.

Volume 39;

24)FIs. 7624/7819:Desentranliem-se, apOs, registre-se e autue-se na forma de impugnaçâo.

Volume 41:

25)Fls. 8005/8006: Digam a recuperanda e MP.

26)Fls 8058/8111: Desentranhem-se para entrega ao subscritor, pois as mesmas são cOpias do
requeilmento anexado as fis. 8490.

27)Fls. 81128489: Ciente da aberta, constituição e suspensão da AGC, de acordo cam a Ata e
documentos ora anexados. DC-se ciéncia ao MP.

Volume 43:

28)FIs. 8490/8517: Desentranhem-se, após, registre-se e autue-se na farina de impugnação.

29)FIs. 8518/8833: Desentranhem-se, apôs, registre-se e autue-se na farina de impugnação.

Volume 45:

30)FIs. 8834: Nada a prover, diante da concordância corn o valor do crOdito arralado.
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31) FIs. 887218888: Digam a administrador judicial e MP, sobre 0 acortlo anunciado Credor
Trabaihista.

Por tim, verifico a ingresso nos autos de diversas petiçOes por pale de credores
buscando ver anotadas junta a autuacão, a registro de seus nomes e de seus patronos.

Corn efeita, em sua maloria, as decisôes proferidas nos autos da Recuperacão
Judicial atingem a coletividade dos credares a ela sujeitos, e por tal razãa, diversas dos
chamamentos judiciais são realizados por meio de Editais e Avisos publicados aleatoriamente a
todos; contudo, como algumas decisäes proferidas nos proprios autos da R.J. realmente atingem
diretamente determinados credores, estes devern ter a direita de recorrer na forma assegurada na
Constituição.

S
Destarte, a fim de evitarnios nulidades, determina que a CartOrio anote junto ao

R.A. apenas c's names dos credares e seus patronas qua tiverem decisöes proferidas
especificamente dirigidas as sues pessoas.

Quanto aos demais pedidos de juntada de procuraçOes, documentos pessoais
e atos constitutivos de credores, indefiro-os, a partir da presente data, independentemente de
nova despacho, haja vista que estão a causer tumulto processual, diante do excessivo nUmero de
requerimentos apresentados, e porque Os credores envolvidos não são tecnicamente
considerados como partes no processo de recuperação judicial, devendo estes, para fins de
representaçao nos autos, constituirem em Cornités de Credores, na forma prevista no art. 26 da
Lei 11.101/2005.

Janeiro, 251812015.

Fernando CSAt FbftekèVlãnä - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Fernando Cesar Ferreira Viana

Em	 I /____
M

Codigo de Autenticaçâo: 4CBHSKI6.D8LS.ZQX5
Este código pode ser verificado em: flttp://ww4.tirI.ius.br/CertidaccNJhalidacao.dO
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CaIdTho Coelho Mendes
	 Of

Flavio Galdino
Sergio Coelho
loao Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
EduardoTakemi Kataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot Franca

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Guimaraes
Fabrizio Pires Pereira
Claudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mara
Felipe Srandão
Danilo Palinkas

Vanessa F. Rodrigues
Milene Pirnentel Moreno
Julianne Zanconato
Rodrigo Garcia
Lia Stephanie S. Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

Gabriel Jacarandá
Pedro Moth
Laura Nine Nagai
Annita Gurman
Adrianna Chainbô Eiger
André Furquim Werneck

ILMO. SR DR. ESCRIVAO DA 7 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GRERJ N 2 80427851779-60

Processo n2 0093715-69.2015.8.19.0001

GALVAO E:NGENHARIA S.A., em recuperaç5o judicial e GALVAO

PARTIcIPAçOES S.A., em recuneracâo judicial já qualificadas nos autos de sua

Recuoeracão Judicial em epIgrafe, vêm a V.Sa., informar que recoiheram as custas

para conferência e autenticaçäo da cópia da decisâo de fis. 791/798, através da Guia

Eletrônica indicada em epigrafe.

Nestes termos,

Pedem deferimento.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2015.

FLAVIO GALDINO

OAB/RJ N 2 64.905
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA P VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

URGEN TE
NULIDADE da Assembleja

Geral de Credores

Autos n°: 0093715-69.2015.8.16.0001
Recuperação Judicial

C

NETHERLAND ENGENHARIA LTDA EPP, pessoa jurIdica

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.331.206/0001-55, sediada na Rua

Iapó, n° 20, Alphavilie Cornercial, cidade de Pinhais, estado do Paraná, por rneio de

seus advogados, vem rnui respeitosarnente perante Vossa Exceléncia, expor e ao final

requerer 0 que segue.

I.	 Da Assembleja Gera( de Credores.

A realizaçao da Assernbleia GerM de Credores foi

necesséria pela existência de objecOes ao Piano de Recuperação Judicial proposto

pelas Recuperandas.

Pois bern.

0 Plano de Recuperação Judicial foi protocolado nos

autos, de onde decorreu a publicaçao de sua disponibilidade, corn o decurso de,

prazo de 30 (trinta) dias para análise de seu conteido por pane de todos os credores.

.55 -'1 3029-0081	 Rua Sanla C:ra	 . Cuba-7R . 82200380	 wvv.foit;adoqadrsromt
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Dessa forma, sendo contrários ao piano proposto, aiguns

credores formulararn objecoes, de onde esse d. Juizo convocou a Assembieia GerM

de Credores em P e 28 convocaçöes para os dias 19 de Agosto de 2015, e caso não

houvesse quorum, para o dia 02 de Setembro de 2015.

Ocorre que, na data da 18 convocação, dia 19 de Agosto

de 2015, foi apurado o quorum, o qual permitlu a instauraçäo da Assembleia Geral de

Credores em 18 convocaçâo.

Dessa forma, esperava-se que as Recuperandas passassem

a ordern do dia, qual seja, votação para aprovaçâo, rejeição, ou modificaçao do Piano

de Recuperação Judicial.

Nessa vertente, todos os credores presentes, e aqueles

que não se cadastraram, esperavarn que as Recuperandas debatessem as condiçoes

vinculadas ao Piano proposto e de conhecimento da totaiidade dos credores.

No entanto, em uma manobra evasiva, as Recuperandas

informararn que 1 (uma) semana antes da reaiizaçâo da Assembieia Gera] de

Credores, requereram ao Juizo, por meio de petição, modificaçao do Piano de

Recuperação Judicial, e corn isso entendia que a Assernbleia deveria ser suspensa

para que os credores presentes pudessem analisar a proposta.

Esse foi o cenário da Assembiela Geral de Credores,

instaurada em 18 convocaçâo.

H. Da nulidade na instauração da Assembiela Geral de Credores. Da

imposição de piano modificado sem a devida publicidade legal, e ainda

submetido a não totalidade dos credores.

o ato assemblear e nub!

Conforrne narrado aihures, a Assemblela Geral de

Credores estava regularmente convocada, a disponibilidade do Piano de

45541 3029-0081 . Rus Santa Clara 483	 Curftjba-PR	 82700380	 ww.for:iadvonoc COmJ;r



Recuperação Judicial fora publicado corn a devida antecedência legal, os editais

convocatórios tambérn se encontravarn na devida legalidade.

Criticas se fazern a forma de habilitaçao dos credores, o

que seré objeto de tópico apartado, na sequência.

Corn atraso, de aproxirnadarnente 01 (urna) hora, a

Assembleia teve injcio corn a publicidade do quOrum de sua instalaçâo, fato

apresentado pelo Administrador Judicial, o qual concluiu pela abertura dos trabaihos.

Leu-se o edital convocatório e a ordem do dia, que

segundo a regra legal, estipulada no artigo 35, L da Lei n° 11.101/2005:

"Art. 35. A assembleia-gerai de credores terá por
atribuiç(5es dehberar sobre:
I — na recuperação judicial:
a) aprovação, rejeição ou modificaçao do piano de
recuperaçâo judicial apresentado pelo devedor;
b) a constituição do Cornité de Credores, a escolba de seus
membros e sua substituição;
c) (VETADO)
d) o pedido de desisténcia do devedor, nos termos do § 40

do art. 52 desta Lei;
e) o norne do gestor judicial, quando do afastamento do
d eve do r;
f) qualquer outra matéria que possa afetar os
interesses dos credores;" - Negritarnos.

Ora, a autonornia e vandade da Assernbleia passa pelo

respeito as Normas, e ainda mais, deve guardar sintonia corn o contexto aplicado ao

caso.

Obviamente a alinea "a", do inciso I, do artigo 35, acirna

transcrito, deixa clara a necessidade de ser subrnetido a votação o piano de

recuperação judicial apresentado pelo devedor.

Ora, se o devedor vern na Assernbleia, e informa que,

sobre o piano apresentado foi requerido modificativo ern tempo que não perrnitiu a

todos os credores terern acesso, certarnente a Assernbieia, que não contempia a
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totalidade dos credores, não é o meio hábil a dar a devida publicidade do

modificativo, e sequer deveria ter sido instaurada.

A Lei de Recuperaçao Judicial estabelece no artigo 56, §30

que:

"Art. 56. Havendo objeçao de quaiquer credor ao piano de
recuperação judicial, o juiz convocaré a assembléia-gerai
de credores para deFberar sobre o piano de recuperação.

§ 30 0 piano de recuperaçäo judicial podera sofrer
alteraçôes na assembléia-geral, desde que baja expressa
concordância do devedor e em termos que não imphquem
diminuição dos direitos exciusivamente dos credores
ausentes." - Negritamos.

Ocorre que o Piano de Recuperação Judicial não foi

modificado na Assernbieia, e sim antes!

Conforme informaçao do representante das empresas em

Recuperação Judicial, foi requerido em Juizo a modificaçâo do Piano de Recuperaçao

Judicial.

Ora, não ha previsao legal para que a Assembleia Geral de

Credores tenha inicio corn a existéncia de Piano modificado, sem publicidade, sem a

possibihdade dos credores apresentarem objeçöes, e ainda mais, exciuindo da

discussao sobre a aprovaçâo do novo piano, aqueles credores que näo se

habilitaram, ou tiveram suas habihtaçoes rejeitadas.

Ainda que não baja previsão legal para a modificaçao do

Piano de Recuperaçao Judicial antes mesmo da abertura da Assembieia Geral de

Credores, é possivei que a mesma ocorra, desde que guardado o devido respeito a

participaçao de todos os credores no conhecimento da nova proposta, e seja o piano

modificado aquele que será apreciado em Assembleia.
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Logo, as Recuperandas, ao apresentar modificativo em

Juizo, e não em Assembleja, deveram ter requerido a devida publicidade aos demais

credores, para que o Piano, corn sua modificaçao, fosse colocado em votação.

Da forma como pretendem fazer as Recuperandas,

somente aqueies credores presentes e habiiitados na Assembleia, e que poderão

decidir sobre o piano modificado antes da abertura do ato assemblear, o que impede

de voto diversos credores que não se encontrem satisfeitos e que sequer tenharn

conhecimento do texto modificado.

E urn compieto desrespeito a Constituiçao, que prevé o

dever de pubiicidade dos atos e a ampla capacidade de defesa dos interesses dos

credores, ou seja, ceifa-se a direito a defesa e manifestaçao de credores, uma

comprovada vioIaçio ao principio da boa-f6.

Esse, inclusive, é o posicionamento de Tribunais

espaihados pelo Brasil:

RECUPERAçA0 JUDICIAL. NULIDADE DA ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES. Prazo de convocação dos
credores. Art. 36 da LREF. Prazo de direito material, no se
submetendo as regras de direito processual. Auséncia de
irreguiaridade. Consolidaçäo do quadro geral de credores.
Possivel a realizaçao de assembieia geral de credores
antes da consolidaçâo do quadro gerai de credores.
Inteiigência do art. 39 da LREF. Ausência de irregularidade.
Assembleia gerai de credores em continuação.
Possibilidade. Desnecessidade de nova intimaçào de todos
credores. Contudo, a apresentação de novo piano de
recuperaçâo, ou aiteraçóes substanciais no piano,
torna indispensével a convocação de todos os
credores. Vioiação do princIpio da boa-f6. Agravante
que näo acostou aos autos o prirnitivo piano de
recuperação judicial, mas tao somente a aditivo ao piano.
Anáiise de "aiteraçoes substanclais" no piano
inviabilizada. Manutençao da nuhdade da assembleia
gerai de credores que aprovou a piano, por este motivo.
Necessidade de convocaçâo de todos os credores para
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nova assembleia, a ser realizada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, a contar da publicaçâo deste acórdão."
(Agravo de Instrumento n° 0135378-74.2013.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, Relator
Tasso Duane de Melo, Data de Julgarnento 14/04/2014,
Publicação 16/04/2014).— Negritamos.

Dessa forma, torna-se nula a Assembleia, na exata medida

em que retira da análise do modificativo apresentado em Juizo, aqueles credores que

não tenham se habilitado na Assembleia Geral de Credores, e assim as Recuperandas

dão tratamento diferenciado a credores da mesma classe.

III. Da devida habilitação dos advogados da credora Netherland na

Assemblela Gera[ de Credores que foi rejeitada pelo Administrador Judicial. Do

protocolo da habilitaçao por meio dos Correios, da informaçao prestada ao

Administrador Judicial em tempo hábil.

A participaçäo dos credores na Assernbleia GerM de

Credores é definida IDelo artigo 37, da Lei n o 11.101/2005:

"Art. 37. A assembleia será presidida pelo administrador
judicial, que designaré 1 (urn) secretário dentre os
credores presentes.
§ 10 Nas deliberaçOes sobre o afastamento do
administrador judicial ou em outras em que haja
incompatibilidade deste, a assembleia sera presidida pelo
credor presente que seja titular do major crédito.
§ 2° A assembleia instalar-se-á, em 1' (prirneira)
convocação, corn a presença de credores titulares de mais
da metade dos créditos de cada classe, computados pelo
valor, e, ern 2' (segunda) convocação, corn qualquer
nürnero.
§ 3° Para participar da assembleia, cada credor deverá
assinar a lista de presença, que sera encerrada no
mornento da instalação.
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§ 4° 0 credor poderá ser representado na assemblela-
geral por mandatário ou representante legal, desde
que entregue ao administrador judicial, ate 24 (vinte e
quatro) horas antes da data prevista no aviso de
convocação, documento hábil que comprove seus
poderes ou a indicação das foihas dos autos do
processo em que se encontre o documento.
§ 5° Os sindicatos de trabaihadores poderão representar
seus associados titulares de créditos derivados da
legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de
trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por
procurador, a assembleia.
§ 6° Para exercer a prerrogativa prevista no § S deste
artigo, o sindicato deverá:
I - apresentar ao administrador judicial, ate 10 (dez) dias
antes da assernbleia, a relação dos associados que
pretende representar, e o trabaihador que conste da
reação de mais de urn sindicato deverá esciarecer, ate 24
(vinte e quatro) horas antes da assernbleia, qual sindicato
o representa, sob pena de não ser representado em
assembleia por nenhum deles; e
II - (VETADO)
§ 7° Do ocorrido na assembleia, lavrar-se-á ata que
conterá o norne dos presentes e as assinaturas do
presidente, do devedor e de 2 (dois) membros de cada
uma das classes votantes, e que será entregue ao juiz,
juntamente corn a lista de presenca, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas." - Negritamos.

Ou seja, o Administrador Judicial deve receber o

documento hébil, que comprove seus poderes a quern de direito, nurn prazo nao

inferior a 24 (vinte e quatro) horas antes do inIcio do ato assemblear.

0 edital publicado, por sua vez, limitou a

habilitação/entrega das procuraçães corno sendo somente aquelas entregues

fisicamente ao Adrninistrador Judicial.

Ocorre que a empresa credora Netherland possui sede na

cidade de Curitiba e encaminhou o documento por rneio de SEDEX 10 na data de 17

glqf
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de Agosto de 2015, enviando, inclusive, e-mail noticiando o ato ao Administrador

Judicial, conforme documentos anexados.

Ocorre que, por falba dos Correios, o documento foi

entregue fisicarnente somente as 09h do dia 19 de Agosto de 2015, muito embora o

Administrador Judicial jé tivesse ciéncia do protocolo e encaminhamento do

documento via correio.

Pois bern.

Comparecendo a Assembleia, o advogado da empresa,

Sérgio Luiz PHoto Wyatt, registrado na OAB-PR corn o no 36.342, foi surpreendido

pela comissão de habilitação para participação da Assernbleia ao ser inforrnado de

que não poderia participar corn voz de voto e de manifestaçao em decorréncia do

n5o recebimento dos documentos no prazo legal.

Ocorre que a forma de apresentação das credenciais que

capacitarn a votação podern muito bern serem encaminhadas pelos CORREIOS, a

exemplo de petiçöes judiciais, participação em licitaçoes, defesas adrninistrativas de

diversos órgãos, enfim, é urn rneio pelo qual as empresas e escritórios que se situarn

em Comarcas diversas daquela em que ocorrem os atos processuais e administrativos

se utilizam para garantir o andarnento dos interesses de seus clientes.

S Aiiado a esse fato, a apresentação de modificativo ao

Plano de Recuperaçäo Judicial por parte das recuperandas e rnatéria que rnerece a

participação de todos as credores, inclusive daqueles que sequer compareceram a

abertura da Assembleia, baja vista poderem sentir necessidade de rnanifestação e

votaçäo da nova forma coma as créditos seräo tratados.

Dessa forma, ainda que a Assembleia tenha sido suspensa

por pedido das Recuperandas e votado pelos credores, de onde supostarnente não

se acatariarn novas habilitaçoes, th prudente que todos os credores possarn se

manifestar e votar na Assernbleia sobre o novo piano existente, sob pena de nulidade

da votação e decisãc. tornada.

11 3020-00811
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Daniela Avila
OAB/PR 54.348

IV. Do requerimento.

Ante 0 exposto e do mais que Vossa Exceléncia

ernprestará aos autos, requer:

a. Seja declarada nula a Assemblela realizada na data

de 19 de Agosto de 2015, conforme exposto anteriormente, corn novo agendarnento

para a Assernb!eia ern P e 2a convocaçöes, dando ciência do modificativo proposto

pelas Recuperandas; e

b. Caso não seja reconhecida a nulidade acirna

apontada, seja aberta nova habilitação aos credores, em especial a Netherland,

conforme exposto anteriorrnente.

Por oportuno, requer-se a habilitação aos autos, e que

todas as intirnaçOes provenientes do presente feito sejarn feitas em nome do

procurador da parte, Dr. Fabio Forti, inscrito na OAB/PR sob n° 29.080, sob pena de

nulidade.

Nestes termos.

Pede deferirnento.

Curitiba, para o Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2015.

Lucas J. N. Verde dos Santos
OAB/PP: 29.080
	

OAB/PR 57.849
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FORT I

PROCURAçAO

OUTORGANTE: NETHERLAND ENGENHARIA LTDA. EPP, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/IvlF sob n° 04.331.206/0001-55, sediada na Rua Japo, n o 20, AIphaville
Comercial, Pinhais, Paraná, neste ato, representada na forma de seu Contrato Social.

OUTORGADOS: FABIO FORTL brasileiro, advogado, casado, LUCAS JOSE NOVAES VERDE
DOS SANTOS, brasileiro advogado, casado, DANIELA AVXLA, brasileira, advogada, casada,

• SERGIO LUIZ PILOTO WYATT, inscritos, respectivamente, na OAB/PR sob n° 29.080, 57.849,
54.348 e 36.342, integrantes da FORTI & ADVOGADOS ASSOcIADOS, sociedade de
advogados, regularmente inscrita na OAB/PR sob n. 1770 e no CNPJ/MF sob n.
07.405.834/0001-26, cujo endereço consta no rodapé desta.

OBJETO: REPRESENTAR E DEFENDER 0 OUTORGANTE NOS AUTOS DE RECUPERAçAO
JUDICIAL DE N O 0093715-69.2015.819.0001, EM TRAMITE PERANTE A P VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE .JANEIRO, PODENDO
APRESENTAR HAR .ILrrAçAo. DIVERGENQA ou IMPUGNAçA0 DE CREDITO, OBJETAR
PIANO DE RECUPERAçAO JUDICIAL E REPRESENTAR 0 OUTORGANTE EM ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES, BEM COMO INTERPOR QUAISQUER RECURSOS CABIVEIS.

PODERES: Por este instrumento de rnandato, o outorgante nomeia e constitul seus bastantes
procuradores os prc'fissionais acima nominados, podendo atuar em iuízo ou fora dele, nos
limites das atribuiçOes que he são conferidas em lei, corn os poderes em foro em geral
(artigo 50 caput e § 20 da Lei n°, 8.906/94) e poderes especials para transigir, desistir, receber
e dar quitação, firmar compromisso e substabelecer.

Pinhais/PR, 27 de maio de 2015.

<N^^,-Udvvq ^gv-L

EPP
J/M F
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g946
NETHERLAND ENGENHARIA LTDA. - EM'.

CNPJ 04.331.206/0001-55
NIRE 41204519865

SEXTA ALTERAçA0 DE CONTRATO SOCIAL

LUIZ MARCOS VASCONCELOS HOLLANDA, brasileiro, casado sob regime de
comurihâo parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA PR sob a no 35.1- - D,
portador da carteira de identidade sob n o 6,279.618/9 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob no
860:213.469-04, rSdente e dorniciliado a Rua .Pineville no 450, casa 15 em Pirihais - PR;
CEP 83.325-585 e LUtZ MARCOS HOLLANDA, brasileiro, engenheiro CMI, casado em: -:
regime de separação de bens, portador da Carteira de Idenudade do Conselfto R.ecional
de :Erigen'hada, Arquittura e Agronomia - CREA - OF onde consta CPF/tiF n° - - - -
081486.266/20 e identidade no 673.716 DI - MG, residente e domiciliado .a Avenida—
Edgard Stelfeld, 102 - Bairro Jardirn Social em Curitiba, PR CEP 82.530-000, O Mócios :.
cornponentes da sociedade empresarial Ii.mitada que gira sob a denorrünaço oral de--:*-:
"NETHERLAND ENGENHARIA UrDA. - EPP", corn sede e foro na Rua Frederico
Maurer, 1.360, Bairro Hauer em Curitiba, PR CEP 81.630-020 inscrita no CNPJ sob
o no 04.331.206/0001-55, e corn registro na Junta Comerdal do Paraná sob o no
41204519865 em 09/03/2001, resolvem por rneio de este instrumento particular alterar
seU Contrato Social primitivo tie acordo corn as seguintes ciãusulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA:
A sociedade resolve criar a seguinte filial: Filial 01 - Rua tape, 20, conjunto 02,
Aiphaville Graciosa, Pinhais, PR CEP 83.327-075, destacando-se para esta filial o
capital de R$ 20.000,00 (vinte mU reals).

CLAUSULA SEGIUNDA:
0 objeto social desta filial seré: ativldades de prestacão de serviços de engenharia
ha lndüsttia de construção civil, execuçäo e manutenção de obras civis
industrlais.

CLAUSULA TERCEIRA:
Peraianecern em vigor as demais cláusulas do Conirato Social Primitivo e posteriores
alteraçöes, que não colidirem corn as disposiçbes do presente instrumento.

CLAUSULA QIJARTA:
A vista das alteraçôes ora efetuadas, consoflda-se a Contrato Social que passa a ter a
seguinte redaçâo:

NEThERLAND ENGENHARIA LTDA. - EPPI
CNPJ 04.331.206/0001-55

NIRE 41204519865
CONSOLIDA(;AO DE CONTRATO SOCIAL

LUTZ . MAROS VASCONCELOS HOLLANDA, brasileiro, casado sob regime de
comunhao partial de bens, erigenheiro civil inscrito no CREA PR sob o no 35.581 -
.pôitador da-carteira de identidade sob no 6.279.618/9 SSP-PR, insthto no CPF/MF sob no
863.21146904, residente e domicHiado a Rua Pineville n o 450, casa 15 em Pinhais - PR,
CEP ,83325-585 e LtJIZ MARCOS HOLLANDA, brasileiro, engenhëiro civil, casado em
regime de separaço de bens, portador da Gariteira de Identidade do Conselho Region I
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NETHERLAND ENGENHARIA LIDA. - EPP.
CNPJ 04.33110610001-55

NIRE 41204519865
SEXTA ALTERAçAO DE CONTRATO SOCIAL

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA - DF onde consta CPF/11F no
083.486.266/20 e identidade no 673.716 01 - MG, residente e domiciliado a Avenida - -.
Edgard Stelfeld, 102 - Bairn Jardirn Social em Curitiba, PR. CEP 82.530-0cC, Unicos
sócioscbmponentes cia sociedade empresarial limitada que gira sob a denorninaçao social:
de "NETHERLAND ENGENHARIA LTDA. - EPP", corn sede e foro na Rita Fredcrico......
Maurer, 1.360, Bairro Hauer em Curitiba, PR. CEP 81.630'020 inscrita no QJpJ
sob o no 04.331.206/0001-55, e corn registro na Junta Comercial do Paranê sob- o no-':-
41204519865 em 09/03/2001, resolvern por rneio deste instrurnento particular consolidar
seu :contrato Social primitivo de acordo corn as seguintes cléusulas: 	 - -.

CLAUSULA PRIP1EIR.A:
DA DENOMINAçAO, DA SEDE, DO PR.AZO DE DURAcAO
1) A Sociedade denomina-se NETHERLAND ENGENHARIA LTDA. - EPP e é regido por
este contrato social, pelas disposiçôes relatvas as sociedades lirnitadas constantes da Lei
no 1O.405, de 10 de janeiro de 2002, e, supletivarnente, pelas disposiçOes constantes da
Lei n° 6.404, de 1.5 de dezembro de 1976, e alteraçôes posteriores.
2) ASociedade tern sede social e foro na Rita Frederico Maurer, 1.360, Bairro Hauer
em Curi6ba, PR. CEP 81.630-020 podendo a qualquer tempo, a critério dos sócios,
Instalaroutras filiais em qualquer ponto do território nacional ou no exterior.
3) A Sociedade possul uma filial: Filial 01 — Rua Iapó, 20, conjunto 02, Alptiaville
Graciosa, Pinhalis, PR CEP 83.327-075 destacando-se para esta filial o capital de R$
20.000,00 (vinte mil reals).
4-) A Sociedade vigorara por tempo indeterininado, iniciando suas atividades em
02102/2001.

CLAUSULA SEGUNDA:
DO OBJETO SOCIAL
1) A Sociedade tern por objeto social as atividades de prestaçao de serviços de
engenharia na indástria de construção civil, execução e manutençao de obras
cMs industrials e comércio varejista de materials de construçäo.
2) 0 objeto social cia Filial é: Atividades de prestaçao de servicos de engenharia
na ind(istria de construção civil, execuçâo e manutençâo de obras civis
industriais.

CLAUSULA TERCEIItA:
DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS
1). 0 capital social é de R$120000,00 (cento e vinte nil reais), dividido em 120.000
(cento e vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, totalmente
subscrito e integrali±ado neste ato em moeda corrente do pals e assirn distrjbufdo entre
Os ódos:
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2. A responsabilidade dos sócios, a teor do art. 1.052 do Lei 10.406/2002, é réstiiti 00

valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente pela integralização do capita!
social.

3. As quotas socials são indivisiveis em relação a sociedade.

4. As quotas no poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravads, total oil .
parcialmente, a qualquer tItulo, salvo se corn autorizaço de sócios que representem a-.-
maloria absoluta do capita! social. A cessão dos quotas obedecerá ao procedLmento-
estabelecido no cláusula quirita.

is 
5. As novas subscriçäes e integralizaçöes de quotas, clue impliquem em urn encaixe
superior ao valor nominal dos quotas, serão, estas sobre preco, consideradas como ágio
no emissão de quotas, e escriturados como reserva de capital.

CLAUSULA QUARTA:
DA CESSAO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERENCIA
As quotas sodais e os direitos de subscriçäo sornente poderão ser cedidos a terceiros
a$s terern sido ofertados preferencialmente aos sódos atuais segUndo o seu percentual
de:parti dØac o, corn prazo de tiinta (30) dias, pam exercerem o direito de preferência.
ApOs-o prazo de (30) dias e em igualdade de condicôes, podem ser ofertados a terceiros,
estrarihos a sociedade.

CLAUSULA QUINTA:
DA ADMINJSTPJAIAO
1. A sociedade é administrada sócio LUtZ MARCOS VASCONCELOS HOLLANDA
anteriormente qualificado.

•	 2. -0 adrninistrador receberá urn prO-Iabore mensal, fIxado em reunião ou assernbléia de
sódos, pela maioria absoluta.

3. A admlnistracão é atribuido todo o poder necessário a realizacão do objeto do
sociedade. Internamente, são atribuidos os poderes de gestão administrativa, e
externamente, são atribuidos os poderes para representar a sodedade ativa e
passivarnente, judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar
comprornissos, confessor dividas, fazer acordos, contrair obrigaçôes, adquirir, alienor e
onerar bens móveis e imóveis, nas condicôes deste contrato.

4. A outorga de procuracäo, em nome da sociedade, poderá ser feita pelo Administrador
pam todos os fins, judiclais ou extrajudiciais, inclusive para realizaçào de negócios e
representacâo perante instituiOes bancárias e financeiras, desde que corn prazo
•deterrnihado e Corn obrigaco de .prestação de contas ao Adniinistrador.

S. E defeso ao Administrador obrigar sociedade em operaçôes mercantis at
estranhas ao objeto social, quais seja, entre outras, exempUficativarnente, fiança,
endosso e aceite de todo e qualquer tItulo de favor.
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CLAUSULA SEXTA:	 .
DA RETIRADA, D(CLUSAO DE sOciO, DA RESOLUçAO DAS QUOTAS DE UN! SOUO EM 	 -; -
RELAAO A SOCIEDADE.	 .
1.Pela vontade unilateral	 -
Qualquer soda pode retirafrse da sociedade, mediante notificação aos demis sócios a-
qualque.r tempo, por dissidénda em relaão a alteração contratual •de1iWraIà pela -
rnaioria, incluindo ouftos fatores estranhos a alteracäocontratual. 	 .

2.Pelo óbito
Pelo ôbito do sOclo, obedecido aos ditames do Art. 1.028 da lei 10.40612002, Os berdeiros
são responsáveis pelas obrigacôes ate dois anos da averbação da resolucão, art. 132 da
lei 10.406/2002, em especial Os casos de quebra da personandade jurIdica,
desconsideracão, artigos 50 e 51 da lei 10.406/2002. A morte do cônjuge ou a separaçäo
deste não dá erisejo a dissolução parcial da sociedade empresária. Os sócios, contudo,
podem a qualquer momento liquidar a parte da quota correspondente aos direitos
sucessôrios ou decorrentes da separaço, para ercerrar a relacäo entre a sociedade e
aquélas pessoas Prevalecendo o disposto no Art. 1.027 da lei 10.405/2002, os herdeiros
do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podern exigir
desde logo a parte que Ihes couber na quota social, mas concorrer a divisão periódica dos
lucros, ate que se liquide a sociedade.

3. .Pela falênciai
Das sociedades ernpresánas, que sejam sOdas quotistas, por falência dela, nos termos do
art. 1.030, parágrafo u'nico da lei 10406/2002;

4. Pela liquidacãodas quotasfexecução
Pela hquidacão das quotas, obtidas pela execucäo de urn dos sOcios conforme determina
o art. 1.026 da lei 10.406/2002.

S. Expulsão Cu exclusäO de urn sôcio
Por atos de ineo6vel gravidade, justa causa ou incapacidade superveniente, conforme
previsto nos artigos 1.030 e 1.085 da lei 10.406/2002.

6. A Liquidaçâo da resolução das quotas do sécia que se despede
ApOs apurado os haveres do sócio que se despede, excluido, pré-morto ou que se retirou,
é promovida a liquidaço de seus haveres, observada a prática de urn balanço de
determinaço obedecendo ao art. 1.031 da lei 10.406/2002 e as deterrninacôes deste
contrato.
A liquidação das quotas não exime o sOcio ou seus herdeiros da responsabilidade pelas
obr!gaoes sociais antehores (art. 1,032 da lei 111406/2002).
Ao sOcio exciuldo, corn antecedncia no mmnimo de 5 (dnco) dias, serä dada cléncia da
justa causa que se Ihe imputa. Os haveres, do sOcio exciuldo, sero apurados e pagos na
forma prevista nete contrato, cláusula sexta.O arquivamento na Junta Comerdal dos atos
refererites a mtirada espontânea è a exdusão de sOcio, inclusive a subseqUente alteracão
contratul, independe da assinatura do retirante ou do exduIdo.

CLUSULA SEnMA:
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DO PAGAMENTO DOS HAVER.ES POR R.ESOLUçAO PARCIAL DE QUOTAS
1, Os haveres dos sócios retirantes ou excluldos sero pagos mediante a elaboraçäc de
balanco de determinacào. Obedecida as determinaçôes dos artigos 1.031 e 1.085 da lei
10.406/2002.	 -

2. A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo máximo 90 dias, se for ate C

montante de 5% do capital social ou em ate 12 meses se superior, em prestaçöes
mensais iguais e sucessivas, atualizadas por Indice de correção monetáda nacionai
acrescida de juros ren,uneratórios de 0,5% ao rnes caiculados de forma simples,
procedendo-se a diminuição do capital social e as respectivas reservas liquidadas.

3. No prazo de trinta (30) dias, será levantado o baianco de determinaçào da sociedade,
cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento, a
data da notiflcaçâo feita por sócio dissidente de alteração contratual; a data da morte do
sócio; a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição socletária;
a data da assernbléia de quotistas que exclui o sOcio por faith grave; ou a data de
qualquer outro evento que de causa a apuração de haveres.

4. Balanco de determinaçäo será elaborado por contador, que devera observar: 0 valor de
rnerëado para os bens do ativo circulantes e a reavaliaço a valor venal dos bens e dos
direitos do ativo permanerste. Todos os ativos e passives ocultos tais corno base negativa
para tributes, fundo empresarial ou aviarnento. Os valores ilIquidos oriundos de incertezas
por demandas judiciais ativas e passivas ou pela existéncia de tItulos de realizaço
drvidosa. Nâo serão considerados os ilucros ou perdas posteriores a ocorréncia do evento
que The deu causa exceto se forem conseqUências diretas de atos de gestäo this como o
fundo émpresarial.

CLAUSULA OITAVk
GAS DEMONSTRAOES FINANCEIRAS, CONTABEIS E SOCIAIS, DOS UVROS E DOS
DESTINOS DO RESULTADO.
1. 0 exercicio social coincidirá corn o ano civil, terâ inIcio em 10 de janeiro e se encerrarâ
em 31 de dezembro. Quando serâ apurado o inventArio fisico e rnonetário dos bens,
direitos e obrigaçôes, ievantados e as respectivas demonstraçôes fir.anceiras, em
conforrnidade corn as prescriçOes do art. 176, da Lei 6.404/76 e Resoluçoes do Conseiho
Federal de Contabihdade. A escrituraço ficara a cargo de contabilista legalmente
habilitado conforrne art. 1.182 da lei 10.406/2002, sendo os seus poderes conferidos por
escrito pelo administrador, que terão a anuência expressa do prof'issionai liberal e
registrados no iivro atus da adrninistraco, para efeitos da responsabilidade civil,
coriforme os artigMl 1.177 e 1,178 da lei 10.406/2002.

2. Ficath iñstituidos como iivros obrigatórios, revestidos das fornialidades intrinsecas
extrIAseca, o diane, .0 razo, o Iivro de baiancetes diários e balanços patrimoniais, atas
da administraço, livro atas das .reuniOes de sOcios e presença de sócios, hvro de atas da
asserdbléia geral, aiém dos livros exigidos pela legisiaçào, cornercial, previdenciária,
trabalhista e fiscal.

0 exercicio
retiradas e

3. A sociedade podera apUrar os resuitados a qualquer momento, durani
social, podendo distribuir os iucros auferidos se houver, regist 	 -se as
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conta apropriada para este flm, sendo deduzidos por ocasião do ievantarnento do b3Ianço -
geral no encerramento do exercicio social.

4. A administracâo, a requerimento de qualquer sOcio que detenha mais de 5% das
quotas do capital social, e havendo deliberacäo da maloria, poderá deterrrinar a
eiaboração de balanços intem,ediários, sobre a destinação dos eventuais lucros
acumulados, respeitando-se o disposto no item anterior.

As. 19

CLAUSULA NONA:
DATRANSFORMAçAO, cisAo, IF4CORPORAçAO, FUSAO E REORGANIZAçAO
SOCIETARIA.
1. A sociedade por déliberacão da assembleia dos sócios poderá:
a)transformar-se em outro tipo social;
b) incorporar outra sociedade oü ser incorporadá;
c) fundir-se corn .outra sociedade;
d) cindir-se total ou pardalniente, vertendo seu patrimânio em outras ou outras
sodedades, extinguindo-se se a versão for total; ou absorver patriniânio de sociedade
cindida.

2. Para tal e necessária a aprovaçâo da maioria, 3/4 do capital social; laudo de avaliação
elaborado por 3 (lrês) peritos ou empresa especializada que deverâo bbservar Os cntérios
do balance de deternñnaçãb, constantes da cláusula sexta, protocolo e justiñcativas
elaboradas aos moides dos artigos 8 0, 224 e 225 da Lei 6.404/76.

3. Aos sódos dissidentes, flca assegurado a direito de retirada nos termos do art.1.077 da
lei 10.406/2002, apurando-se as seus haveres nos termos da cláusula sexta.

CLAUSLJLA D.ECIMA:
.	 DA DISSOUJçAO DA .SOCIEDADE

1, A sociedade entrará em dissePuçào, seguida de lkiuidação e partliha, nos casos legais
previstos no art. 1.033 da lei 10.406, observados as seguintes hipóteses:
- Anulada a sua constituiçâo;
- Exaurida 0 tIm social, ou verificada a sua inexeqUibilidade;

0 consenso unãnime dos sócios;
- Deliberação dos sócios que representem 3/4 do capital social
- A falta de pluralidade de sOcios no resolvidos no prazo de 180 dias;
- Ou por deterrninaçâo judicial.

2. Em todas as hipóteses de dissoluçâo, por deliberaco da maioria societária, deverá
eleger a liquidante, observado os terrnos do art. 1.102 a seguintes da Lei 10.406/2002,
arbibando os seus honorátios a Iixando data de encerramento do processo liquidatário.

CLAUSULA.DECIT4A - PRIMEIRA:
bs coNDIcOEs GERAIS	 -
Os endereços dossócios, constantes do Coritrto Social ou de sua Alma
váhdos para o encaminharnento de conv&agôes, cartas, avisos e etc.,

a

alteração serão
relativos a abs
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societários de seu interesse. A responsabilidade de iriforrnacão de alteracôes deste
enderecos e exdusiva dos sOdas, q:ue deveräo faz6-lo par escrito. 	 -

CLAUSULA D&IMA — SEGUNDA:	 -	 -
DO DESIMPEDIMENTO
Para exercer a administração o administrador declara nào estar impedido par Lei, que näo
foi condenado por crime que vede, ainda que ternporariamente, 0 acesso a cargo publico,
que rião foi condenacio par crime Palirnentar, de prevaricaca, peita ou suborno,
concussão, peculato; au contra a economia popular, contra a Sistema Financeiro Nadonab,
contra as Normas de defesa de concorrència, contra as relaçôes de consumo, a fé püblica
ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA — TERCEIRA:
Do Foko
Os contratantes, neste ato, elegem o foro da cidade de Curitiba - Pr., para exercIclo e
cuniprirnento dos direitos e obrigacOes resultantes deste Contrato, bern coma para
sokiço de quaisquer lidgios que d&e possam decorrer, renunciando a qualquer outro
low; por mais especial e privilegiado qua venha ser.
E.por estarern em tudo juStos e contratados, firmam 0 preserite instrumento em
vias, de .igual tSr e forma, para que vaiha no mebhor forma do direito, na pre
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Henrique Mahlmann- Forti Advogados Associados

De:	 Heririque Mafflrnann- Forti & Advogados Associados
[henriquefortiadvogadoS.COrflbr]

Enviado em:	 segunda-feira, 17 de agosto de 2015 16:41
Para:	 #IjgaIvao@a Ivarezandrnarsal corn
Cc:	 'Lucas - Forti & Advogados Associados'; 'Sérgio- Forti & Valdivieso Advogados

Associados
Assunto:	 Noticia de envio de documentos - AGC Galvao
Anexos:	 Habilitacao_AGC_Netherlafldpdf

Prezados, boa tarde

Informamos que foi encaminhado na data de hoje (17/08), por meic de Sedex 10 corn AR, os documentos
cornpetentes para representacàO ca credora Netherland Engenharia Ltda. EPP na Assembleia Geral de
Credores do Grupo Galvào (em ambas as convocaçöes).

Srossim, encaminhamos os mesmos digitalizados, para eventual conferéncia.

Att,

Henrique Otto Benites Mahlmann
s	 Forti & Advogados Associados

Rua Santa Clara, 483 - Ahü

LE:4Ly	 CEP: 82200-380 - Curitiba/PR
(41) 3029-0081 Fax: (41) 3078-0082
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o t-iorario apresentado no hislOdco do obeto nao irdica quando a siivaçâo ocorreu, mas sim quando Os dados foram
recebidos pelo sistema. exceto no caso do SEDEX 10 edo SEDEX Hole, em que ele representa o horário real ca

e ntre 92.

Objeto entregue 20 destinatário
19/08/2015 09:38 Rio De Janeiro / RJ

19/08/2015
Objeto entregue ao destinatário

Rio De
Janeiro/ RJ
19/b8/2015

Objeto salu para entrega ao destinatário
Rio De
Janeiro / RJ
19108/2015	 Objeto encaminhado

Janeiro de Unidade Operacional em Rio De Janeiro / RJ para Unidade de Distribuiçäo em
Rc De
RJ	 Rio De Janeiro / RJ

17/08/2015	 Objeto encaminhado
21:18	 de Unidade Operacional em Curitiba / PR para Unidade Operacional em Rio De
Curitiba / PR	 Janeiro / RJ

17/08/2015
18:59
Curitiba / PR

17/0812015
1808
Curitiba 1 PR

Objeto encaminhado
de Agência dos Correios em Curitiba / PR para Unidade Operacional em Curitiba /
PR

Objeto postado



FORTI

PROW RAcA0

OtJTORGANTE: NETHERLAND ENGENHARIA LTDA. EPP, pessoa juridica de direito privado,
inscrila no CNPJ/MF sob n° 04.331.206/0001-55, sediada na Rua Iapó, n o 20, Alphaville
Comercial, Pinhais, Paranà, neste ato, representada na forma de seu Contrato Social.

OLJTORGADOS: FABIO FORTI, brasileiro, advogado, casado, LUCAS JOSÉ NOVAES VERDE
DOS SANTOS, brasiteiro advogado, casado, e SERGIO LUIZ PILOTO WYATT, brasileiro,
advogado, casado, inscritos, respectivamente, na CAB/PR sob n° 29.080, 57.849 e 36.342,

$	
integrantes da FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de
regularmente inscrita na OAB/PR sob n. 1770 e no CNPJ/MF sob n. 07.405.834/0001-26, cujo
endereço consta no rodapi desta.

OBJETO: REPRESENTAR E DEFENDER 0 OUTORGANTE NOS AUTOS DE RECUPERAçAO
JUDICIAL DE N' 0093715-69.2015.8.19.0001, EM TRAMITE PERANTE A P VAR.A
EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM
ESPECIAL PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES A SER REALIZADA
NO EDIFICIO DA BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO, AUDITORIO, LOCAUZADO
NA PRAA XV DE NOVEMBRO, 20, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, EM PRIMEIRA
CON VOCAcAO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 E EM SEGUNDA coNvocAçAo NO DIA
02 DE SETEMBRO DE 2015, PODENDO EXERCER PODER DE VOTO PARA APROVAR,
REJEITAR OU PROPOR ALTERAçOES AO PLANO DE RECUPERAAO JUDICIAL

PODERES: Por este instrumento de mandato, o outorgante nomeia e constitui seus bastantes
procuradores os profissionais acima nominados, podendo atuar em iuízo ou fora dele, nos

• iimites das atribuiçOes que he s5o conferidas em lei, corn Os poderes em foro em geral
(artigo 50 caput e § 20 da Lei n°. 8.906/94) e poderes especiais para transigir, desistir, receber
e car quitaçâo, firmar compromisso e substabelecer.

Pinhais/PR, 12 de agosto de 2015.
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LUIZ MARCOS VASCONCELOS HOLLANDA, brasileiro, casado sobreçrr?ie de
comunhäo parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA PR sob o n o	-
portador da carteira de identidade sob no 6.279.618/9 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob no
860.213.469-04, residente e dorniciliado a Rua Pineville no 450, casa 15 em Pinjis - PR,
CEP 83,325-585 e LUIZ MARCOS HOLLANDA, brasUeirO, engenheiro civil, casado em".
regime de separacâo de bens, portador do Carteira de Identidade do ConseIhcflqiOnal,..
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - DF onde consta CPF/MF no
083.486.266/20 e identidade no 673.716 DI - MG, residente e dorniciliado.a Aienida. -.-
Edgard Stelfeld, 102 - Bairro Jardim Social em Curitiba, PR CEP 82.530-000, 'ócios-
componerites da sociedade empresarial hrnitada que gira sob a denominacQ$Oeii de
"NETHERLAND ENGENI-IARIA LTDA. - EPP", corn sede e foro no Rua tréderico"
Maurer, 1.360 Bairro Hauer em Curitiba, PR CEP 81.630-020 inscrita no CNPJ sob
0 no 04.331.206/0001-55, e corn registro no Junta Comercial do Paraná sob o no
41204519865 em 09/03/2001, resolvern por meio de este instrumento particular aiterar
seu Contrato Social primitivo de acordo corn as seguintes cláusuias:

CLAUSULA PRXMEIRA:
A sociedade resolve criar a seguinte filial: Filial 01 - Rua Iapó, 20, conjunto 02,
Aiphaville Graciosa, Pinhais, PR CEP 83.327-075, destacando-se para esta filial a
capital de R$ 20.000,00 (vinte mil reals).

CLAUSULA SEGIJNDA: 	 -
0 objeto social desta filial será: atividades de prestacäO de serviços de engeriharia
na indüstria de construcãO civil, execução e manuteflcão de obras civis
industrials.

CLAUSULA TERCEIRA:
Permanecern ern vigor as demais c!áusulas do Contrato Social Primitivo e pasteriores
alteracöes, que näo colidirem corn as disposicöes do presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA:
A vista dos alteracöes ora
seguinte redação:

/
•P': /	 NETHERLAND ENGENHARIA LTDA. - EPP

S"4V	 CNN 04.331.206/0001-55
NIRE 41204519865

CONSOLIDAcAO DE CONTRATO SOCIAL

LUIZ MARCOS VASCONCELOS HOLLANDA, brasileiro, casado sob regime de
cornunhão parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA PR sob o no 35.581 - D,
portador da carteira de identidade sob n o 6.279.618/9 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob no
860.213.469-04, residente e domiciliado a Rua Pineville no 450, casa 15 em Pinhais - PR,
CEP 83.325-585 e LUIZ MARCOS HOLLANDA, brasileiro, engenheiro civil, casado em
regime de separacão de bens, portador da Carteira de Identidade do Conseiho Region I

'/'

efetuadas, consolida-se o Contrato Social que p0550 a ter a
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de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - DF onde consta CPF/M n°
083.486.266/20 e identidade no 673.716 DI - MG, residente e domiciliado a Avenida/
Edgard Stelfeld, 102 - Bairro Jardim Social em Curitiba, PR. CEP 82.530-000/ Onicos
sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominção social-
de "NETHERLAND ENGENHARIA LTDA. - EPP", corn sede e foro na Rua Fr&lèrico - -.
Maurer, 1.360, Bairro Hauer em Curitiba, PR. CEP 81.630-020 inscrita no CNPJ	 -
sob o no 04.331.206/0001-55, e corn registro na Junta Comercial do Paran-soL.o no
41204519865 em 09/03/2001, resolvern por melD deste instrurnento particular,:consolidar
seu Contrato Social primitivo de acordo corn as seguintes cláusulas: 	 -	 -

CLAUSULA PRiEMEIRA:
DA DEN0MII-iAcAo, DA SEDE, DO PRAZO DE DURAçAO
1) A Sociedade denomina-se NETHERLAND ENGENHARIA LTDA. - EPP e é regido por
este contrato social, pelas disposiçöes relativas as sociedades limitadas constantes da Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e, supletivamente, pelas disposicöes constantes da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alteracöes posteriores.
2) A Sociedade tern sede social e foro na Rua Frederico Maurer, 1360, Bairro Hauer
em Curitiba, PR. CEP 81.630-020 podendo a qualquer tempo, a critério dos sácios,
instalar outras filials ern qualquer ponto do territOrio nacional ou no exterior.
3) A Sociedade possul uma filial: Filial 01 - Rua Iapó, 20, conjunto 02, Alphaville
Graciosa, Pirihais, PR CEP 83.327-075, destacando-se para esta filial o capital de R$
20.000,00 (vinte mil reais).
4) A Sociedade vigorará por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em
02102/2001.

CLAUSIJLA SEGUNDA:
DO OBJETO SOCIAL
1) A Sociedade tern por objeto social as atividades de prestação de services de
engenharia na indástria de construção civil, execuçäo e manutenção de obras
civis industrial!; e comércio varejista de materials de construção.
2) 0 objeto social da Filial th: Atividades de prestação de serviços de engenharla
na indástria de construção civil, execução e manutencão de obras civis
industrials.

CLAUSULA TERCEIRA:
DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS
1). 0 capital social é de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000
(cento e vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada urna, totalrnente
subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do pals e assirn distribuIdo entre
os sócios:

(bRTORID fl!SIRIIM
.4vnida Anilo Gal

Sirn&ne MarIo Mnciel -
A UT EN T J

EIRI1;A lb AGO. 2015
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Vasconcelos Hollanda	 1	 117.6001	 117
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2. A responsabilidade dos sOcios, a teor do art. 1.052 da Lei 10.406/2002, é rsttttao
valor de suas quotas, mas todos respondern, solidariarnente pela integralizacão do capital
social.	 a

S

3. As quotas socials são indivisiveis em relacão a sociedade.	 •4	 I

4. As quotas não poderão ser caucionadas, empenliadas, oneradas ou gravad,tbtal ou,.
parcialmente, a qualquer titulo, salvo se corn autorizacão de sócios que repççseQtem a. .....
maioria absoluta do capital social. A cessão das quotas obedecerá ao prOcedithento'•
estabelecido na cláusula quinta.

5. As novas subscriçoes e integralizacöes de quotas, que irnpliquem em urn encaixe
superior ao valor nominal das quotas, serão, estas sobre preço, consideradas como ágio
na ernissão de quotas, e escriturados corno reserva de capital.

CLAUSULA QUARTA:
DA CESSAO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERENCIA

As quotas sociais e os direitos de subscrição soniente poderão ser cedidos a terceiros
após terern sido ofertados preferencialrnente aos sócios atuals segundo o seu percentual
de participacão, corn prazo de trinta (30) dias, par-a exercerern a direito de preferência.
Após o prazo de (30) dias e em igualdade de condiçöes, podern ser ofertados a terceiros,
estranhos a sociedade.	 -

CLAUSIJIA QUINTA:
DA ADMINISTPAAO
1. A sociedade 4 adrninistrada

.€	 anteriormente qualificado.

3	 l 2. 0 adrninistrador recebera urn

•f '	

socios, pela maroria

sócio 11HZ MARCOS VASCONCELOS HOLLANDA

pró-Iabore mensal, fixado ern reunião ou assembléla de

3. A adrninistração 4 atribuIdo todo o poder necessthrio a reahzacão do objeto da
sociedade. Internarnente, são atribuldos Os poderes de gestão administrativa, e

C externamente, são atribuidos os poderes para representar a sociedade ativa e
c passivamente, judicial Cu extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar

cornpromissos, confessar dIvidas, fazer acordos, contrair obrigaçôes, adquirir, alienar e
V onerar bens móveis e imóveis nas condiçOes deste contrato.

o=coc

4. A outorga de procuração, em norne da sociedade, poderá ser feita pelo Administrador
para todos os fins, judiciais ou extrajudicials, inclusive para realização de negOcios e
representaçâo perante instituiçOes bancárias e financeiras, desde que corn prazo.
determinado e corn obrigação de prestação de contas ao Adrninistrador.

- S. E defeso ao Administrador obrigar sociedade
CAR1CR!O 0STRI1A[ DAB,segtRariihas ao objeto social, quais seja, entre outras,

/iven d oAnito 6o ri bo ldj. to e aceite de todo e qualquer tItulo de favor.
Nmone Mono Move! - lItu!or Vesranoo
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CLAUSULA SEXTA:
DA RETIRADA, EXCLIJSAO DE sOcio, DA RESOLUcAO DAS QUOTAS DE UM SOt{O EM I-

RELAçA0 A SOCIEDADE. 	 -
1. Peta vontacle unilateral
Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, mediante notificacão aos demis sthcios a - -
cjuakiuer tempo, por dissidéncia em reIaco a atteracao contratual deIibhdà pela- - -
rnaioria, incluiriclo outros fatores estranhos a alteraço contratual. 	 -

2. Pelo óbito
Pelo óbito do sOcio, obedecido aos ditames do Art. 1.028 da lei 10.406/2002, 05 herdeiros
so responsáveis pelas obrigaçöes ate dois anos da averbacão da resoIuço, art. 132 da
lei 10.40612002, em especial os casos de quebra da personalidade juridica,
desconsideraçäo, artigos 50 e 51 da lei 10,406/2002. A morte do cOnjuge ou a separacão
deste não dá ensejo a dissoluçäo parcial da sociedade empreséria. Os sócios, contudo,
podern a qualquer mornento liquidar a parte da quota correspondente aos direitos
sucessórios ou decorrentes da separaçâo, para encerrar a relação entre a sociedade e
aquelas pessoas. Prevalecendo 0 disposto no Art. 1.027 da lei 10.406/2002, Os herdeiros
do cônjuge de sódo, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, nao podern exigir
desde logo a parte que Ihes couber na quota social, mas concorrer a diviso periOdica dos
lucros, ate que se liquide a sociedade.

3. Peta faléncia
Das sociedades empresárias, que sejam sôcias quotistas, por falência dela, nos termos do
art. 1.030, parágrafo Cinico da lei 10.406/2002;

4. Pela liquidação das quotas/execucão
Pela liquidação das quotas, obtidas pela execucão de urn dos sOcios conforme determina
o art. 1.026 da lei 10.406/2002.

-g 5. Expulsão ou exclusão de urn sócio
Por atos de ineqável gravidade, justa causa ou incapacidade superveniente, conforrne
previsto nos artigos 1.030 e 1.085 da lei 10.406/2002.

6. A Liquidacao da resolução das quotas do sócio que se despede
Tf -

	

	 Apos apurado os haveres do socio que se despede, excluido, pre rnorto ou que se retirou,
é prornovida a Hquidacão de seus haveres, observada a prâhca de urn batanco de

. .

	

	 ' determinacão obedecendo ao art. 1.031 da lei 10.406/2002 e as determinaçoes deste
contrato.
A Iiquidação das quotas não exirne o sócio ou seus herdeiros da responsabilidade pelas

§ J obrigacöes socials anteriores (art. 1.032 da lei 10.406/2002).
2 Ao sócio exciuldo, corn antecedéncia no mInimo de 5 (cinco) dias, será dada ciência da

justa causa que se the irnputa. Os haveres, do sócio exctuldo, serão apurados e pagos na'
forma prevista neste contrato, ciáusula sexta.O arquivarnento na Junta Comercial dos atos
referentes a retirada espontânea e a exclusäo de sócio, inclusive a subseqUente alteraçäo
contratual, independe da

Avenido Anila GonbuEdi, I 75U
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poderá apurar os resultados
distribuir os lucros auferidos

a qualquer mornento, durante o exercicio
se houver, regisrao-se as retiradas e
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DO PAGAMENTO DOS HAVERES POR RESOLUc AO PARCIAL DE QUOTAS
1. Os haveres dos sOcios retirantes Cu exciuldos seräo pagos mediante a elabdr'açcj de .....
balanco de determinacão. Obedecida as determiriacOes dos artigos 1.031 e 1.085 da lei
10.406/2002.

2. A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo màxirno 90 dias, so* to? -ate' 4:::::
rnontante de 5% do capital social Cu em ate 12 meses se superior, emprestaçoes
mensais iguais e sucessivas, atuahzadas por mndice de correção monetâria nacional
acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês calculados de forma simples,
procedendo-se a dirninuicão do capital social e as respectivas resen'as liquidadas.

. 3. No prazo de trinta (30) dias, será levaritado o balanço de determinaço da sociedade,
cuja data-base e a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento, a
data da notificação feita por sOcio dissidente de alteração contratual; a data da morte do
sócio; a data de requerimento do sOcio retirante voluntário pelo lim da afeicão societária;
a data da assembléia de quotistas que exclui o sócio por falta grave; ou a data de
qualquer outro evento que de causa a apuraçäo de haveres,

4. Balanço de determinaçâo será elaborado por contador, que devera observar: 0 valor de
mercado para Cs bens do ativo circulantes e a reavaliaçâo a valor venal dos bens e dos
direitos do ativo permanente. Todos os ativos e passivos ocultos tais como base negativa
para tributos, fundo empresarial ou aviamento. Os valores iliquidos oriundos de incertezas
por dernandas judicials ativas e passivas ou pela existéncia de titulos de realização
duvidosa. Não seräo considerados os lucros ou perdas posteriores A ocorréncia do evento
que 1he deu causa, exceto se forem conseqüências diretas de atos de gesto tais como o
fundo empresari.aI.

? o CLAUSULA OrIAVA:
./• DAS DEMONSTRAOES FINANCEIRAS, CONTABEIS E SOCIAIS, DOS LIVROS E DOS

DESTINOS DO RESULTADO.
1 0 exerciclo social coincidira corn o ano civil, ter-6 inicio em 10 de janeiro e se encerrara
em 31 de dezernbro. Quando será apurado o inventário fisico e monetário dos bens,
direitos e obrigacOes, levantados e as respectivas demonstraçöes financeiras, em
conformidade corn as prescriçöes do art. 176, da Lei 6.404/76 e Resolucoes do Conseiho
Federal de Contabilidade. A escrituração ficara a cargo de contabilista legalmente
habilitado conforme art. 1.182 da lei 10.406/2002, sendo Os seus poderes conferidos por
escrito pelo administrador, que terão a anuência expressa do profissional liberal e

iTçc;	 registrados no livro atos da administraco, para efeitos da resporisabilidade civil,
conforme os artigos 1.177 e 1.178 da lei 10.406/2002.

2. Ficam instituidos como livros obrigatórios, revestidos das formalidades intrinsecas e
extrmnsecas, o diário, C razâo, o livro de balancetes diários e balancos patrirnonials, atas

RiOR0 DSl?IAEçrystraçäo, livro atas das reuniOes de sOcios e presenca de sOcios, livro de atas da
.Anido )fliiQ	 geral, alem dos livros exigidos pela Iegislaçao, comercial, previdenciária,

Sr,1osAi g :iD iMdeI - 1iltI?I w e fiscal.
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conta apropriada para este fin, sendo deduzidos por ocasiào do levantamento do ! ihlanç;"".
geral no encerramento do exercicio social,

4. A administracäo, a requerimento de qualquer sócio que detenha rnais aç 5.% da.....
quotas do capital social, e havendo deliberação da maioria, poderá detuihar a
elaboraço de balancos intermediârios, sabre a destinac3o dos eventuais lucros
acumulados, respeitando-se a disposto no item anterior.

CLAIJSULA NO NA:
DA TRANSFORMAçAO, CISAO, INCORPORAçAO, FUSAO E REORGANIZAçAO
SOCIETAR1A.
1. A sociedade par deliberacão da assembléia dos sócios poderá:
a) transfornar-se em outro tipo social;
b) incorporar oul:ra sociedade ou ser incorporada;
c) fundir-se com outra sociedade;
d) cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras ou outras
sociedades, extinguindo-se se a verso for total; ou absorver patrimônio de sociedade
cindida.

2. Para tal é necessária a aprovacãoda maioila, 3/4 do capital social; laudo de avaliaçäo
elaborado par 3 (três) peritos ou empresa especializada que dever3a observar as critérios
do balanco de determinaçäo, constantes da cláusula sexta, protocolo e justificativas
elaboradas aos moldes dos artigos 8 0, 224 e 225 da Lei 6.404/76.

3. Aos sócios dissidentes, uica assegurado a direito de retirada nos termos do art.1.077 da
lei 10.406/2002, apurando-se Os seus haveres nos termos da cláusula sexta.

CFAIJSULA DECIMA:

.
QA DISSOLUcAO DA SOCIEDADE

•	 s 4. A sociedade entrarà em dissoluçäo, seguida de liquidaço e partilha, nos casos legais
$-frevistos no art. 1.033 da lei 10.406, observados as seguintes hipOteses:

?- Anulada a sua constituiçäo;
Exaurida a tim social, au verificada a sua inexequibilidade,

consenso unânime dos socios,
- Deliberacäo dos sodas que representem 3/4 do capital social
- A falta de pluralidade de sOcios no resolvidos no prazo de 180 dias;
- Ou par determinaçào judicial

-	 -2. Em todas as hipoteses de dissoluçao, par deliberacao da maioria societaria, devera
eleger a liquidante, observado as termos do at 1.102 e seguintes da Lei 10.406/2002,
arbitrando as seus hanorárlos e flxando data de encerramento do processo liquidatária.

Aven	 U.	 DECIMA - PRIMEIRA:
Sjniüi M(l q W MS - TDDtDIcoES GERAJS

A UT EN I °c&ecas dos sOdos, constantes do Cantrato Social ou de sua ültima alteração sero
'I 4 A60. ydra o encaminhamento de canvocaçöes, cartas, avisos e etc., relativos a abs
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societários de seu interesse. A responsabilidade de inlormacão de alteraçôs deste&
endereços e exciusiva dos sócios, que deveräo faz&-Io por escrito. 	 -

CLAUSULADECIMA — SEGIJNDA:	 .
DO DESIMPEDIMENTO
Para exercer a administracäo o administrador declara não estar impedido por Lei, que não
foi condenado por crime que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargo publico,
que não fol condenado por crime falimentar, de prevaricaço, peita cu suborno,
concussäo, peculato; ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional,
contra as Normas de defesa de concorrência, contra as relaçöes de consumo, a íé p(jblica
ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA:
DO FORO
Os contratantes, neste ato, elegeni o foro da cidade de Curitiba - Pr., para exerciclo e
cumprimento do; direitos e obrigacöes resultantes deste Contrato, bern como para
sobucäo de quaisquer bitigios que dele possam decorrer, renunciando a qualquer outro
foro, por mais especial e prMlegiado qua venha ser.
E por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés)
vias, de igual tecir e forma, para que vaiha no meihorforma do direito, na preeria
duas testemunhas abapssin,aaV — A	 44
Curitiba, Ofr& ji4ho4e 20

LUIZ MARCOS HO	 DA

Alteração elaborada por:

(4,1441 -Z '/- ---?
Renato Antonio Guidolin
13 . 1.110.805-9-- SSP-PR
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUJZ DE DIREITO DA P VARA EMPRESARIAL

DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

5

IMPUGNAcAO DE CREDITO

Proc. n o 0332210-04.2015.8.19.0001

.	 CHIAROTTINO E NICOLETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (doravante denominada
"CNA" ou "Impugnante"), là qualificado na impugnacäa de crédito tirada dos autos da

recuperacão judicial requerida por GALVA0 ENGENHARIA S.A. e GALvA0 PARTICIPAçOES

S.A. (doravante denominadas, em conjunto, "Grupo Galvão" ou "Recuperandas"), vem,

respeitosaniente, a presença de Vossa Excelencia, expor e requerer o quanto segue:

1. 0 CNA e credor da (I) Galvão Engenharia S.A., no montante de R$ 28.206,60

(vinte e oito mil, duzentos e seis reais e sessenta centavos), relativo aos serviços
advocaticios prestados em decorréncia da proposta de honorérios datada de 15.08.2013; e
(ii) Galváo Participaçöes S.A., no montante de R$ 58.962,67 (cinquenta e alto mil,
novecentos e sessenta e dais reais e sete centavos), relativo aos serviços advocaticios
prestados em decorréncia da proposta de honorários datada de 28.11.2014.0 valor total

devido pelo Grupo Galvão ac CNA é de R$ 87.168,67 (oitenta e sete mu, cento e sessenta

e alto reais e sessenta e sete centavos).
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2. Por motivos alheios ao conhecimento do Impugnante, o crédito do CNA não foi

arrolado na lista de credores apresentada pelas Recuperandas no momento do pedido de
recuperacão judicial. No entanto, quando a noticia do deferimento da recuperação judicial
chegou ao conhecirnento do Impugnante, o prazo para habilitação do crédito (artigo 7 0 , §

1 0 da Lei n° 11.10112005, doravante denorninada "i_RE') JO havia se encerrado. Alias, JO

coma o prazo para apresentaçOo de irnpugnacão (artigo 8 0 , LRF).

3. Diante disso, o CNA apresentou a presente lnipugnação 0 RelaçOo de Credores,

tombada sob o no 0332210-04.2015.8.19.0001, em trOrnite perante esta 7 a Vara

Empresarial.

4. Tendo sido marcada a Assembleia Geral de Credores para o dia 19.08.2015, o
CNA comprovou seus poderes de representacão perante o Administrador Judicial em

17.08.2015 (Anexo 01), em curnprimento ao § 40 do artigo 37 da LRF, corn a expectativa

de ter poder de voz e voto, na Assernbleia Geral de Credores, nos termos de sua

Impugnação.

5. No entanto, quando os representantes do Impugnante foram reaflzar o
cadastramento, Ihes foi negado pelo Administrador Judicial qualquer direito de voz e voto,
mesmo tendo sido apresentada sua lmpugnacOo, sob o arguniento de que o crédito do
CNA não estaria arrolado na lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial.

6. Ocorre que a Assernbleia Geral de Credores do dia 19.08.2015 foi suspensa e re-
designada para 28.08.2015, corn início previsto para as 141100min, no Edificio da
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Auditório, localizado na Praça XV de Novembro,

20, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

7. Como cediço, na Assembleia Geral de Credores, o voto do credor e proporcional

ac, valor de seu crédito (artigo 38 da LRF 1 ). Além disso, nos termos do artigo 39 da LRF, o
credito do CNA deve ser levado 0 de!iberaçao perante a Assernbleia Geral de Credores na
proporçOo e classe que pretende alcançar corn sua Impugnaçao. Confira-se o teor do

caput do dispositivo ora menc:ionado:

A4. 38. 0 voto do crador sera proporcional so valor cia saG credito, rwssalvado, nas d&iberaçOes sobre 0 piano de
recuperaçäo judicial, o disposto no 520 do art 45 desta L.ei.
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"Art. 39. Torão direito a voto na assembleia-ger& as pessoas arroladas no quadro-geral
do credores ott. no sue (a/ta, na re/a çao do crodores apresentada polo administrador
judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na re/a gao
apresentada pelo prOprio devedor nos tennos dos ads. 51, inc/sos Ill e IV do caput, 99,
inc/so Ill do caput, ott 105, inc/so If do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso,
das quo estojam habilitadas na data da realizagão da assomblEis ott quo tenham
créditos admit/dos ott altorados por decisao judicial, inclusive as quo tenharn obtido
reserve de importancias, observado o disposto nos 	 10 0 2o do art. 10 desta Lei."

8. A respeito da exegese do artigo 39 da LRF, sublinhern-se os ensinamentos

brandidos por FABIO ULROA COELHO:

"Em pr/nc/plo, todos Os credores admitidos na recuperagao judicial tOm dire/to a voz e
voto na Assemble (a. São credores admit/dos e, por conseguinte, em principio titulares
do dire/to a voz e voto na Assemble/a Os quo so encontram na Ultirna lista publicada (a
re/a gao do credores apresentada polo devedor corn a petigao in/c/al, a organizada polo
administrador judicial ott, por f/rn, a consolidação do quadro geral) (..) A impupnacão
A reiacao de credores pode ser feita pelo próprio titular do crédito objeto da
medida. Nesse caso, a final/dade será 0 aurnento do valor ou a rec!assificacao
para dma do crédito. Nesse caso, o impugnante dove ter 0 mesmo tratarnento do
credor pue habilita a crédito. Isto é, We padicipa da Asseml corn dire/to a

• voz e voto - este Ultimo na proporçâo e classe gue eie pretende alcancar corn a
impupnacão -, en guanto o juiz näo decide seu pIeito."n Comontãrios a nova lei do

falências e do recuperaçao do empresas, Sao Paulo, Saraiva, 2005, note ao artigo 39,
p. 101/103) (destaques nossos)

9. Nesse passo, uma vez que existe discussão em incidente de lmpugnaçao

acerca da existéncia, valor e classificaçao do crédito, deve ser conferido ao CNA o

direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores do dia 28.08.2015 na
proporção e classe que pretende alcançar, conforme julgado do Cotendo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo ("TJSP"), abaixo transcrito:

"Agravo do instrumento Recuperagão judicial Deferimento da liminar em favor da
afirmada credora, permitindo sue participação na asssmbleia gorel corn voz e
voto no valor pretendido em sue impugnaçâo (US$ 96.3 72.432,02) Inconformismo
des recuporandas. Dec/são liminar deste relator quo permitiu a pad/c/pa ção da
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agravada na reuniâo, corn direito de voto da no valor equivalente ao informado em sua

impugnaçáo (US$ 96 372.43Z02), convertido em reals a taxa de carnbio da véspera da

assernbleia (16.4.2015) e quo näo prejudica o exarne. Agravo provido em porte.

(...)
Polo exposto, d.1-se pro vimento. em perle, ao recurso apenas pare gue a dire/to de

vota da agravada se/a exercido corn base no valor epuivalente ao informado em

sue impugnacão (US$ 96,372.432,02), convertido em reais a taxa do cãmbio da

véspera ca assenibleta (16.4.2015)" (TJSP, Agravo do Instrurnento n o 2064754-

92.2015.8.26.0000, la Càmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Ret. Enlo

Zuliani, 12.08.2015) (grifos nossos)

10. For derradeiro, registre-se, rnais uma vez, as liçOes de FAsia ULHOA C0ELH0 que

caem corno uma luva ac caso dos autos: "é suficiente a prova da apresentaçâo do credito

(ou da impugnaçao da re/a çäo do crodores fe/ta corn aqueles objetivos) para o habi/itante

(ou irnpugnante) ter dire/to do ingrosso no rocinto em quo se realiza o encontro

assemblear, discutir e votar as mat6has"2

11. Assim, amparado no fumus boni iuris defendido linhas acima e, sobretudo, em

razão da certeza de lesão grave e de dificil reparaçáo decorrente do per/cu/urn in morn

consubstanciado peta proximidade da Assembleia Geral de Credores, requer-se a

concessão dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 273, inc. I, do COdigo de Processo

Civil, para que o CNA tenha direito de voz e do voto na Assemblela Geral de

Credores do dia 28.08.2015 e em todas as Assemblelas subsequentes ate a

julgamento da presente lmpugnaçao, na classe e valor que pretende alcançar na

presente Impugnação de Crédito.

Termos em quo,

Pede Deferimento.

São Paulo, 24 de agosto do 2015.

acagw&no
AB/SP no 74.894

--^enarto de Mello Almada

OAB/SP 134.340 . 
•'	

0 BISP n 13.000

2 In FABIO DE ULFIOA COELHO, Curse de Direito Empresarial Volume 3, 132 Ediçäo, 2012.
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1 	 AGO 2015

2. RECEBIDO

A

ADMINISTRADORA JUDICIAL - ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL
LTDA.
Rua da Quitanda, no 59, 2 andar,
CEP 20011-030, Rio de Janeiro, RJ.	

ROTOCOLU"
Ref.: ASSEMBLEIA GERAL. DE CREDORES - RECUPERAcAO JUDICIAL DE GALVAO

ENGENHARIA S.A. - PROCESSO No 0093715-69.2016.8.19.0001 - P VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 37, §4 DA LEI FEDERAL No 11.101/2005

1. Na condiçao de advogados de CI-IIAROTTINO E NIcOLETTI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, corn endereço na Avenida Juscelino Kubitsohek, no 1700, 11 0 andar, Vila
Olimpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no C.N.P.J./M.F. sob o no
09.469.443/0001-09, em curnprimento ao disposto no artigo 37, §4 0 da Lei Federal no
11.101/2005 ("LRF"), informarnos a V. Senhoria, que o original da procuração, bern corno
as cópias autenticadas dos documentos societários comprobatórios dos poderes de

representação estao acostados as fis. 3425/3444 dos autos da recuperação judicial
proposta pela Galvão Engenhsria S.A. e Galvao Participaçoes S.A., processo n o 0093715-
69.2015.8.19-0001, em tràrnite perante a 7 8 Vara Empresarial da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro (Ane)ro 01).

Atenciosarnente,

e^6415 /tu St	 Chiarottino
OAS/SP 174.894

*lag, I V. C.Giftasio
6AB/SP 313.000

Página 1 de 1
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'j!5 JUIZO DE DIREITO DASETIMA VARA
H iUi' DA COMARCA DA CAPITAL

-.	 e a
AV ERASMO BRAGA, 115- SALA 706— lAmina central,-Centro, RioS	
de Janeiro- RJ - CE!: 20020.903 	 -

•

H tERTIPAQ

Certifico e dou fe que a IMPUGNAçAO DE CREDITO
mencionada na presente petição é tempestiva e foi autuada sob o.
n00332210-04.2015.8.19.0001.

Oreferidoëverdadeedoufó.	 -	 -'• H
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2015

•	 PAs
Analista Judiciário - i1nat 01/22962
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
CartOrio da 7 Van Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 L.na Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemptjr.jus.br

Fla.

Processo: 0093715-69.2015.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperaço Judicial
Autor: GALVAO ENGENHARIA $ A - CNPJ: 01340937/0001-79
Administrador Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORCA EMPRESARIAL DO BRASIL
LTDA.
Autor GAL VAO PARTICIPAOES S A - CNPJ: 11.284.210/0001-75

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

Err 2710812015

Decisao

Fis. 8935 (Pet. Netherland Engenharia Ltda EPP): A disposição Contida no §40 do art. 37 da
Lei 11.101/2005, deterrnina a entrega ao adminstrador judicial, no prazo de 24 boras, dos
rnandatos corn poderes especificos para representar Os credores aptos a votarern na AGC.

0 disposto, portanto, refere-se a ato de cunho meramente adnhlnistrativo, cuja ternpestividade
do protocolo, caso não seja pessoal, deve ser aferida a partir do seu endereçamento ao local
indicado pelo prOprio adrninistrador judicial, seja ele feito p01 qualquer meio, deste que inequivoco
seja o recebimento.

Adernais, a enomie quantidade de credores, da devedora aqui em recuperação, espalhados
01 todo este pals, nao nos perrnite exigir que as comunicaçães ao administrador judicial sejarn

feitas sornente na forma pessoal, 0 que por cerlo prejudiciaria ou mesmo invibilizaria a
participação de um determinado nUmeros de credores no processo de recuperaçâo judicial

In cause, a credora NETHERLAND ENGENHARIA LIDA EPP, cornprova por rneio do
documento de fls. 8954, de forma inquestionável, 0 envio da documentaçâo necessária para que
fosse representada por seu procurador na AGC iniciada e em seguida suspensa.

Corn efeito, a negativa da sua participação na AGC, sob o argurnento da nào apresentaçâo
tempestiva do rnandato, näo procede, ao passo que ha inclusive prova de que tais docurnentos
teriarn sido encarninhados via digital para o Email fornecido aos credores (doc. fls. 8953).

Isto posto, conheço e defiro 0 pleito da credora NETHERLAND ENGENHARIA LTDA EPP,
autorizando-a a participar e votar na sua respectiva classe de credores na AGC da GALVAO
ENGENHARIA SA e GALVAO PARTICIPA9OES S.A, devendo 0 administrador fazer constar sua
inclusão por rneio da presente decisão.

Quanto ao pleito de nulidade da assembleia, diga 0 administrador judicial.
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Estado do Rio de Janeirc' Poder Judiciarlo
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartthrio da 7' Vara Empresarial
Av. Erasnio Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio do Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemptjrj.jus.br

Dé-se ciência so acirninstrador judicial para ciência da presente e para dizer sobre a nulidade.

FIs.8964 (Pet. Chiarattino e Nicoletti Sociedade de Advogados): Segundo certidão exarada
pela serventia, a credora Chiarattino e Nicoletti Sociedade de Advogados apresentou
tenipestivamente impugnagão, a qual se encontra em fase inicial.

Estão habilitados a participareni da AGC todos os credores que se encontrarem nas
disposiçOes contidas no art. 39 da Lei 11.101/2005.

A toda evidéncia n'
credora em posiço de
habilitaçOes de crédito a
consideradas retardaária,
11.10112005.

) e 0 Caso da presente Credora. 0 que em principio não colocaria a
voto. Isto porque, deoorrido 0 prazo legal para apresentação das
parlir da publiCaQão do Edital previsto no §1 0 do art. 70 , essas serão
e Como tal não teriam direito do voto, na forma § 1 0 do art. 10 da Lei

Contudo, o referido comando legal, contOm uma exceão legal, que SO Os Créditos derivados
da relação de trabalho. In Causa, Os créditos apresentados na impugnação proposta pela credora,
tern natureza alimentar, e atualmente são equiparados pam efeitos de pagamento sos créditos
trabaihistas, visto que se constituem em créditos oriundos da Cobrana de honorários
advooatiCios.

Destarte, apreseritada tempestivamente a impugnação a lista final de credores, com base na
não inclusão deste crédito no seu contexto, devo reconhecer de piano a necessidade de Be
deterrninar a anotagão junto a referida lista de sua reserva - no valor de 87.168,87 (Oitenta e sete
mil, cento e sessenta e oito reals e oitenta e sete centavos) na Classe I-, e assim permitir, Corn
base no §1 0 do art. 10 e na parte final do art 37 anibos da LFRE, a credora Chiarattino e NiColetti
Sociedade de Advogados partiCipar e votar na AGC da GALVAO ENGENHARIA S.A e GALVAO
PARTJcIPAcOES S.A, devendo o administrador judicial fazer constar sua inClusão por meio da
presente decisão.

15.

Juiz TitularFernandc

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Fernando Cesar Ferreira Viana

Em £€?/07 C

Código de Autenticaçao: 4WZ1.IG4P.VHDN.7D36
Este codigo pode set veriricado em: http:/A'n4.Iiri.ius.br/CedidaoCNJNalidacao.do
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Ag- Rua de Sarnana/Ri
Rua de Santana, 138' - Centro

CEP: 20230-261 - Rio de Janeiro - Ri
(21)32334650

Oficio mY 80/2015/Ag. Rua de Santana

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015.

Ao CartOrio da P Vara Empresarial
Ao Excelentissimo Senhor Ju[z de Direito
Fernando Cesar Ferreira Viana
Av. Erasmo Braga 115 lamina central 706
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20020-903

Em resposta ao Oficio 811/2015/OF informamos que realizamos o
pagamento ao benel9ciario em sua conta bancária conforme sohcitado por
esse juizo.

Atenciosamente,

a
Gerente Atendimento PF

Ag. Rua de Santana

le Geral E.E.
de Santana/RJ

.



3&\t74Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciarlo
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartorio da 73 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185
e-mail: cap07vemp@tjrj.jus.1br

Oficio : 811/2015/OF

Rio do Janeiro, 13 do agosto de 2015

Processo N°: 0093715-691015.8.19.0001

Distribuiçâo: 25/03/2015

Classe1Assunto:Recuperago Judicial - Recuperação Judicial

Autor: GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 01340937/0001-79

Adrninjslrador Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.

Autor GALVAO PARTICIPAçOES S A- CNPJ: 11.284.210/0001-75

Prezado(a) Senhor(a)

Sirvo-me do presente para requisitar a Vossa Senhoria que transfira IMEDIATAMENTE

a quantia correspondente a 70% (setenta por cenlo) do valor qua se encontra na conta n°01501251-4
para a conta n°00616-6, na apéncia 3100 do Banco ltaU, cuja titularidade pertence a sociedade

GALVAO ENGENHARIA S.A., em recuperaçâo judicial, inscrita no CNPJ sob o
n Dl . 340.937/0001-79.

I,C0
'C
C,

0000
000

0
to0V.'
n
'a
U-liiI-,

-	 Atenciosamente,

7)

-4i 1)) wA17
FerñàndO CesirFerreira Viana

) Juiz do Direito

00
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0
'a0

Ca.a-0000a-00

0IaI00
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Ao SENI-IOR GERENTE DA CQAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENdA 3613
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REPUI3LICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIARIO

a

H	 MALOtEpIGrIAL

Tipo de dpcumento: informaçOes Processuais
Codigo de rastreabilidade 8192015973377
Nome original of 814 2015 pdf 	 -
Data: 27/08/2015 19:16:09
Remetente:

,	
Marcia de Cabia Cosendey Ferreira Vianna de Souza.
DGJUR - SECRETARIA DA-9 CAMARA CIVEL
T.JRJ

Prioridade: Normal. 	 .
otivo de envio: Para conhecimento.	 -
ssunto:. of 814/2015
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Poder Judiciãrio do Estado do Rio d? Janeiro

Nona Câmara Cive!

Of1cIoPJERJn°814/2015
Ref. Préc. No 0093715-69.2015.8.19.0001

Rio de Janeio,27 de agosto de 2015.

Senhor Juiz:

De ordem do E. Desemi

AZEREDO DE ARAUJO, nos terrnos do art. 527,

Excelencia sejam prestadas informag6es, inclusi

do art. 526 do CPC, no prazo de 10 (dez) di as a

do AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0034087-5

Agravante PENTAGONO S A - DISTRIBUIDOR1

MOBILIARIOS e Agravado GALVAO

REPIP/S/ADMINISTRADOR JUDICIAL, -GALV4

REP/P/S/ADMINISTRADOR JUDICIAL.

Ao ensejo, apresento a Vo'ss

DES. CARLOS

do CPC, soitcito a Vossa

quanto ao cumprimento

flm de instruir o julgarnento

.2015.8.19.0000, em que é

DE ThU LOS E VALORES
NGENHARIA S A -

PARTICIPAc0EsS A -

Exceléncia protestos de

distintaconsidera.ção.

VALERIA BERNARDO DA RObHA BATISTA
SECRETARIA DA 9a CAMARA CIVEL DO TJRJ

Ao Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito da CAPITAL 7 VARA

becretaria ca Nona eamara uiver
Rue Dom Manuel, no 37, sala 4361 Lâmina Ill

Centro Rio de Janeiro - Ri - CEP 20010-090
Tel.: + 55 213133-6009 e 3133-6299 - E-mail: 09civcThtirj.ius.b - PROT. 2081
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MALOTE DIGITAL
• H

t

Tipo de documerito Informaçoes Processuais

Codgo de rastreabihdade 8192015973381

Nome original: , of.815.2015.pdf	 H	 •	 •

Data: 27108/2015 19:19:48	 •	 •
Remetente:	 •	 •

e
Marcia de Cade Cosendey Ferreira Vianna de Souza

DGJUR - SECRETARIA DA 9 CAMARA CIVEL
- TJRJ	 -

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecirnento.

Asunto: of.815/2015
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•	 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
.	 Nona Câmara Civet	 . .

Oflcio PJERJ n o 815/2015	 .
Ref. Proc. N° 0093715-69.2015.8.19.0001

Rio do Janeiro,27 do agosto do 2015.

Senhor Juiz:

De . ordem do E. Desembrgador DES. CARLOS
AZEREDO DE ARAUJO, nos termos do art 527, II, do CPC, solicito a Vossa
Exceléncia sejam prestadas informaçOes; inclusivie quanto ao cumpñmento
do art. 526 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias a/fim do instruir o julgamento
do AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0031287-54.2015Z.19.0000, em quo é
Agravante MINISTERIO PL.JBLICO DO ESTAD? DO RIO DE JANEIRO e
Agravado GALVAO ENGENHARIA S/A EM RECUPERAcAO JUDICIAL,

GALVAO PARTICIPAçOES S/A EM RECUPEF1AcAO JUDICIAL.
Ao ensejo, apresento a Vosa Exceléncia protestos do

distinta consideraçao. 	 •	 •

VALERIA BERNARDO DA ROCHA BATISTA	 .
SECRETARIA DA ga CAMARA CI4EL DO TJRJ

Ac Exmo. Sr. Dr. 	 •	 .
Juix de Direito da CAPITAL 7 VARA EMPRESARIAL.

becretarla oa Nona amara Live'
Rue Dom Manuel, n° 37, sala 436, I/amine III

Centro - Rio do Janeiro - RJ - CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6009 e 3133-6299 - E-mail: Ogcciv@tfrj.ius:br - PROT. 2081

U
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Julio DE DIREITO DA SETIMA VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL•	 :.	 •	 •.:a a -	 . -	 .•
AV ERASMO BRAGA 118- SALA 706— lâmina central, Centro, Rios	
de Janciro- RJ - CEP 20020 903

•	 CERTIDAO':
Cert1ficoJuféqueaayJpefltgofl0s/A

Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários cumpriu o
estatuido no art 526 do CPC, couforme 11 3400e seguintes
(voluwel7els)

0 referido é verdade e'ctou fé	 I

RJode Janeiro, 27deagostode2ol5	

I

ev

LL	 71i
	inaflsa Judician 	 01/22962

/



uuzo DE DIREITO DA SETIMA VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL

e a
- AV ERASMO BRA6A,.115 SALA- 706— Iãrniña central, Centro, Rio
de Janeiro- RJ - .CEP. 20020 903

--.	 -	 -•-	 -:---	 -f---	 1.	 ..	 .-.---	 --•-•--•	 .,1	 -	 -

/

CERTIDAO	 I

Certifico e dou fé que a agravaate Ministério PUblico do Rio
de Janeiro - MPERJ cuznpriu o estatuido no art 526 do CPC,
conforine fl. 2432, item 2 e seguintes (volume 13)

0 referido é verdade e dou îé.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2015.,

r

Ana1istaJudio62

..........	 I•-	
--:H	 ;'-.:.

-.	 :-.-...	 .--:1.-.....
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EXMO(A)- SR(A). .JUIZ(A) DE DIREI1O DA 70 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO

RIO DE JANE1R0/RJ.

Autos ri. 0093715.62015.8j9.0001

TERRA MAGUINAS EGUIPAMENTOS F cowsiRucoEs L1DA.

QUoiifiCOdO nos autos do RECIJPERAcAO ju p iClAt de GalvUo

Engenhar i a SA e Galvdo participocoes S/A1 constante do

lista de credores devidamente habilitados, vein

re SPeit05am te
 a presencU de VOSSU ExceIêflciO, par sue

proctJradora expor e Go final requerer o que se segue

Em 9.08.2015, foi realitada a AGC visando O aproVOcOO

rejeicOo ou modificacOo do Piano de RecUperOc 0
 Judicial apresentado peta

GESA E GALPAR. A requerente fez-se represerliar pelo seu sôcio admnistrOdO1

acompanhad 0
 de suo procurodoro.

Ao abut as traboihos do AGC, os credores, em sua majOria,
foram surpreendidos corn a intormacao de que as ReCupefOfldOS haviafli

nQ onc nditicdct m	
Oes cm Piano de Recuperocao Judicial.

apresentaco en' iu.uu.z..	 ...	 - -

Vale anotar que as credores nOo foram intimodos para tomarem ciênci°, par
meio de Orgào oficiol, do aiterac â

o do piano de rectiperacao judicial.

Barn que se diga q
ue as alteracöes propostos pelas

Recuperandas afetom as interesses domalariados credores quirOgralarios em
detrimenfo dos credores, tombOm quiroqiafáuiosi mas deriomiflados ' a portir do

modificacOo. de AgenteS Finonceiros .
 0 que seró explicodo ma's

detoihadomente adiante.

Fato é queO piano, do forma como modificodo, nâo pode
prevalecer, baja vista estor concedendo tratarnento anti-isOnomiCO aos
credoreS corn mesmo tipo de crédito. Senâo veiarnOE

Página ide 10	 Av.doCOntOVflO. 8.000 Sala 201
Santo AgostinhO Belo Horizonte - MG
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0 pIano de recuPeracdo judicial apresenhado petas

RecuperCfldas 101 5UbStQflC101mte alterado durante a Assembleic Geral de

Credores (AGC) corn 0 
tim de fovorecer deterrnifladcs InsIituicoes FinanceiraL

Essa posture seria irregular, porquanto quciquer aiterocOo no Piano, promovidaento dos credOres corn
peto devedOr, deveric ser levada a conhedm 
antecedOnclO razoavet em relacOO a assembleic Aiéfll dissO, a modificcca°

introduzido feria befleficicdo determinddot credores, em prejuizo de outros

integrantes do mesma classe, corn vioIacOO do princcpio do par 
conditlo

d o se iimitando Gas credores do Classe Ill.
crediforum, espeCifiCCmt0, mat n 

credOrCS quirogratOrbos

1. DA MODIFICAcA0 DO PLANO PE RECUPERAcAO JUDICIAL

Como dito cnt€riOrrnente as vesperas do RealilacdO do

AGC e sem que nenhum credor fosse intimado parc tomar ciênCia AS

	

RecuPerGfldas apresentarom	
modifiCCcO	 co	 piano onteriormente

ue os credOres pudessem
apresentadoi sern que houvesse tempo pore q 

analiSa1CS de fauna 50jj5tct6tiO.

conforrfle eta anexa, toi toledo no AGC pelo representante

des gecuperandas que C 
piano modificadO ndo traria grandes altero(;oes pore

Os credores.

Ocorre, todavia, flue ao contrário do sustentadO, a

moditiCccOo do piano de recuPerccoo judicial implica sim em modificacoes

tanto aos credores do Ciasse III B QUIROGRAFARIOS E CREDORES

MICROEMPRESA S E EMPRESAS DE PEQUENO FORTE B. E, coma
se demoflstrará

r aprovado dessa forma 
54r6eivado de nurdades e

adiante, se a piano fo 
beneficicrO determiflado grupo de credares que rido dispOe de this benesses

legais.

No piano apresentodo iniciolmente, as Recuperandas

dividiam as créditos em quatrO grupos ossim designados

1. ciasse I - Credores Trabalbistas

2. Ciasse II - Credore s corn Garantia real

3. Clotse 	 - Credores QuirogratOrios (A e B)

4.
ClasSe IV - Credores Micro e Pequenas Empreses

A e B).
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Dionte disso o piano de pagcimeflto opresentado era de

quitaF as dObitos trabalbista s
 em ate urn ono e as Credores Micro e Pequefl°5

EmpresoS corn créditos ate R$ 20.000,00 e QuirogrUtQ"°5 corn crédito de ate R$

1000000, seriom	
goS no proW móximo de aniverSOrio de ono contodoS do

homologac°° judicial do Piano de RecUPerOcao.

Corno ndO havic credoreS corn garonfia real, obviameflte,

nOo havia piano de pogamentos parc estes.

Corn relocöo 005 demais credoreS vote dizel, CredOres

Quro9rafafl 0S B e C	 to integral dos creditOs que
redores MicroemPlesOs e Empre5 de Pequeflo Porte. Os

•	 RecuPerOfldas. em sIntese, propuserom o pogamen meio de uma nova sociedode denomiflada NEWCO, que
seria pogos par 
assumiflo integralme fhe o passiVO dos RrecuPerofld OS e receberiC, em cessOO,

Porte dos recebiveis dos recuperand05 00nforme especificodo no paflO-

Dionte do cniacäO dtssQ novó sociedade, seriom criodos urn
FIR cam a integralizOcO° de sues quotas, que seriorn subscritas e integrolizodas
corn as créditOs dos Credores Quirogrcfanios B E MicrOemPresas e EmpresOS de
Forte B, que dariam corn a referida subscnicoo plena e irrevOgáVci quitaccO.

Ainda, como previsdo de forma de pagamefl.t0. seriarn

emitidas debentures em valor igual a some dos valores dos Créditos detidos

pelos Credores QuirOgrofofbS B, petos Credores e MicroemPreso
s e EmpresoS de

Pequeflo Porte B -
As debentures seliorn subseritas e integrolizad05 pelo Fl? e a

fluxo do repagameflto pelas debentures serb realiwdo par mebo do mecanismo
oti seja, as debentures seriam amortizados.PM° NEWCO no

de cash sweep, rnedido em que fossem etetuodos as pogamentos dos recebiveis dos Contratos
PTB e/oU do alienacdo dos ativos, medionte dep6sito em canto viniculada
aberto ern name do ogente tiduciario enttzo nomeodo pelo debentunista para

represeflt00.
De torrno resurnida seria esse o piano de pagament° as

credares trabaihistOs e quirograf6r$05 A e Micro e PequeflOS Empresas A
receberiom seus créditos em ate urn ono.
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	 0 siqueirasilva:
Os demoiS credores, vale dizer, quirogrofOrios 8 e Micro e

Pequenas Empresas B, seriom pagos pOr meio de emissOO de debentures em seu

favor.

Pais bern, pora surprésa. 00 menos dos credores Micro e

Pequena Empresas B e dos Credores QuiwgrOtóriOS B, estes Oltimos desde que
neo tossem ogentes firianceiros (bancos) passarom a ter tratomenfo
difereflciad0 pelci proposta de alteracäO do Piano de Recuperacôo

apresentcdo ern 13.08. SenöO vejomos:

Pelo nova propostC a NEWCO surgiria do cisdo do GESA e

seu capital social seria constituido por porceta dos ativos afualrnent€ delidos

pela GESA, consistentes nos créditos RNEST, Crédilos TAlC. créditos Angro
Créditos RLAM & credilos UFN ill. A NEWCO se tornaria a titular do passivo

concursal dos Recuperandas, tdrnando-Se assirn a (mica devedora dos

Credores Concursosis-

t'este ponto, o piano prevê a Emis$dO de Debentures

simples. em 4 series. DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, corn garantia real adicionol,

que seriam distribuldas sob o regime de melbores esforcos, por meio de
instituicOo financeira infegrante do sjsternci brasileiro de distribUicöo de valores

mobiliórios, que efetuoric a distribuicéc publica corn esforcos restritos de
colococdo, e esta oferto restrita correspondei'ia ô soma dos valores dos

crédifos detidos pelos credores finonceiros.
Seriom ernitidas e subscritQs 4 series de debentures ossirn

dist rib uidcis:
• Frimeira Série - Credores FinanceirOS que celebral'Om

instrumentos Clu e previa a constituicâo de garantias

de natureza fiduciória atreladas aos CréditoS VALEC e

oos Créditos EPC BR 153;
• Segundo Série - Credores Financeiras cujo instrumentO

contratual previa a constituicOO de gorantias de

notureza fiduciória otreladas 005 créditos RLAM.

Créditos UFN ill. Crédifos COMPERJA e CréditoS URE;
• Terceira Sé(ie - Credores FinariceiroS clue celebraram

instrumento que previa a cbnstituicâo de garantias de

natureza fiduciário otrelodas exciusivamente aos

Créditos EPC BR 153;
• Quarto Série - Credores Finonceiros que nao são

elegiveiS parc subscrever as debentures de primeiro.
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seäundc e terceiro series e os eventuciS credores

financeifOS aderentes.

0 tiuxO de pogomento dos reteridos debentures seria

realizado Par melo do meconiSflO cash sweep, ou seja, seriam omortizadas
dido em que fossem sendo efetuados as pogamefito

s dos

peo NEWCO no me CréditOs Pedreiro. Créditos
créditos RNEST, TAlC, ANGRA C0nC0S5à0 BR 153, 
CAB. Creditas VALEC, Créditos RLAM, CREDITOS UFN ill, COMPERJ. URE e
Créditos EPC BR-153, mediante depóSitO em Contos vinculodos abertas em
name do Agente FidUCiáflO, entôo norneadO peSos debenturistos Para

representa-SOS. respeitado 0 compartithbmeMo destes creditOs, C0m os Credores

QuiroYratariO S
 B e Credotes MicroemPresas e Empresos de PeqUeflo Porte B.

Jo 
em relacOO oos demais credores, vote direr, Credores

QuirografOriO S B (nöO 
ciassificodos como agentes financeirOs) e Credores Micro

e Pequeflas Empresas B. seriam emitidas Notes PromissOriC$, sern data de
vencimento prevista. no valor do creditO habilitadO e o Ituxo de pagament°

as Notos promissorias seriam
serlO pelo mecclflismo de cash sweep, ou sejo,

omortizodo S
 pela NEWCO no medido em que fossem efetuados Os pagamentos

dos créditos RNEST. TAC, ANGRA, Créditos ConceSSOO OR-153. Creditos pedreiro

e Creditos CAB.

paralelo a essas duos forrncs de pagamentoS, seriam

criadas contas vinculodos parc que todos ds créditos tossem redireciofladO
S a

as créditos. Seriom	
scriadas quotro conta

elas, visando ao pagamento d 

vinculodos, assirn dispOStOS

COmA VINCUIADA A: Debentures de primeira.
Segundo, Terceira e Quarto Series; Credores

QuirOQrOtOt'b0 5 B. Credores Micro e Pequenas Empresas

B;
• CONTA VINCULAD A B: Debentures de Primeiro 0

Terceita Série;
• CONTA VINCULADA C: Deb&ntUreS de Primeira SOrie
• CONTA VINCULADA 0: Debentures de Segundo Série.

FáciI perceber, portonto, que no nova piano proposto OS

Agentes Financeiros foram berieticiOdOS em 
.detrimeflto dos créditos

Quirogrotarios B e Micro e EmprS°S de Pequeflo Porte B. tendo em vista que
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gozararn de ptaflejameflto distiflto de pagamento, e lendo progrornoc°° de

pcgamefltos corn créditOs privilegiodos/ 	
usIVOS em relacdo cos demais.

NdO bostassem isso, além de receberem em cantos

vnculod0S isolodas. receberiam lambérn no 
Conic vinculoda A. Cu seja Os

s duos contas vinculadas
ogentes financeiros receberiom em pelo meno 

diferente s
; corn crédifos muito possivelmente privilegiados e corn previSdO de

pogarnentO e recebimefl to em rnenor proW.

p ar suc vez, Os demo's credores quirOgrafar ios B e as micro

o pequeflaS empreSO S B, receberdO opefla S no Conic vinculada A e somente

de deferminc05 créditOs.

0 piano, nesSe cispecto é anti.isonOmic]i hciQ vista que

prevé parc rnesrna ctosse de credores condicoes de pogorneflto cliterenciodcS,

corn credilo destinodo 0xclusivomeflte Gas pagomertO5 dos agonies
0 que ndo pode ser oceito polos demais credores e

denomiflcdo5 finonceirOs. 
aindo que oprovado em assembleia geral do credores, nâo pode ser aceifo e

orotOg0d0 por este d. juizo sob pond de se terir 
Os princiPiOs insertos no Lei

11.10112005.

2. DA v,oLAcAo A 
GARANIIA CONSTITUCIONAL DA

ISONOMIA E DO PRINCIPIO "PAR CONDITIO CREDITORUM.

0 Piano de RecUPerQcoo propôe pagomento corn 02 (duos)

formas de tratamen tO
 ocs credores, no que busca lancer conflito do iniereSses

entre eles coma forma de monipUlccao do resultado do votOcdO
. Corn efeito,

 arc as instituicoes finonCeira por
00 

propOr FORMA pagamento difereflciada p 
debentures corn esforcos restritos e corn

melo de emissOO

	

	
garantic real

de 
adicional, créditos diversos daqueleS previ toS Para os demais credoress 

quirogratarios. configure pretensOo quo viola 
Os prinCiPiOS gerais do direito

i	 do tegalidode.	 do	 propriedade,	 do

constifuci0flb	 do	 isonoma 

proporciono1id	 e do rozoobilidad O em especial o prinCP do "pars conditio

creditorum' e normas de ordeni pUblica.

A previsäo detinitivarnente permite a manipUIacOO do

resultadO dos deliberocoes assembleares jogandO credores uns contra 
Os

outros.
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Trotomento diferenciodo enfre credores de urna mesrno

closse ofronto o principlO constituciona l de que todos sOo iguals perante a lei,

bern corno o arligo 126, do Lei n o 11.101/2005. cujo tern prevé que, de igual

forma devem Os 
credores sec tratados no recuperccOO judicial, dentro de coda

clasSe.

0 art. 126 do LFR tern base normotivo nos principiOS juridicos

positivodos no art. 50, copuf e InCISOS ii LIV e LV, nOo podendo a recuPeracco

judicial olvidor de observar Os principios do igualdode, dci rcizoabiiidode e do

proporcionalidade, do legalidade, do devido processo legal em sentidos
material e formal, bern corno do vedocOO do expropriacUo de patrirnOfliO

desprovida de respciido legal. Dessarte, par todos Os motivos exposfos o Piano

ndo pode ser volidado.

3. OUTROS VICIOS QUE ACOMETEM	 0 NOVO PiANO.

LROPOSTO

0 nova Piano prevé a transferéfloifl de uma série de otivos

pora urna nova empresa. Newco, que pagarã aos credores corn a vendo

destes otivos. Caso estes ativos nOO sejoni suficientes para o pagarnento
integral dos credores, a piano prevé que as credores arquem corn as preluizOs.

Tat aspecto é inoceitável, neste caso. a GESA nOo estaria arcando corn suas
responsabilidades no integialidade. ironicarnente, a piano prevO que caso as

ativos seicirn 
mas voilosos do que as débitOs, este scido ticoria corn a GESA . ou

seja, a piano estipula dais pesos e duos rnedidQS.

Assirn 0 
piano deveria apresentar quci serio uma safda, caso

os ativos nOo tosse suficienfes Palo quitar todos as crédifos englobados no REJ.
7)

Como dito anteriorrnente, o novo piano prevë a ernisstiO de

notes promissórias parc as credores CLASSE IV, corn valores superbores a

R$20.000,00. mas nöo ha nada folando oceica do vencimento dos referidaS

pro miss 6 rio S

Ainda, hO previsOo de que Newco serO a detentora dos
créditos GESA e cita ainda como empreefldiment0S.9e10d005 de crédito para

a GESA, as obras de Belo Monte e Metro de SOo Paulo. Entrefanto as qucidros
que relacionom cantos, creditos e beneficiaries saC ornissos corn retacao C -

estes créditos. Neste sentido, porque nOo incluir reteridos créditos parc quitc*r

de uma forma mobs célere todo o passivo dos Recuperaridas?
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E como 16 ompiomente tratodo acima, sendo 
05 agentes

tinaflceiros credores quirOgrafarbos. como as demo is do class5 III B e as do
closse IV B, nOo so pode permitil o tratomeflto difereflCiOdO, corn direito a

ativos excIUSiVOS. 
Tol otitude é uma evidente distorcâo de prioridudest Pais se

estô dando preferêflCiOS de recebimento 
005 eloS mob fortes do cadeic de

credores.

0 referid° piano modificodO prevO que toda 
0 divide sejo

quitada pela NewCO e que a partir do criccdo do mesma fantO a GESA quonto
o GAIPAR esfarOo isentos de quciquer divida- A empreso subsidiória criada, par

sue vol, ficaria corn toda torca produtiva e corn a geracäO de riquezo, sem ter

quaiquer cornprO metim t0 no pagamento dos credores.

Vale ressaltar, por tim, que no piano apresentadO nOO taLc'

em data de vencimento dos notas promiSSoriOS, contudo, no minuta do CessO0

de Créditos ho referenda as dales de vencimento dos notes prorniSSoriOS,

portanto, creio quo essaS divergnCiOS tambemdeflm ser sanddos.

s razOes e fendo em vista C manobro
For maiS esta Squel quorum o piano de

reclizodo, certomente pore aprovar corn qua 

recUPerocao judicial, 05 modificacoes 00 
piano naG podem ser oceitas. sejom

pelos credores, sejo pelO controls de legordade a ser realizado
 par este d.

julio.

4. DA LOSSIBIUDAD E Pt CONTROLEPELO PODER JUDICIARIO

S-A assembleic compete a artalise de viobilidade do

empreSa assim como d o conteodo ecoflomico do pIanO, jô co JudiciOrio o

controle de sue validade. Sobre 0 controls judicial do piano, vale aindo
possibiUdode. inclusive. de as

destoca' forte inclinacOo do jurisprUdêfldi u pela 

nulidades serem pronundiddas de oflcio pelo Poder Judiciaria.-

Falo é que, dionte de todo o retatado acimo. o Piano

Modificado apresentam nulidades insOnOYSIS e. se a AGC 
0 oprovur. que é o

quo o este d. juIzo declare
que está levando a crer ate 0 momento, é !MPeriosc 

sua invalidade.

NôO 
bastoSse tudo iso, outro argumento serve Para

sustenfar a tese de controie a ossembiei090 I de credoreS não e urn orgdo
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t6cnicoiU1idiC0. sequer exige-Se copocidade postuIQtáIiO par0 neIC 
59 later

presente. Ou seja. eta nöo tern, em princlpiO. aptidöO polo lozer o contrOle de
ate questioflal

jegalidade do piano. E
VenhJci!mente credores podern 

disposicOe s
 do piano, entretonto nôo tern eles, nem o administrodor judicial

que preside a assembiela, competéncic jurIdica parc deciarar a nuildode do

piano.

A assembieiog°1 nôO fol concebidU pare later de

controie do yalidade do piano, pals, se ossim o fosse, as credores deveriarn se

fazer representa r par odvogadOS. inclusive 0 própIiO odrninistrador judicial,

caso nOo fosse odvogodO, deveric estar assessorado par urn. Atém disso, so
fosse dodo a assenibteic a reoliZOO° de controle de volidode do piano seria
elo presididO pelo mogistrado do causa e ndo peto odminishador judiciCi, là

que presidido pale magistrado, seria passive1 realizar 
0 controle ao tongo do

propria assemblela- EntretantO, esta näo 101 a opcäo do Lei 11.10112005-

For isso tudo, e que se defende ndo ser apenas possivet,

mas exigivel, que a piano de recupOracOo judicial que cant enha nulidode seja
controiodo pelo rnogistrado do ceusU tao logo chegue cos autos, de oficio ou

mediante provocaca o -

A vontade dos credores, Co aprovarem a piano, deve ser -

respeitoda nos limites do Lei. A soberoflia do assernbieia pora cvalicir as

condicöes em que se dorô a recuperocOo ecoflOmica do sociedade em
dlticuldodes nOo pode se sobrepular Os condi(;6es tegois do manifestocáo de

voritode representod' Palo Piano. Do mesma modo que é vedodo a dois
pcirticuioreS incluIrem, em urn contrato, uma clOusula qua deixe co orbltrio de
umo delos privar de efeitos o negócio juridico. o mesmo poder nOo pade ser

judicial. A Lei é o tirnite fanto em uma,
conferido 0 devedora em recuperacUo 

coma em outrci I-iipotese.

Sendo assirn, a Requerentefcledoto se apOe veemente Os

ModificacOes apresentadas peics Recuperandas e, de onternOo, caso sejo
aprovado a ReferidO piano, requer que este d. julio exerca o controie de

legalidode do piano apresentodo.
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CAB AMBIENTAL

Em 25.08.2015 toi noticiado pelo Valor EcOfl6miC0. que as

recup€rafldaS ievarOO 6 LeiIãO a CAB aEnbiental, referido motéria noticia que o

preco mInimo a ser opresentodo estO bem abaixo do valor atribtildO 6 EmprSSO,

jo 
que, iniciolmente. havia urna ovoIiCcoo superior a R$ 1 biIhO 

a CAB

(documento anexo).

Cumpre ressaltar que se, de tato. a CAB for levada 0 IeilUO

ilhães, Os 
interesses dos credores estaräo

pelo precO mmninlo de R$ 550 m 
bastante prejudicados. princiPoirnente daqueles credores Ouirogratário

s B e

como OnicOS fontes de
Micro e PequenO5 Empresa B, gus possuem 

e

	

	

recebirnentoS aquelas previstas no Canto viriculodo A. estando entre etas a

alienacdo do CAB Ambiental.

5.	 PtDIDOS

Ante 0 
exposfO. a Credora irnpugflo as alteracöes

apresentados ao p
iano de RecuperOcOo Judicial, corn torte nos fundornefltos

acinG expoStOs e, de antemöo e como forma preventiVa. requer, caso sec

aprovado o piano moditicad0 nos condicOes em que proposto no AGC a ser

reatizad a
 em 28.08.2015, que estG ci. juliO exerco a controle do legalidade do

piano apresentodo, tho logo cheQue 005 autos a inforrnac ao do aprovacOo do

piano no AGC.

Termos em que.
F'ede defelimento.
Rio de Janeiro, 26 de ogosto de 2015.

CYBE1.E CRISTINA DE ALMIDA ALVES

OAB MG 81-722

On/Ri:

Pgina lode 10	 AV. do Contorno, WOOD S Sala 201
Santo Agostinho Belo Horizonte, MG

cJF30.110.120 . (31) 3335.1658
-	 www.siquelrasilva.combr



25105/20 1 5 - 05:00
GaIväo preve obter KS 550 rnilhöes corn CAB

Por Graziella Valenti e Victoria Mantoan

A GaJväo Engenhath espera obter R$ 550 milliöes corn a vend
a da compaithia de saneamento CAB AxubientaL

Esse éo preço mInima pelo qual ocoutTole da coucessiOfláFla deve se
t levado a Ieilão, con%nfte o apuroue Valor

PRO, servico entempotS do Valor.

Os reCUISOS serão usados no plaxio de recuperacäo judicial da empresa de construcão civil, pan abatimento de

divida. Do total, p0flm. pouco mais de o% (urn terço) serO usados como capital de gin) pan
	 ° domanuteflc 

•

Corn dividas da ordem de PS 
2bilhOeS, a Galväo Eugenhiaria entron em wise apôs oenvolviniento na Opera*

pedido de recuperacão judicial foi p ittocólado na Justica em
"LavaJatO" do Ministério Pblico Federal (MPT). 0 

junbo.

a consolidada de R$,6 blihoes em 2014 etinba, aa firn do ano passado, o
A companhia contabilizon receit 
equivalente it$ 6,7 bilhôes tie projetos em carteira.

Em 17 
tie agosto, teveiniclo a assembleia tie credores da companhia, masfoi suspensa a pedido dos proprios

representantes cia empresa. 0 pIano é retomaro encontrO Da sexta-feira.

A Galvão detém 66,06
 da CAB Anibiefital. 0 restante está nas mäos da BNOESPar. Ao preço-rniflimO tie KS 550

milhöes pelo controle, ocomprador deverâ fazer urn desembolso total de its $50 milh6es, por conta dos direitos

do acionista minoritário tie também vender suas açóes.

0 valor peilo qua) a empresa tie saneamento sei* oferecida é inferior a expectativa initial da GalvãO, que embutia
uma avahiacão superior a KS i bilhão a CAB - oque dana pouco ma's tie KS too miIhOes adicionais pelo controle.

A soma a sex levantada, contudo, tecnicameute pode set ampilada, uma vez que existem ate quatro interessados
na empresa e a venda é realizada em Ieilão. E comum que oprecotiuIthm0 seja o valor pelo qual inn compracloriâ

aceiton assinar acordo vinculaiite, ou seja, compromiss o tie aquisicAo. Tende a set, nste seutido, omellior valor

já oferecidO pelo ativo.

de 	
o milhöes pela CAB, a despeito tie inicialmente terrno

"Os credores já estäo confortâvS corn essevalor 	
s

projetado mais", disse ao Valor fonte prôxinia a recnperacäo judicial.

A Aegea já confirniOn
 interesse em disputar o ativo e fontes do mercado afirmam que oG? Investments continua

mis negociacöes pan comprar toda a pa iticipacãO do grupo. Mites de, estourar a Lava-Jato, ofundo negociava a

aqnisicão tie nina fatia da participacão detida pela Galväo. Corn oiuido das jnvestigacôes,
nb entanto, esse pIano

lot deixado tie lado. A israelense Miya ca francesa Suez j a foram citadas como estrangeiras que poderiani entrar no
mercado brasileiro de concessôes tie saneamento por meio da CAB. A Suez, no entanto, disse que suspendeu 

Os

estudos Para 	
a atuar como operador noBrasil, tanto pormelo tie aquisiçöes como por 

nov05 contntos.

A Galváo ainda possui outros ativos a serem vendidos, was nenhum tao cobiçado quanto a CAB. A coucessiO
náit



atua em 6 municipiOs, nos Estados de Santa Catarina, Paranâ, go Paulo, Mato Grosso e Alagoas, e atende a 3,6

mflhOes de psoaS. 0 i
'eslJJIado, porém, stem piorando rapido corn a falta de iuvestimeflto e as djvidas elevadas.

Semprena comparacäo do primeiro semestre de 2015 sobre oniesmo periodo de 2014, a CAB acurnulOn receita

liquida de R-$ 2118,5 milhOes, queda de 15,7% sobre 014. 0 prejuizO operacional, apbs as clespesas financeiras, foi

de R$ 10,2 miihöes, ante lucm de ES i,S 
rniihöes- A ültirna linlia do balanco rnaltou prjuIZO liquido de R$ S

milhOes, frente a lucro de R$ 5,6 mithOes. 0 resultado liquido atribu(dO aos acionistas cont'oladores mostrou

perda de ES 5,8 rnilhoes, revertendO Incro de ES 6,4 rnilböes.

A expectativa dat GaIvãO é obter ate R$ 2,5biIh6es entrevenda de ativos C recuperaclo de créditos. A empresa tern

cerca de R$ 2bilh6es a receber da Petrobras.

Além do ativo de saneameflto, o grupo decicIiu incluir no piano a venda da Gavo BR-153, responsástCl pela
gestão cia concessãO da rodovia que leva ontesmO norne, e da Pedreira, filial localizada no rnunicipio de Arujá, no

interior de São Paulo. A expectativa da empresa C de que a 	
obtido corn as vendas, somado aos direitos

creditôrios que cia tern contra clientes, em sna major pane contra a Petrobras, sejam suncientes pan quitar a

divida listada na rccuper40.

•1
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A GALVAO ENGENRARIA S.A. (EM

ASSEMBLETA GERAL 1W CREDO p PARTIQPAc Os S.A.. (EM

RBCUPERAcA0J

Ms 19 (dezenoVe) din do:m&s cit agQsto de 2015, as 14 (catorze) boras, no Edificlo

do Rio de Jarieiso, Auditóño, localizado naPraca XV de Hovembta, ii.
cia Boisa de Valotes 
20, CentrO, Rio cit janeito/RJ, a Mmixlistfldmn judicial 

ALVAREZ & MARSALCONSIJLTOItTA

EBSAI no 
BRASIL Lfl)A. (AY), 

representada palo Sr. Eduardo Seixas, abriu a

Assemb1th Geral de Credores ("AGC") de .G.aSLVAO ENQFsRL1tIA
	(EMBECUDERAG

JUDICIAL) e GALVAC) P.ArflCIPAcO 84.. (EM RFCLTFAACAO JUDICIAL) (doravwith

simple smente aenomhiadas an conjunto corno

S
RMizado 0 cadattament0

 dos credo tes, a AJ atestou aistit quorum vâlido de

instalaçio pan a prese"t" AGC, contando corn a preseaca cia 70,4% (setenta virgula quatto

pot ante) dos credores cia classc I, s69% (oitenta e sS vi anofl pot cento) doe credorts

è classe UT e 52,80/0 (cinquetita e 116S 'visgula QtO pot cento) dos credotes cia classe IV,

conforxne dexaonstxadO no docurnentO era anexo (Doe. 01).

V.

Mciando os ttaba3hos aAJ esclareceu que a present, AGC havia sido convorada

xnediante edital tinnado pelo M. Juiz de Diteito &7 Van Emptesati2l cia Cornntca cia Capital

do Estado do Rio de janeito/RI, publicado em 3/Q8/201S. Era seguida foi lick, 
0 edital de. 

na forma cia Lei, a
convocacão pelo reptesentante cia .kJ p.c.. 02). Na .sequênCi2 

iclO credore pan assinatem a 
ata an final comoreptes tantes das

reptesentaDt( 4 AJ conv 

Classes 1, Classe UI e cia Classe TV, bern come secttttiO.

do Juiz xnudando cia classe
Na sequência, o St EdnardO Sdzas jell pan a AGC o despacho 

Ill para a Chase IV o credot MS&B ConsnitoS, tecuologia C Engentiat na formi do aneO

(Doc 3)
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Esclareceu, ninth, 0 SEduardo Seins cpa; no caso de msndathios e credores corn orientacAo

de voto, a responsahilidade pS cumpritnento cIA otientaçiQ de voto é erdusiva do

rnandatisio de que se trata.

Danda sequScia aos ttabalhos, csdareccu o St Edua rdo Seixas 'cpie .a. ptesente AGC -tern

como ordeni do dia a votacão do Piano de Recuperaçäo Judicial ("PItJ") conjunto das

Rccuperandas, concedcndo a palavra ao Dr. Flavio GaIc]ino, advogado das empresas

Recuperandas pan gut apresentasse aos credores a PRJ.

o Ilk Flavio Galdino agradeceu a presença de todos os aedores presentes a AGC,

esciarecendo que as Recuperandas recouhecerain os créditos de seus credores e que

apreseAtaram versâo atualizada dci PRJ das Recupenudas na semana passada corn alteraçoes

que foram clisponibilizadas no site da empresa. Esthreceu que nem todos os aedores dycrarn

a oportunidade de avaliat e deliberar internamente sabre a alterac4O do PRJ. Esciareccu que as

alteraçOes nip afetam a Classe I de Credoxes, nào afetain substanciairnente a Classe IV, mas

afetam os credares cia Classe III, em especial  os ctedore , financeixos. Esses credores pediram

ma tempo pan 2nlisnr as alteraçoes, assim Como muitos outros credores, fornecedores

inclusive, pedirarn e precisam de tempo para anaiSt. São credores pie apoini as empresas

em tccuperaçio e pedirarn tempo pan aprovaçäes internas. Assim, desculpando-se pelo

inconveniente que possa set causado aos adores, solicitoupedido de suspensäO cia AGC de

frurna pie a mesma possa ser retornada em perlodo próxirno, viabllizando que essas anilises

possam set feitas e o PRJ aprovado, sugerindo a data do .&a 28/08/2015, segtmda o

advo&ado, possivel pan a realinçio. cia AGC

o Sr. Eduardo Seixas, reptesentante da Administradota Judicial, então pergunton se havia

oposicâo dos credores quanto:à sollcitacio do advogado das Recuperandas. Como nâo.foi

possivel aprovar a solicitaçâo por•adamação; em razào cia oposiçio de algnns credores, oSt

EduardoSeixas entio disse pie deveit set feita a votaçio 4a suspensäo cIa AGC conforrue

solicitado pelo advogado das Recuperandas.

-V 	 jtV
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Em seguida, o Sr. Sandro Martins, represent91te do credor Bureau Projçtos, indagou como,

diante da noidade as credores poderào .analisa.t -urn piano pie fi1 alterado rçpenfiU21) 
1

concedida a palavraaO advogado cias RecupeXaflS cste 
csdarecci3 que .acotheu so1icitac&

de credotes, e pie as alteracoes foram submeddas aG juizo d recupttac4ojudiciA Ml?, a

Adxriinistfldot9 judicial e que a verso fol disponibilizada no endeteco dettônico das

itecupetaxda t que esti a clisposico de credores que tenham düvidas ou sugcstöe
S e que corn

o adiameflto referido credor e outros credotes terão tempo pars analisar as lteracöes

Reitetcu que as alteracöes nb afetarn os credores ciassel e rø.o afetam substanS
	 te os

créditos dos credores (jasse TV..

A Dxa Lucia Helena Fernandes de Bartbs, advogada do credot Eurobtas ConsttUO,

• indagou Be questöes fundarneilta is do PRJ foram sanadas. Segundo a advogada existe a

previsbo cit que xecebivS da Petrobras setäo uti]izados pEa paganietitO aos crc dotes, maE

quc, entretantO, foi 
jnIotmada (jue a Pctrobtás disse que aäo tern nada pan pagar pan as

RecupetandaB. Gostaria de saber também sabre a valor ruInimo cia venda dos ativos.

Ponderon pe nio é viável as debentures saran emithdas e 
Palos corn a venda dos ativos c que

Be o 'valor cia venda dos ativos for meaor poderãO softer urn desconto signi6cathTo -do sat

ct&hto.

o advogado dn Recuperandas esclaxeceu qua acolheu cliversas sugcstöes de credotes

reiterou qua esto disposicäo dos credores pan esciasecet qnaisquet düvidas, solicitando qua

a Dra, submetesse os quesdonamefltOs formalmente pan que pudessein set devidatnente

registradoS a respondidos. Escictreccu pie a submisflo do PRJ a suas alteracôtS 
rn coma, be 

vent dos advos se data em ambiente formal, e qua as advos serb alienados no processO de

RecupC.taco judicial cm leiläo corn superviso do juizo da 
.Recuperacb9 judicial, do MP e cia

AJ. -cisando a alcancat o major preço -possiveL porétn zilo tern como 
pratt a valor a set

-c-------- n.w Aereinados advoa esO a1iados a metdo
a	

e qua hi
lançadO, es cWrc'-" -j.-

discusSO conxinteressad05t pie . näo tern condiçôes cit dedinar detslhespot questöes de

sigilo, e qua portanto hi interesse do mercado nesses ailvos; 0 advogado ainda esciarecen que

a valor conthbil dos ativos é superior ac valor de toda a divida das- Recuperaxldas e que as

tnC5nfl colocatam a venda coafome o 
PEJ pars pie,7ntol ovalot possa
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servir pan Mat toda a dftda- Em relaçio as discussOes corn a. PetrobS, esclate que

todos os cré&tps advérn de contxatos quc es
täo formalIzaclOS e indag4 queSA eQ rpresentzntt

da Pettobtés que passou a inforxnacão rnendonadL E .sdareceu . ainda que os receblvS sic

saes corn a petrobrás etio acontecendo em carAter
cxucmamente rclevantes c que as dicus 

sigilosé cemfoto própño.

A Dm Renata Quintella, advogada da credora Alpha Markthec pedlu a paSta pan esclatecet

que o que impottli é se a sesso val set suspensa ou näo, esciarecendo que se forern exciuldos

hens pan pagarnentO acs credores a.AGC uâo deve set adiada e
. se as alteracôes forem apenas

sobre a forma de pagainentO a AGC podetá sex adiada-

S	
0 advOgadO dS Recupcflfldas esclateceu quc todos os ativos das Recupetandas estão sendo

alienados Para pagamentO aCs credo tes confonne disposiçâo do Piano, que devero aprovat a

aiieincäo dos hens na forma 
do Piano, sendo qua em caso de aprovacäo, os hens sera-0

vendidos através de Ieilão e o resultante cia aiienacio pago aos credotes na forma doPiano.

o Dr. Ricardo Bras, representante cia credora 1$ Loc4o de Guinchos e do aedot Jose Zito

cia Silva, tnaxjifestouSC contra a nova data pot questôes logisticas, alegaado que a prazo do cia

28 é muito curto e que se a modufic4o diz tespeitO a ciedores que estavam de acordo, no ye

motwot pars adiar e Tie oPRJ dev'eria $et dflherado.

Advogado das Recupetandas larnenta profundamente, sabe do probiema logistico, esciarece

que pan a empresa e pass o AJ é também urn onus e gut tern certeza que 0PRJ ser4aptovado

Jnfrllzmente pot pedido dess es credozes são levados a fazer sw, esdatecendo ainda c1ue se

computaE a data entre 0 pedido de recuperacäo e a AGC deconeramm OS do gut 14,5 digs,

prazomenot gut a cia Lei e que a etnpresa esS comprornedda em retomar as atividades das

operaçOes, mas que øäø foi possivel pox motfros de logisdca interna porque todas as

aprovacöes gao 
tram obtidas, e que a data proposta do dii 28, após condliaclas agendas de

todos as eoividos> 6 a 6,i,4 possIvei.
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A credora Breda Transpottes e Serv4os, representada. pelt dra. Cidana RoBin Cavalcante,

pediu apthvn pan fa2er urn contrapoAtO. Esciarecen c1ue velo tie Säo Paulo e .que credof

nenhwn se sentia babilitado a deliberar sobre o piano tie recuperacäo judicial hoje. .pcdlndo

que aqu eYes que ujo tenham. concordado reconsiderern a sin posicäo pan aprovatern a

suspet)SiQ.

o Advogado das Recupetandas agndeceu a inanifestacâo cia aedora, esciarecendo que a

TJ/rg tern inümtras .decisôes qua os pianos tie recupetacào patient sex alterados aM a data cia

assembleit e que a concessão tie malt 1.0 diasnio acarreta nenburn prejul2o aos credores

aludindo ainda que a etflptesa a seus aclvogados cstbo I clisposiçbo dos credores pan

esclaredmentos e que as idteraçôes for2m. gubmeddas 20 MP, o qual .no verificou nenhuin

vice, rim que nba tern opcbO tie colocat olPlano paraaprcwacbo Sam autxrizaçäo tie cartos

credores que sâo essencià pan a própria aprovacâo do Plano a qua tamponco pode

seginentat a votação

A Dim Lucia Helena, advogada da Eurobras, solicitou qua as recuperandas .aprcaeqtassela as

alteraçöes do Piano eindagti se Mgarantias quc näo haveri outras alteracôes.

o advogado das .recuperandas esciarece qpc nao pock garanñx scuba haver' novas alteraçöes,

reicerando qua as akeraçôes podem. set faiths ate a data cia AGC. Solicita ao AJ quc seja

colocada em votacbo a suspeasbo, acrescentatido ainda qua credores que tivetew intercsse em

pedi±ern esciarecimentos. poderào &zê-lo clietasnente aos represefitantes da Empresa e qua se

coloca I clisposicbo pessoalmente pan prestax. estes as clarecimentos consignando em ata scu

endereco (Ay. Rio Branco if 138, 110 andat, Centro, Rio tie Janeiro) rcitçtando a solicitaço

qua se colocasse Cm v014910 a suspen.SäO.

' I

o credos Mills Serviços IndustSis, representado pS Sr. Matcelo Gonçaives Costa, laments

muito a suspensão cia assetbiela a alega que nbo hi canal tie comunicaço .e reclathou do

acesso Is infbrmaçôes.	 9
v '4
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o Sr Eduardo Seixas ciSc que a AJ presta Sos os esdatecitnent ps pox email e telefbn; alérn

cia encrtga do relatóño mensal das atitd2dtS nos autos da RI e. St &sponibilizOU a entendet e

reSpoildetas davidas a .prStar pessoabacrite as infostxnaçöes ao retirido credar te for o caso

solicitat as infotmaçôes as tecuperandas .faze44o canstar em ata o endereco e email do

Admithstfldot Judicial

o Advogado as recuperandas disse que infellztnente nic ten' canal diteto corn mais 4e 3rnil

credotes e se descUlpou por eventual não prestação de inforrnaçöes, ressaharido que sio

pAblicas e se calocanclo a disposicfto pan esclarecê-12S agora.

Paulo Carvalbo cia Silva, .credox da dasse J, inclagbu se a votaçio 31 no tetia aconwcido. 0 sr.

Eduardo Seixas esckutceu que apenas pergusfloii sit Iobjeço I suspensao, sendo certo

que, constatada a. oposico fnse necessria a totaçào da suspensâO ou nâo cia assemble"'

corn base no art 42. cIa LP-J, lendo em seguida o dispositivo.

Concl2madoS a se aniwifestat pelo Sr Eduardo SSas, apcflas os cteclotes Laiz Regis dc?. D.

Pereira (classe 1); Canuehil Cornerthl E13trica Ltda (classe 119; ScAañs Equipametito
S e

Services SA.(classe T1); Humberto Santana Engenheftos e Consultotes Ltda-E pp (clisselV)

pela nO. apztwacâo da
c Irnediato VIvulas e Conexöes Ltda (classe TV) Se .manist2rat'1 

suspensaTais credores represent= em crédito ovalot total de R$ 1.096346$5 equivalcntes

a 0,07% do total de créditos. presentes a . Assemhleia1 já computadas as ahstencöcs dos credores

Banco Industrial do Brasil S ,
/A; Oracle do Brazil Sisternas Ltda, e Pxomomlogicali5 resultando

na aprovacão cia suspens3o cia AGC pot credores reptesentandc) em crédite a valor total cit

KS 3.596.100.816,21 equivalentes a 99,93% do total de créditos presentes a AGC.

Corn isso declarou o Sr Eduardo Seixas a suspensao da AGC aM o.dia 28/08/2015 is 14:00,

no mesmo local, quando seth retornada a AGC, sew a necessidade de non credenciamento e

intetrompeu os trabaihos pan a lavratura cia preseute .ata que, lida c achacla con fotme, foi

aprovada pela unanhnidade dos prcsentes> tendo sido assiyá 
Pao Sr	 Seixas, us

qualidade de representante cia Admin suadotaj '' pelo S'rcthie,5Pd05 aedts abaixo
(



(Banco pine)

listados, representantes dn Classes X, Di e IV ficatido a lista de ptesettca incQIVOtSth a

ptcsetlte Ata (Doc •04).

Rio deJanciso. 19 de.agQstO dc 2015.

Alvarez & MarsalCOnsuttOti Eznpresathtl DO Bxasil Ltda

Eduardo Sencas
RO: 09376430-6

F
Secretirin

Mauro Tdxeira de Faria
pomon1ag'caJls TeenolOgia erarticipacöes Ltda.

flAflJflil$Zl Vtfl

RepreseittaPtes da Classe.!

Paulo C
RU

/ Ivonc VaZ jviacnacw-
Credor: Advocacia Jose Silva

oAB/SP 229,964

t)IJFL. 6%L-\/R	
OcrA

da

Ij ido Penachin N
Credor; pentágono DTVM Agente-Fi(

OABIItJ 31405

c.



'tuna Dias
credor: Humberto antana Engetiheiros eConstrutcLtS

OAB/MG: 134148

Ckssc JY

'-c-Z--.)	 -
Resende

Credo I .vbquinasEqpiPthteiltOS dcConstnicO Ltda.r 
WIiMo: 10385813

aria, Co13SWOJCredor: MS&B	
2962824 ssp/sJ)

v/a

t
vky



.SUBSTAZELECIMENt-

Substob-Seco. corn resetYcS do, p.oderes1 Zr advogada

ELISABETH DE OtIVEIRA LACERDA FRANCO tnscnfu no Ordem dos

AdvogadO5 do Brasil, Sec O RIO de .Joneiro. sob 0 n° 115,751, as poderes a

mirn confétIdO nos autos. d p procesic .O	 ,aO937iS6?12015.19.000'I. em

trUrnite perarite a r Vow Em.presadO 1 do Comarço do Rio as J.aneiro/RJ.

Belo HorIzofl.te 26 do ogosto do 205-

eldo Alas

U
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(lana - Juir Titular

Wild
Estado do Rio de Jandro Fader Judicithio
Tribunal de Justiça
Conmrca da Capital
Cart&io da 7a Vara Empresarial
At Erasrno Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 31332185 e-mail:
cap07vemptjr1.Jus,br

FIs.

Processo: 0093715-69.2015.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperaçao Judicial - Recuperaçao Judicial
Autor GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 0134093710001-79
Administrador Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULIORIA EMPRESARIAL DO BRASIL
LTDA
Autor. GALVAO PARTICIPAQOES S A - CNPJ: 11.284.210/0001-75

Nesta data, taco as autos conclusos ao MM. Dr, Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana

Em 31/08/2015

Despacho

Vieram-me conclusos os autos pam prestar as inlorrnaçôes acerca dos recursos iriterpostos (tis.
8975/8978).

Seguem as devidas informaçoes, quo deverão ser anexadas aos autos juntamente corn
comprovante de r?messa. Remetidas, voltem conclusos apreciaçâo dos pedidos pendentes,

a-.	Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Fernando Cesar Ferreira Viana

Em

Côdigo de Autenticaçäo: 49W1.6EYE.HBMX.IJA56
Este código pale ser verificado em: MtoIA94jjJj.jus.br/CertjdaoCNJN&ithdo

110	 MPFERREIRA
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