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C El NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

A GESA continua adaptando seu efetivo à nova realidade de obras e de orçamento. 	 Ah 
Número de Funcionários 

2.274 2.296 
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E GESA E GALPAR E Total 

O No mês de agosto, o efetivo da GEBA ficou praticamente inalterado, com apenas 4 desligamentos. Já em 
setembro e outubro, houve redução mais significativa, mas ainda dentro do planejado pela companhia. Esses 
desligamentos têm origem em dois fatores: diminuição do ritmo das obras que estão em fase final, e horizonte de 
contratações mais fraco para os anos seguintes, decorrentes da RJ e da dificuldade de caixa do governo em 
todas as 3 esferas. 

C Ressaltamos que, estes funcionários são apenas aquetes sob o CNPJ da GESA, ou seja, não estão sendo 
considerados aqueles alocados nos consórcios, que não têm vinculo de trabalho direto com a companhia, apesar 
de serem considerados na DRE e no Balanço da GEBA. 
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1 STATUS DAS OBRAS - BACKLOG 
O Backfog da GESA em 31 de outubro conta com duas obras a menos, pois no período houve duas 
entregas, um cancelamento e uma contratação. O aumento no saldo total deve-se em grande A 
parte a essa contrafação. Ademais, algumas obras tiveram seus saldos revisados para cima 	/01 

fent ~bares de Roais) 

Obra Contratante 2015 2016 2{117 201E1 2019 - TOTAL 

FIOL 2 
BONSUCESSO CARIOCA - CONSORCIO 
REU RB FAVELAS SAPE A - CONSORCIO 
ANEL VIAM - CONSORCIO 
COMPERr QUEIROZ IESA GALVA0 - 
CONSORCIO 
ML5 - METRO LINHA 5 LOTE 2 - 
CONSORCIO 
CONSORCIO MOBILIDADE SP 
TONEL- FIOL 

TRANSFOR - CONSORCIO 

BELO MONTE UHE - CONSORCIO 
URE - CONSORCIO 
DER - CONSERVA PEDRO DE TOLEDO 
17.9139-9 
TUBI R 
CAMAROES 
SENA MADUREIRA CQG/GESA- 
CONSORCIO 
ROMA - CONSORCIO 
AV. ROBERTO FREIRE 
GUARAPIRANGAII 
ML2 - CONSORCIO METRO UNHA VERDE 
BARRAGEM MURIPÁE 
CONSORCIO BARRAGEM FRONTEIRAS 
PORTO DO RECIFE 

VALE C 
Prefeitura El H 

Prefeitura SP/S IU RB 
Governo CE 

PETROBRAS 

Metrô S.A 

Prefeitura SP/SIURB 
VALEC 
Pref. 

Fortaleza/Sec.Exec.Reg. 
Norte Energia 
PETRO ERAS 

DER- SP 

Prefeitura laxarei 
Prefeitura BH 

Prefeitura SP/SIURB 

Prefeitura SP/SMR13 
Governo de PE 

Prefeitura SP/SEHAB 
Metrô S.A 
Deop - MG 

DNO CS 
Porto do Recife S.A 

1.776 
1.450 

556 
o 

O 

11.654 

7.648 
8.602 

7.124 

79.270 
O 

3.018 

2,760 
3,431 

O 

o 
O 

672 
51 

O 

1.595 
O 
O 
O 

O 

7.113 

1252 
2,218 

17.579 

145.666 
o 

9.006 

15.441 
52.814 

O 

0 
78.333 
12.023 

o 
41.175 
5-2,341 
28.113 

o 
o 
o 
O 

O 

o 
O 

o 

65.591 
O 

O 

10,963 
1,475 

31,536 

17.718 
181.348 
131.815 
22.821 

127.970 
52.341 

101.672 

o 
O 

O 

O 

O 

O 
O 

o 

23.077 
O 

O 
o 

61.415 

83.487 
14.942 

181,058 
57.693 
61.156 

O 
O 

O 
O 
o 
O 

O 

O 

O 
o 

o 

3.875 
0 

O 

O 
O 

4.355 

90.729 
O 

153.002 
432.112 

O 
0 
O 

3.371 
1.450 

556 
2.792 

8.294 

18.767 

8.900 
10.820 

24.703 

317.478 
27.135 

12.024 

29.165 
57.720 

97,306 

191.934 
274.624 
478.570 
512.677 
230.302 
104.682 
129,785 

TOTAL 	 128.013 464.669 745.251 482.829 684.072 2.543.054 

Contrato assinado em 26/08 	 ALVARE Z & MARSAL I 10 	
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STATUS DAS OBRAS EM ANDAMENTO 
Apenas 1 das 22 obras em carteira está de fato paralisada, pois depende de repasses do Governo 
Federal, que está com dificuldades e revisando seu orçamento constantemente. O restante A 
apresenta evolução normal. 

Status das Obras 

BELO MONTE UHE - CONSORCIO 

TRAfsJSFOR - CONSORCIO 

TUNEL- FIOL 

CONSORCIO MOBILIDADE SP 

ML5 - METRO LINHA 5 LOTE 2- CONSORCIO 

COMPERIQUEIROZ IESA GALVAO - CONSORCIO 

ANEL VIARIO -CONSORCIO 

REURB FAVELAS SAFE A CONSORCIO 

BONSUCESSO CARIOCA - CONSORCIO 

FIOL 2 

DUPL1CACAO SP-88 

CONSORCIO COMPLEXO OLIMPICO DO CEARA 

BR 104 DUPLICACAO - CONSORCIO 

2,6% 
°O% 
	 042% 

2,4% 
75% 

3,0% 
,73% 

3,8% ,99% 

Mill~1111~111.111.111~1~11111.~11.111~1.16% 

97% 

	 0  
1,2% 

0,09% 
0,7% 

0,00% 
98') 

0,8% 

95% 

99;'u 

1,9% 
97% 
	 1,01% 

74% 

• ,00% 
1,9% 

1,23% 
O 3% 

0,70% 

E Executado até 31 de Agosto 	E Executado em Setembro 	é Executado em Outubro 

Obra cancelada pelo DER —SP por falta de verbas 
	 ALVAREZ & MARSAL 1 	11 	
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0,0% 

0,0%0,1% 

0,0% 0,156 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

2,1% 

1 STATUS DAS OBRAS — EM ANDAMENTO 

Algumas obras não mostram evolução pois têm previsão de início para 2016 ou 2017. 

Status das Obras 

PORTO DO RECIFE 

CONSORCIO BARRAGEM FRONTEIRAS 

BARRAGEM MURIAE 

fv1L2 -CONSORCIO METRO LINHA VERDE 

* GUARAPIRANGA II 

AV. ROBERTO FREIRE 

ROMA - CONSORCIO 

SENA EvIADUREIRA CQG/GESA- CONSORCIO 

CAMAROES 

TURI II 

DER -CONSERVA PEDRO DE TOLEDO 17,989-9 

URE - CONSORCIO 

• Executado até 31 de Agosto 

*Obra parada por falta de repasses do PAC, do Governo Federal. 

e Executado em Setembro 	E Executado em Outubro 

ALVAREZ & MARSAL I 12 



rs" r 
	P" 	P" 	f" 	f"' P" 	f'" f'" rei F1'• Fm Ma PE Ple 
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ATIVO PERMANENTE CONSOLIDADO 

Conforme previsto no Art. 66 da Lei 11.101/2005, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor 
não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo 
juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. 
Desta forma, as variações no ativo imobilizado correspondem somente à depreciação do ativo. 

O A conta de REAJUSTES 
CPC 	faz 	referência 	à 
emissão de laudos, na 
forma 	 do 
Pronunciamento Técnico 
CPC 23, que atestam 
que 	alguns 	ativos, 	no 
caso 	máquinas 	e 
veiculos, 	tiveram 	sua 
vida útil revisada, e por 
conseguinte, 	seu 	valor 
contábil. 	Estes 	valores 
diminuem as despesas 
de 	depreciação, 
desacelerando 	a 
depreciação acumulada. 

rn ~Meros de Roeis) Março 15 Abril 15 Maio L5 Junho 15 Julho 15 Agosto 15 Sete mtn.o 15 

Custo 801235 295.409 291236 291.292. 293.955 293.956 293.535 

Máquinas e Equipamentos 
Móveis e Ute nsll les 
Computadores e Periféricos 
Veículos e Aeronaves 
Consorcies 
Edificao3es 
Terrenos 

25.771 
3.197 
8.202 

14.514 
247.334 

376 
841 

20.855 
3.266 
8.202 

14.514 
247.355 

376 
841 

20.877 
3.266 
8.202 

14.514 
246,160 

376 
841 

20.903 
3.266 
6.202 

14.514 
246.129 

376 
841 

20.920 
3.266 
8.202 

14.514 
245.836 

376 
641 

20,905 
3.266 
8.208 

14.514 
245.846 

376 
841 

20,890 
3,266 
8.208 

14.514 
245.440 

376 
841 

Depreciaçd'es Acumuladas (149-.333) (151.775) 
(8.136) 
(1.549) 
(6.469) 

(14498) 
9.232 

(130.291) 

(6.9 

(153;5179) 
(8.324) 
(1.573) 
(6.569) 

(14.512) 
9.135 

(131.601) 
(65) 

• -(145.295) 
(8.506) 
(1.597) 
(6.662) 
14.512) 

9.028 
(122.98) 

(67) 

- 	1148.463) 
(8.664) 
(1.621) 
(6.757) 

(14.512) 
8.917 

(126.759) 

(68) 

(153.587) 
(8,814) 
(1.645) 
(6.849) 

(14.512) 
8.806 

(130.5114) 
(69) 

(158.130) 
(8.958) 
(1.669) 
(6936) 

(14.512) 
8.699 

(134.684) 
(70) 

Máquinas e Equipamentos 
Móveis e Utensílios 
Computadores e Periféricos 
Ve icul os e Aeronaves 

O Reajuste CPC 
Consorcias 
Edificações 

(10.697) 
(1.555) 
(6.690) 

(14.276) 
10.588 

(126.640) 

(63) 

Valor líquida Co ntábi I 150.902 
15.074 
L-642 
1.511 

10,826 
120.694 

313 

143.634 
12.719 
1.718 
1.732 
9,248 

117.064 
312 

140.727 
12,553 

1.693 
1.632 
9.138 

114.559 
311 

148.997 
12.398 
1.670 
1.539 
9,030 

123.209 
309 

144.492 
12.256 
1.645 
1.445 
8.919 

119.077 
308 

140.370 
12091 

1,621 
1.359 
6.809 

115,343 
307 

135.405 
11.931 

_ 	1.597 
1.273 
8.701 

110.756 
306 

Máquinas e Equipamentos 
Moveis e Ute nsll i os 
Computadores e Periféricos 
Veículos e Aeronaves 
Consorcies 
Edificacties 

ALVAREZ & MARSAL 1 14 
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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Nos meses de agosto e setembro de 2015, as principais flutuações observadas no Demonstrativo 	A 
de Resultados da Recuperanda GAL VÃO ENGENHARIA estão descritas abaixo: 

Ai 

O As Receitas Líquidas de agosto e setembro sofreram 
impacto negativo de baixas no Contas a Receber. 
Basicamente, a GESA executou no passado alguns 
serviços que não estavam previstos nos contratos originais, 
o que é muito comum no setor de Construção Pesada 
Porém, para alguns destes serviços,_ a GESA concluiu que 
não há embasamento suficiente para cobrança extrajudicial, 
estornando os valores na Receita Líquida. Além disso, a 
GESA, por causa da menor escala e fluxo de caixa mais 
restrito, tem efetuado apenas serviços nos quais há grande 
certeza de recebimento. 

Receita Liquida (em R$ mil) 

202.526 
	 209307 

Lucro Bruto (em R$ mil) e Margem Bruta 
	 Ago 14 vs Ago 15 

	 Set 14 vs set 15 

28.400 

 

O O Lucro Bruto de agosto foi impactado apenas pela menor 
Receita Líquida do período, com os custos se comportando 
de maneira proporcional à atividade. Já o Lucro Bruto de 
setembro foi impactacto não só pela menor Receita 
Liquida, mas também por reconhecimento de custos 
relativos a obra de UFN III, que é uma planta de fertilizantes 
da Petrobras. A GESA estava impedida peia Petrobras de 
entrar no site desde "Clue esta rescindiu unilateralmente o 
contrato, em dezembro de 2014. Ao conseguir na justiça, 
em setembro de 2015, o acesso à obra, a GESA conseguiu 
os documentos contábeis e faturas do período em que 
esteve impedida. Os custos ainda são reconhecidos pois a 
GESA não aceitou a rescisão da Petrobras, e move ação 
contra esta. 	 ALVAREZ & MARSAL 	16 
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Ago 14 vs Ago 15 

(104.142) 

Set 14 vs Set 19 



2.5.916 
23,730 

19.178 
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DEMONSTRATIVO DO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (CONT.) 

O Tanto o EBITDA de agosto quanto o de setembro foram 
impactados pela reversão de PER1DCOMP (Pedido Eletrônico 
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração 	 7.421 

de Compensação). A GESA briga na justiça com o Governo 
Federal pelo direito de deduzir certas despesas do Imposto de 
Renda. No processo, que ainda corre, a GESA foi autuada a 	 (11,389) 	 (1.3.836)\ 

pagar R$ 12 milhões corno restituição de tributos. Como a 
companhia tinha em seu balanço créditos tributários, usou-os 
para pagar o Governo, lançando na DRE corno Despesas 
Administrativas e Gerais. Porém, o Governo não aceitou. 
Assim, a GESA devolveu os créditos tributários ao balanço, e 
em compensação estornou a conta de Despesas. 

(98.327) 

Ago 14 vs Ago 15 
	 Set 14 vs Set 15 

EBITDA (em R$ mil) e Margem Ebitda 

Participações em outras Empresas (em R$ mil) 

O Em agosto, não houve oscilações relevantes nas 
participações detidas pela GESA. Já em setembro, 
houve apenas ajuste no valor da participação na Gaivão 
Concessões Rodoviárias, como mencionado no último 
RMA, slide 19, número 4. 

Agosto 2015 

• Gaivão Loglstica 

e Gaivão Engenharia Peru 

Setembro 2015 

• CA B Alto Tiete 

gi Gaivão Concessões Rodovlarias 

ALVAREZ & MARSAL I 17 



Contas a Receber (em R$ mil) 

2.947.526 

2.910.448 

 

 

2.826.505 
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Ai , BALANÇO PATRIMONIAL - GESA 

A GESA deu baixa em alguns serviços que seriam de difícil comprovação, fundamentação e 
cobrança. Ademais, houve bom recebimento direto e indireto. 

C O Contas a Receber da GESA diminuiu em agosto e 
• setembro por causa das baixas de serviços de difícil 

comprovação, como mencionado no slide 17 deste RIM. 
Houve, em setembro, o melhor recebimento direto desde 
fevereiro, e também recebimento dos consórcios, que apesar 
de não afetar de imediato o caixa da companhia, afeta o 
Contas a Receber da GESA, na proporção que esta detém 
de cada consórcio. 

Julho Agosto 	Setembro 

Contas a Receber 
1,08 

C O Giro do Contas a Receber, considerando sempre os 
12 meses imediatamente anteriores, continua piorando. 	 1,03 	 368 

Isso porque a receita liquida LTIV1 (considerando os doze 
meses imediatamente anteriores) está descrescendo em 	 350 	 0,98 

um ritmo mais forte do que o Contas a Receber médio. 
333 

Receita Líquida LUA 
'` Giro = 

Contas a Receber médio l:110 	 Julho 
	 Agosto 
	 Setembro 

PMR (em dias)—-Giro 

ALVAREZ & MARSAL 



Os comentários a seguir referentes ao Balanço Patrimonial da GESA estão identificadas por 
números no Balanço Patrimonial que encontra-se no anexo: 
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1 BALANÇO PATRIMONIAL - GESA 

41) Como colocado anteriormente neste RtV1A, em agosto e setembro, o Contas a Receber da GESA decresceu não 
só pelos recebimentos operacionais, mas também por baixas de serviços de difícil cobrança junto ao cliente, por 
falta de documentos ou mesmo por ajuste da medição feita na época. É importante ressaltar também que os 
recebimentos dos consórcios dos quais participa a GESA não afetam imediatamente o caixa disponível da 
companhia, pois geralmente, apenas uma baixa percentagem desses recebimentos são repassados aos 
consorciados em uma base de tempo prevista em contrato, se houver sobra de caixa. No entanto, créditos no 
Contas a Receber do consórcio refletem imediatamente no balanço da companhia, sempre na proporção que a 
GESA detém no consórcio, 11) 

O O estoque da GESA pode ser dividido em 2 grupos: materiais que serão usados nas prestações de serviço e 
materiais para revenda. Estes materiais para revenda representam 80% do estoque total, e se caracterizam por 
serem produtos engenhados, ou seja, montados com partes sob encomenda e de alto valor agregado. Estes 
produtos têm expectativa de realização quando se termina a obra, e então se efetua a venda para o cliente. e 

O O aumento na conta de Impostos e Contribuições a Recuperar se deu por reversão da PER/DCOMP, que é o 
programa de compensação de tributos pagos a maior ou indevidamente do Governo Federal. Empresas 
tributadas pelo regime de lucro real podem usar os créditos tributários que carregam no ativo para pagar o que foi 
apurado de tributos federais correntes em um exercício ou período. No caso, a GESA havia sido autuada a pagar 
cerca de R$ 12 milhões ao fisco, pois disputa na justiça pelo direito de deduzir algumas despesas da base de 
imposto de renda. A companhia então usou os créditos que tinha no ativo e lançou como despesa na DRE. Como 
o Governo não aceitou o pagamento com os créditos, a GESA debitou o montante de volta no ativo. e 

ALVAREZ & MARSAL I 19 
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BALANÇO PATRIMONIAL - GESA (CONT.) 

números no Balanço Patrimonial que encontra-se no anexo: 
Os comentários a seguir referentes ao Balanço Patrimonial da GESA estão identificadas por 	Ai 
C O decréscimo na conta de Crédito Tributário LP em agosto deu-se por desbloqueio judicial de bens da GESA. 

Este montante é composto por recebíveis da obra de FIOL, e estava bloqueado desde pouco antes do 
deferimento da RJ, pois a GESA não estava em dia com suas obrigações trabalhistas. Porém, a GESA quitou os 
valores devidos, e então suscitou conflito de competência para que o caso ficasse sob a tutela do juiz da RJ. O 
pedido foi aceito, e o juiz da RJ liberou os recursos, dos quais 30% foram repassados à Caixa Econômica 
Federal. 4) 

O Em setembro, a GESA corrigiu o valor da participação na Gaivão Concessões Rodoviárias, pois havia auferido 
ganho no resultado desta devido ao erro de cálculo de juros, conforme mencionado anteriormente. o 

43 O decréscimo da conta Fornecedores em agosto se deve ao pagamento de materiais e serviços com ambos os 
caixas dísponivel e indisponível (alocado em consórcios). É importante ressaltar que a GESA traz para o seu 
passivo as contas a pagar dos consórcios, proporcionalmente à sua participação. Como os caixas dos consórcios 
não são controlados pela GESA, muitas vezes uma redução nesta conta não reflete no fluxo de caixa da 
empresa, como podemos ver no fluxo de caixa em anexo. Além disso, parte dos custos lançados no resultado são 
frutos de adiantamentos a fornecedores feitos no passado, e por isso não afetam a conta de Fornecedores. Já em 
setembro, o aumento desta conta deu-se pela compra de materiais e contratações de serviços. 0

0 
O A conta de Obrigações Fiscais da GESA é composta por tributos indiretos, ou seja, nos quais a GESA é 

contribuinte de direito e não de fato. Para estimular a obra de UFN III, o Governo Federal a isentou, assim como 
todas as consorciadas participantes da obra, de recolher PIS e Cofins. Como a Petrobras rescindiu 
unilateralmente o contrato em novembro de 2014, a GESA provisionou por precaução todo o montante que deixou 
de recolher ao Governo- no período ativo da obra, de aproximadamente R$_50 milhões. Porém, em agosto de 
2015, a GESA contratou uma consultoria tributarista, que emitiu um laudo atestando que o montante não precisa 
ser provisionado. A companhia então reverteu a provisão, e como PIS e Cofins são impostos sobre a receita 
bruta, apenas creditou o valor à receita líquida de setembro, que acabou sendo compensado pelas baixas no 
Contas a Receber, como mencionado anteriormente neste RMA. 	 o 
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I FLUXO DE CAIXA GESA , 

 

O recebimento direto da GESA em setembro foi fraco, mas o de agosto foi o melhor desde 
fevereiro. 

O Em setembro, o recebimento operacional foi da ordem de um terço do valor recebido em agosto, mas seu fluxo 
operacional foi maior. Isso porque os desembolsos de agosto foram afetados por transferências na conta de 
Adiantamento a Terceiros. Houve também maior transferência do caixa dos consórcios para o caixa da GESA em 
setembro, tornando-o disponível à companhia. 

O Em geral, tirando os motivos acima, os desembolsos se comportaram sem oscilações relevantes. 

C Lembrando que a conta de Adiantamento a Terceiros é usada para tranferências entre partes relacionadas à 
GESA, com o intuito principal de proteger o caixa de bloqueio judicial. Assim, a GESA mantém seu caixa em 
empresas do mesmo grupo econômico, e quando precisa de dinheiro para pagamentos esse caixa é devolvido. 

O Além do fluxo normal de desembolsos, a GESA precisa transferir recursos à GALPAR mensalmente, pois esta 
não é operacional, mas possui relevante dívida bancária e uma controlada pré operacional que demanda caixa. 
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BALANÇO PATRIMONIAL - GALPAR 

11 
Neste slide destacamos algumas observações referentes ao Balanço Patrimonial da GALPAR, que 
estão identificadas por números no Balanço Patrimonial que encontra-se no anexo  

" 	re' t" tell 

ti Como Como mencionado no RMA 2, a Gaivão Participações possuía investimento em um FUNDO DE DIREITOS 
CREDITORIÓS — FIDC cujos ativos eram direitos a receber da Petrobras. Em abril, este FIDC foi liquidado e os 
cotistas do FUNDO, receberam os recebíveis como forma de liquidação, conforme sua participação. O 

C A linha Investimentos da GALPAR, que constitui mais de 95% do ativo da companhia por esta ser uma Holding, 
vem perdendo valor por causa de prejuízo acumulado da GESA, principal empresa do grupo GALPAR.0 

O A dívida bancária da GALPAR oscilou em agosto, devido à contabilização dos créditos liberados à Caixa 
Econômica Federal, na forma de 30% dos receblveis da obra de FIOL. Porém, como a empresa está em 
processo de cisão, protocolou na junta comercial o passivo bancário apurado pelo AJ na fase administrativa de 
verificação e habilitação de créditos. Assim, a GALPAR preferiu estornar estes valores em setembro, para que 
esteja coerente com o edital do AJ. 00 
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FLUXO DE CAIXA - GALPAR 

A GALPAR não tem gerado caixa com suas participações, e hoje precisa manter uma controlada 	A 
pré operacional, além de sua própria estrutura, que custa em torno de R$ 600 mil mensais. 	 1111 

41) Reiteramos que o fluxo operacional da holding GALPAR é irrelevante, e seus custos e despesas são cobertos 
com caixa da GESA. 

O O fluxo de caixa entre a GALPAR e suas controladas se concentra em duas empresas: (i) na GESA, da qual 
recebe recursos para manutenção da sua estrutura e (ii) na SPE BR 153, que é pré operacional mas sua 
alienação está prevista no PRJ e precisa de recursos para se manter, evitando a desvalorização do ativo ou 
mesmo intervenção da ANTT — Agência Nacional de Transporte Terrestre. Estes recursos destinados à SPE BR 
153 também provém da GESA. 
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A homologação do PRJ e a concessão da recuperação judicial ocorreram por sentença em A 
14/09/2015. A publicação da referida sentença ocorreu em 22/09/2015. 

E 	r-  r-  r-  r-  ETE E 	r-- r- r- r- r- 	E E  

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

O Classe 1— Credores Trabalhistas 
> De acordo com a cláusula 6.1 do PRJ, os credores Classe I têm prioridade no recebimento e receberiam o 

seu crédito em até 30 dias após a homologação do Piano (22 de outubro de 2015). Este pagamento favoreceu 

a 509 credores trabalhistas no montante de R$ 6.580.353,52. 
PAGAMENTOS DO PRJ 

CRÉDITO 

INDIVIDUAL 

CLASSE I 

VIA 

2R$20.003 

PAGAMENTO 

(=) R$20.000 

QUANTIDADE 

212 

VALOR 

R$ 4.240,000,00 

VALOR A SER PAGO ATÉ 
22/09/16 

R$ 	15.791.240,69 

<R$20.000 (=) R$ Crédito 152 R$ 1.196.776,05 R$ 

àR$20.000 (=} R$20.000 7 R$ 	140.000,00 RS 	 68.767,40 

SINDICATO 
‹R$20.000 R$ Crédito 108 R$ 1.003.577,47 R$ 

TOTAL 	 509 	R$ 6.580.353,52 R$ 	15.860.008,09 

> Apesar da informação da Recuperanela de que 510 credores trabalhistas foram favorecidos com esse 

pagamento, o total é de 509 credores. Foi apurado que o credor Isael de Souza Ribeiro, listado indevidamente 

no edital, fez acordo trabalhista já pago em 22 de agosto de 2014. Dos 509, credores, 12 não chegaram a 
receber devido à inexatidão das informações bancárias, porém foi efetuada uma ordem de pagamento nominal 

para resgate em agência bancária. 
> O saldo remanescente (valores superiores a R$20.000) será quitado em até 12 meses após homologação do 

plano. ALVAREZ & MARSAL I 26 
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I PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CONT.) 

Ativos destinados ao pagamento dos Credores Concursais e dos Credores Aderentes - Leilão CAB A 
Ambiental 

C 

A Gaivão disponibilizou os ativos listados a seguir para o pagamento dos credores concursais e dos credores 
aderentes: 

Participação integral da GALPAR no capital social da CAB Ambiental (66,58% do capital social da CAB 
Ambiental); 

> Pedreira e 
> Participação da GALPAR no capital social da Concessionária Gaivão BR-153 (100% do capital social da 

Concessionária Gaivão BR-153)1 . 

O primeiro dos ativos a ser vendido é a participação integral da GALPAR no capital social da CAB Arnbiental em valor 
não inferior a R$ 600 milhões, na forma de Unidade Produtiva Isolada, de acordo com as regras contidas nos artigos 
60, Parágrafo Único, 142 e 145 da LRJ e artigo 133 do CTN. 

Foram realizadas duas tentativas de leilão em 1° e 2a. Praça sem sucesso. No dia 05/11115 iria acontecer a 
apresentação das propostas dos interessados no leilão da CAB, sendo que devido o não comparecimento de 
nenhum proponente interessado, o leilão foi reagendado para o dia 01/12/15. 

Tendo em vista a não apresentação de pregão pela única habilitada, a Aegea Saneamento e Participações S.A. o 
juiz retirou o pregão de pauta. 
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C gi CRONOGRAMA PROCESSUAL 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GALVÃO ENGENHARIA S.A. E GALVÃO PARTICIPAÇCIES S.A 

Publicação da Decisão de Homologação do PPJ e Concessão da RecuperaçãoJudiclalo deferimento do processamento no D.O. 

Publicação do Edital de Oferta Pública de Aliena ção Judicial via Pregão da UPI CAB Ambiental 	 Cláusula 3.5.1 

Pagamento Classe I até RS 20 mil (30 dias após a homologaç'ão) 	 Cláusula 5.1 

Término do prazo para apresentação Habilitação para Oferta Pública de Alienação Judicial da UPI CAB - la. Praça 	 Ciáusula 3.5.1 
Término do prazo para apresentação de Propostas para continuação do procedimento de Oferta Pública de AllenaçãoJuclicial 
via Pregão da UPI C -2a. Praça - retirado de pauta 	 Cláusula 3.5.1  
Prazo para envio, pelo respectivo credor, de Notificação de interesse à GESA e à GAIPAR para emissão de Nota Promissória (15 
dias úteis) 	 Cláusula 3.8.9 

21/09/16 
.Trabalhistas se houver 	 Cláusula 5.1 
Prazo máximo para pagamento dos credores Classe 111 e IV- Tipo A, em parceiaúnica, e do saldo rema nascente dos credores 

~Eventos Ocorridos 
Datas Estimadas 
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VI. ANEXOS 
GESA 

• Demonstrativo do Resultado do Exercício 
• Balanço Patrimonial 
• Fluxo de Caixa 

GALPAR 
• Demonstrativo do Resultado do Exercício 
• Balanço Patrimonial 
• Fluxo de Caixa 

Cupylight 2011 Marca 6 Marsal Hifdings, LLC, AH rigida reserval ALVAREZ 
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MUI riba MN ra, Ma Mit 	Pim 

Agosto 20,i5 	SeMintwo 291.5 Julho 2COS 

3.767.748 3,631161 

893.536 
153.214 
35.079 

899536 
	

899.536 

(1.00.42.5) 
	

213.5931 

36.757 
	

39,474 

881.402 626.888 
	

725.417 

881.402 828.888 
	

725.417 

2.925.788 	2.948880 2.9C5.748 

3.1308.170 	3.767.748 3.631.164 
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! BALANÇO PATRIMONIAL - GESA 

(em milhares de Reais) 

Circulante 

I

Calva e equivalerdes de caixa 
Contas a Receber e Outros Recebeis 
Estoques 
Impostos e conelbulp5es a recuperar 
kcliantamentos a fornecedores 
Despesas anteciparias 

Total do ativo desalente 

Mio circulante 
Realizável a tono prazo 

Contas a receber e outros recebfr eis LP 
Despesas anted padas LP 

()Crédito Tributário LP 

Total do realizável a largo prazo 

Investimentos 
.5alsr6o Logistica 
CA.13 Alto Siete 
&ido Engenharia Peru 

10Galv No ConcessNes Rodovlarias 

Imobilizado 

inianglvel 

Total do ativo não drculante 

Total doatIvo 

	

441051 	 47.6(Q 	 51.131 

	

2.947.526 	1910.448 	2.826.5C6 

	

222.2.63 	 220.597 	 227.250 

	

55.339 	 67.287 	 135.357 

	

148395 	 154.737 	 87.506 

	

2.826 	 2.775 	 2.388 

3.416.380 	3.408.446 	3.2.60.136 

	

49.019 	 48.950 	 48.371 

	

20.858 	 19.178 	 17.532 

	

4,658 	 4916 	 4.522 

	

22.172 	 23.730 	 25.916 

	

2.126 	 1126 	 1 

144.494 

	

140,312 	135.408 

	

4399 	 4231 	 4071 

	

591790 	 364.301 	3710211 

- pkç-sivo 

arculante 

CkFocriecedams 
Empréstimos e financiamentos 
Debentures 

,e,Provisdes e encargos trabalhistas 
Chrignbes fiscais 
ArNardamentos de clientes 

Total do passivo circulante 

sod ai 
Lucros ou PreJulaos Acumulados 
Aluste de arrancão pardcnonlal Reserva Legal 

Patrimônio líquido atribuível aos controladores 

Participarão de nio controladoras 

Total do património líquido 

Total do passivo 

Total rtopeaelo.pasrfniõriIo lktuldo  

Julho 1615 	A.,3wslo1015 	Seternbru 2015 

	

510.844 	487.130 

	

496050 	495.630 

	

124699 	124.699 

	

61025 	20734 

	

373236 	373.983 

	

952.159 	647.023 

2.226,074 	2.197.399 

mura 

161925 
7.783 

24.120 

mar/ 

154.145 
7.336 
9,266 

170.748 

163.221 
7.346 

12.611 

183.178 

499.801 
495.623 
12.4.699 

69.212 
324.954 
615.018 

usam 

Pau cirsulante 
Ezigfvel alongo prazo 

Fornecedores IP 
Empréstimos e financiamentos 1P 
DebRntwes ILP 
Obrigao5es fiscais IP 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
Provisées para contingências 
Provisão para perda de Inuesilmentrz 

Total do passivo do circulante 

Phiralziiõrald líQUEDO 

1.5).708 
103.0131 

472.862 
32.411 
14.713 

700,554 

152.187 
103.£00 

445.561 
31.820 
14.713 

743.481 

152.283 
14:0033 

450.455 
34.118 
9.561 

746.425 
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - GESA 

(em milhares de Reais) 
Receita operacional liquida 

Agosto 2015 Setembro 2015 

Custo das vendas e serviços (67.641) (133.336) 

Lucro bruto 

Despesas operacionais 4.465 5.815 
Despesas de Pessoal (2.182) (1.658) 
Despesas administrativas e gerais 6.637 7.461 
Outras receitas (despesas) liquidas 11 12 

EBITDA (11.389) (98.327) 

Depreciações e Amortizações (4.119) (4.788) 

Resultado antes das receitas despesas) financeiras liquidas e impostos (15.508) (103.115) 

Receitas financeiras 3.327 1.733 

Despesas financeiras (2.820) 5.453 

Resultado financeiro líquido 507 7.186 

Resultado de equivalência patrimonial (1.747) (3.296) 

Resultado antes dos impostos (16.747) (99.225) 

Imposto de renda e contribuição social correntes 
Imposto de renda e contribuição social diferidos R (43.403) (4.943) 

Resultado do ékercítio 
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Em milhares Reais 
.a14:143..Irtcra.1.-"nr,.!:8,.fesour.4ria 	- 

FiLixo:OneraciOrial 

Recebimento OpereCional 
Allenac8o de Bens 
Fatu ta me nto 
Outras Receitas 

Desembolso Operacional 
AquisIcao Equipamentos 
"Be naticl os 
Comunl cacao/Internet/Telefone Movei E Fixo 
Concorrendo 
Consultoria 
Despesas Com I nformatica 
Despesas Com Material Escritor) o/ Copa/ HigEe 
Despesas Com Ocupaceo 
Despesas Corri Publ I caCoes/ Assl naturas 
Despesas Com Representacao/ Brindes 
Despesas Com Taxas/ Impostos 
Despesas Com Veicules 
Despesas Com Viragens 
Encargos Sociais E Trabalhistas 
Energia Eletri ca 
Honorarl os Advoca ticl os 
Honorarl os Gerais 
Materiais 
Materiais Aplicados Na Producao 
Outras Despesas Ourais 
Impostos Sobre Receita 
Selados E Ordenados 
Servicos Terceiros 
Aporte Consórcios 

MIMO Investimento 
FILMO de Financiamento 
Outros Fluxos 

Gal par 
Outras 

Groação Ca,xJ E(T117TqFA. 

Salda Final -.0a n cos 'Tesouraria 

Saldo iniciei - indlsponival 

Consórcios 

Saldo Final - Indisponível 	 65.842 

0(2450[1pr:10 

-.151,1230 • 

116.3.2:433i 

20.910 
81 

1_5.935 
4.894 

(84-793) 
(754) 

(2.641) 
(2136) 
(78) 

(4.095) 
(169) 
(143) 

(1.048) 
(67) 
(373 

(1.769) 
(279) 
(655) 

(4.099) 
(13) 

(2.0561 
(590) 

(2.9513) 
(3.047) 

(27) 
(4.994) 

(22.201) 
(12.537) 
(14.339) 

(2521 
(1.258) 

(83.849) 
(83.849) 

O 

(149.247) 

1.783 

55.842 

(7.190) 

58.652 

00,435 

Outros 	 (86.580) 

r- 	r--  T .  r--  r- E 	r- r- 

i FLUXO DE CAIXA - GESA 

re-  r-  rei re rei P" 	I" 

FC v mar .4br M Jun 3 Ago 

: 514" 

(3.86.6)-  (17.782) • "- 21..7.38 (7.3984 (10-- 042 	•• 1..597 "- 5.308"" 

29.686 6.147 14.110 10.051 9.846 3,869 18-343 6.595 
O O o 1 O o o o 

24.679 5.169 13.2131 9.528 9.390 1.964 17.680 4.871 
5.007 2-973 1.009 522 456 1.905 663 1.695 

(33.351) (23.935) 7.188 (17.449) (39.787) (2.373) (15.813) (1.257) 
(156) (91) o O O O 

(1.694) (1.582) (997) (611) (578) (690) (705) (640) 
4231) (197) (45) (86) 4105) (189) (991 (159) 
(85) (45) (4) (15) (2.0) (10) (10) (18) 

(854) (2.170) (367) (896) (2.338) (2.718) (2.770) (1.952) 
(97) (30) o {2} 5) ( 51) (1) (1) 

(125) (49) (33) (44) (313) ( 31) (57) (27) 
(751) (457) (246) (463) (399) (354) ( 28.43) (357) 
(17) (22) O (0) (2) (9) (29) (3) 
(13) O 6 (0) o O (0) o 

( 928) (1.400) (720) (352) (391) (774) 4713) (571) 
(40) (34) (15) (6D) (53) (39) (19) (30) 

(447) ( 209) (169) (355) 4307) (326) (177) (298) 
(4-211) (1.758) [1.317) (1.165) (B05) (992) (1.091) (73$) 

(47) (9) (0) 19) (1) (6) (31) (1) 
(1.721) (290) (457) (2,351) (1.011) (2.957} (1.049) (1.455) 

(10$) (595) (13) (9) (434) (712) (786) (880) 
(1.391) (169) (83) 4126) (135) (147) (104) (216) 
(1.027) (147) 17 (222) (113) (125) (225) (417) 

o (S4) (27) (74) o (51) (133) (54) 
(774) (203) (798) (441) (265) (146) (140) (152) 

(12.33D) (6.737) (4.340) (3.556) (3.461) (2.767) (2.444) (2.940) 
(5.787) (3.490) (4.633) (7.084) (23.756) 5.806 (8.870) 2.108 

(713) (4.161) 21.434 534 13,4475 4.612 3.908 7.538 

(2.67_2) 16.816. (21.123) 8.939 10.003 (1.975) (2.593) 45.340). 

4257) (3) 0 (580) (257) (296) 12971 (255) 

(5.874) (7704 (134) 143 (55) (81) (50) 184) 

11.641 1.6.362. (20.845) 7.813 11.247 111.221) 42-143) (4.60.5) 
9.907 13.262 (25.592) (1.087) (1.080) (1.221) (2.143) (4.515) 
1.734 3.100 4.737 8.900 12.927 O O O 

643. (2,199) 318 . 	. 	( 2_2) 	• (17) (?) 	• 10 330 • 

• 2.426 • 227 57_3 506 505 " " 	514 . .845 

58.652 49.5E5 49.084 52.985 53,471 58.731 38.695 45,255 . 

(9.087) (480) 3.901 486 3.260 (113.036) 7.371 3.1.90 

49.565 49.034 52.985 53,471 56.731 38.695 46.256 49.496 : 

51,991 53..095 57-238 33.200 . 	.18.781 50.301.  
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BALANÇO PATRIMONIAL - GALPAR 

Julho 2E115 Agosto 2615 Setembro 2015 

- 	Ativo 

Circulante 

• .Passiwo 

Circulante 
Caixa e equivalentes de calça 33 33 14 Fornecedores 

O Gostas a receber e outros rembáreis 99.242 99.242. 93.241 Partes relad onadas P( 
impostos e contribuições a recuperar 2316 2.233 2.169 Empréstimos e financiamentos PC? 
Adiantamentos a fornecedores 350 336 258 Provisões e encargos trabalhistas 
Antetipação Dividendos 398 398 .398 Adiantamentos de clientes 

Obrigaçbes fiscais 

Total do ativo droulante 

Nb circulante 

102339 102.242 102.081 Total do passivo circulante 

rilorimulante 
Realizável a longo prazo ErnprestImos e f inandamentos P IP 
Partes relacionadas A LP 403C0 41.743 45.646 Partes relacionadas P IP 

Total do passivo não circidarrte 

Ø investimentos 1285.519 1,193.319 1.041157 
imobilizado 15 13 12 Patrimônio líquido 

Capital social 
Total do ativo não tiradarite 1.32.5.834 1.201146 1.086.814 Prejuízos acumulados 

Ajuste de avallçâo patrimonial / Reserva Legal 

Total do patrimônio líquido 

Total do passivo 	
_ 

Total do ativo 1,428.173 L303,388 11E2.895 Total do passivo e patrbkno liquido 

Julho 2015 Agosto 2015 5e4erntiro 2015 

204 331 279 
11.093 87.771 85.395 
71731 67.193 71.729 

571 623 609 
2,977 2.977 2.977 

186 164 152 

156363 193,060 161.133 

aecno 600.903 MOCO 
4,180 4.1.45 5.073 

934.180 601,195 6E6.073 

312.492 312.492 312.492 
343.920 216.823 99.380 
10.817 10.1117 1.0.817 

667.229 540.133 422.690 

760.943 761255 766.205 

1428.173 L303.388 1.118.895 
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO GALPAR 

(em milhares de Reais) Agosto 2015 Setembro 2015 

Custo das vendas e serviços (14) (14) 

Lucro bruto (14) 

Despesas operacionais 
Despesas com Pessoal (490) (425) 
Despesas administrativas e gerais (248) (238) 

Total (738) (663) 

Resultado antes das receitas despesas) financeiras liquidas (752) (677) 

Depreciação e Amortização (3) (3) 

:EBITDA (755) (680) 

Receitas financeiras 14 /3 
Despesas financeiras (0) 1.590 
Resultado financeiro líquido 14 1.603 

Resultado Equivalencia Patrimonial (126.371) (118.382) 

Resultado Antes dos Impostos (127.112) (117.459) 

Imposto de Renda e Contribuição Social 

.Resultadodoeketticio- 
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(49) 
(9) 

(178) 

o 
(0) 

(116) 
(0) 
(6)'  
(9)  

(81)'  
(4) 
(1) 
o 

(216) 
(10)  

o 
o 
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2.141 

(0) 
(242) 
(360) 

o 
o 
o 

-O 
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FLUXO DE CAIXA - GALPAR 

Em milhares Reais 

SsIIncuI Baiito4TU-soimaria- 

2015 Fess iv17i r .Abir J Lai Ano 

" -90.071 	- 112.722 . 	103.98 . 	93.132 "--" 	- 541- 	- 918 - 	20 - 	 21- 

Fluxo Operacional 
	

(455) 
	

93 	. 	(454) 	. (4041 
	

(537) 
	

(361) 
	

(379) 
	2(471) 
	

(57) 

Recebimento Operacional 
Recuperado de Despesas 
Diversos 

Desembolso Operacional 
Beneficl os 
Concorrendo 
Consultoria 
Comunicação/Internet/Telefone Móvel E Fixo 
Despesas Com Informatica 
Despesas Com Material Escritorio/ Copa/ Higli 
Despesas Coro Cal pacao 
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LILLA, HUCK 
OTR.ANTO, CAMARGO 

 

  

ADVOGADOS 

    

Dano. Sr. Dr. Juiz de Direito da MM. 7a Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro 

Autos 7h0  0093715-69.2015.8.19.0001 

TIT BOMBAS GOULDS DO BRASIL LTDA., já qualificada, por seus 

advogados, nos autos da Recu era "-o LpJudicial de Gaivão Engenharia 	a, vem, 

respeitosamente, em atenção à r. decisão proferida em 23.11.2015, expor e requerer o que 

segue. 

1. 	A Peticionária irrr Bombas Goulds do Brasil Ltda. ("rn ) • 
detém, em face da Recuperanda Gaivão Engenharia 8/A ("GESA"), credito quirografário 

ilíquido, objeto de procedimento arbitrai em curso, no valor estimado e reservado  (fls. 

11.766/11.768) pelo Juízo Arbitrai de R$ 7.299.961,37 ("Crédito Reservado"). 

São Paulo / SP 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744 
60 andar - 01451-910 
Tal: 55 11 3038-1000 
F8x: 55 11 30313-1100 

Brasffia 1 DF 
SHS, Quadra 08 — Complexo Bradi XXI 
BIOCÓ C —Salas 505/507170322-915 
Tal; 55 61 3039 8430 
Fax 55 81 3039 8431 
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ULLA. HUCK 
OTRANTO, CAMARGO 

ADVOGADOS 

2. Diante da recusa da Recuperanda em, na forma do Plano de 

Recuperação, emitir nota promissória relativa ao Crédito Reservado, a ITT requereu que 

este MM. Juízo determine a emissão e entrega de nota promissória em seu favor (fls. 

11.760/11.765), tudo no estrito cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e do o art. 

6°, §§ 1° e 30, da Lei 11.101/2005. 

3. Ocorre que a ITT veio a tomar ciência de manifestação do 

Ministério Público nos autos, que requereu a sua intimação para que comprove "haver 

decisão definitiva no processo de arbitragem indicado" (f1.11.852). 

4. Com todo o respeito, a solicitação do Ministério Público não 

faz sentido e deve ser fruto de algum equivoco, na medida em que, se houvesse decisão 

definitiva na arbitragem, não seria necessário a reserva  do crédito. , 

5, 	Realmente, a "reserva de crédito" é mecanismo legal previsto 

no art. 6°, § 3°, da Lei 11.101/2005 para hipóteses em que o Credor é titular de 

crédito ilíquido, objeto de aça' ojudicial ou arbitragem.  Portanto, a "reserva de 

crédito" tem lugar, justamente, quando ainda não há decisão definitiva acerca da liquidez 

do crédito cobrado contra a Recuperanda: 

"Art. 60  [...] 
5 1° Terá prosseguimento no juizo no qual estiver se processando a ação 

que demandar Tuantia ilíquida. 

30 O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1° e 20  deste artigo 

poderá determinar a reserva da importância que estimar dettlam 

recuperação judicial  ou na falência, e, uma vez reconhecido liquido o 

direito, será o crédito incluído na classe própria_" 



ULLA, I-IUCK 
OTRANTO, CAMARGO 

ADVOGADOS 

6. Nos termos da Lei 11.101/2005, o Tribunal Arbitrai — único 

legalmente cometente_nara liquidar o crédito de In — estimou o crédito da ITT 

em R$ 7.299.961,37, e requereu a este MM. Juizo da Recuperação que proceda à reserva 

do Crédito Reservado nos autos da recuperação judicial (cf. oficio de fLs. 11.766/11.768). 

7. Ressalte-se que o próprio Plano de Recuperação Judicial 

prevê como créditoslimais  créditos iliquidem eciin'eto de disputa, ainda sem 

decisão definitiva  (contingente). Confira-se: 

"Ctéditos Concorsais: SãO OS créditos c obrigações detidos pelos Credores 

contra a GESA ou contra a G.ALPAR, ou que as mesmas possam vir a 

responder por qualquer tipo de coobrigação, sejam vencidos ou vincendos, 

materializados ou aTxDgg_n._t_e_s,  líquidos ou ilíquidos, objs.to  ou não de 

~ida judicial ou pt  ceditbittal [....]" (cf. Definições e Regras 

de Interpretação). 

8. Como o Plano de Recuperação prevê, na cláusula 3.8 e ss., a 

emissão de notas promissórias para a reestruturação de TODOS Q5 

CRÉDITOS CONCURSAIS, necessariamente deve também fazê-lo para créditos 

ilíquidos e objeto de arbitragem, como o da 113visto Que o crédito da IIT foi 

estimado e reservado i elo c s m s eten e Juizo bitral. 

9. Dessa forma, como nem a Lei 11.101/2005, nem o Plano de 

Recuperação exigem a existência de "decisão definitiva" para a reserva do crédito — ao 

contrário, a iliquidez e disputa são pressupostos para a reserva! — não se pode 

exigir que ITT apresente "decisão definitiva no processo de arbitragem", como pretende 

o Ministério Público. 

3 
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LULA. HUCK 
OTRANTO, CAMARGO 

ADVOGADOS 

to. 	O crédito concursal, ilíquido e contingente da ITT, objeto de 

reservale_credito,  nos moldes do art. 6°, § 3°, da Lei 11.101/2005, é suficiente para 

emissão da nota promissória em favor de ITT. 

11. Segundo entendimento da jurisprudência especializada "o 

fato de determinado crédito ntio ser líquido quando da apresentação do pedido de 

recuperação judicial tampouco constitui óbice à sua reserva. Entendimçnto diverso 

possibilitaria sérias e indesejáveis distorções" (TJSP, 1a Cam. Dir. Emp., Al 0229589-

73.2011.8.26.0000, r. Des. Francisco Loureiro, j. 5.06.12). 

12. Caso a Recuperanda se recuse a emitir a nota promissória em 

favor de ITT, haverá descumprimento (i) do art. 6°, §§ 1° e 30, da Lei 11.101/2005; e 

(ii) do Plano de Recuperação Judicial, notadamente as cláusulas 3.8 e ss., podendo levar 

à convolação da recuperação judicial em falência (art. 73, IV, Lei 11.101/05). 

13. Requer-se, portanto que este MM. Juizo determine 

a emissão e entrega de nota promissória pelas Recunerandas em favor da 

credora ITT,  no valor do Crédito Reservado pelo Juízo Arbitrai de R$ 7.299.961,37. 

Termos em que, pede deferimento. 



04.00120 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico, Energia, Indústria e Serviços 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA 
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OFÍCIO JUCERJA VI' N° 	121/2016 	 Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 2016. 

MM. DR. JUIZ 
71  VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO RJ AV ERASMO 
PODER JUDICIÁRIO 
AVENIDA ERASMO BRAGA, N° 115/ LÂM. CENTRAL 706 
CENTRO - CEP: 20020-903 
RIO DE JANEIRO - RJ 

Oficio de Origem : 1069 
Datado de : 16/09/2015 
Data de Entrada : 02/10/2015 
Protocolo JUCERJA : 00-2015/351989-4 

Assunto : GALVAO ENGENHARIA S A 

Processo : 0093715 69 2015 8 19 0001 

Em resposta ao oficio acima, informamos que em 16/11/2015 foi cadastrada, sob o 

n° 2837426, a decisão de V.Exa. que deferiu a RECUPERAÇÃO JUDICIAL da GALVÂO 

ENGENHARIA S/A. 

Todavia, ressaltamos que, como já deve ser da ciência desse Juizo, a referida empresa 

possui apenas filial registrada nesta J C 	A. 

Atenciosamente, 	

\.) 
Vitor Hièo F. inç es 

Vice-Presid 	edor 
10. 

Respondido por Andrezza Candida Alves Gomes 

Avenida Rio Branco, 10- Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.090-000 - Tel.: 2334-5445- 	 1873 
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da r Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Loa Central 708CEP: 20020-903 - Centre Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail: 
cap07vemp©tjrj.jus.br  

Processo: 0093715-69.2015.8.19.0001 

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial 
Autor: GALVAO PARTICIPAÇOES S A - CNPJ: 11.284.210/0001-75 
Autor: GALVAO ENGENHARIAS A- CNPJ: 01340937/0001-79 
Administrador Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA. 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz 
Paulo Roberto Campos Fragoso 

Em 26/01/2016 

Despacho 

Consoante se infere da r. decisão monocrática de fls. 12382/12391, o agravo de instrumento 
interposto em face da decisão homologatoria do plano de recuperação judicial não foi conhecido. 
Cumpra-se, pois, o referido decisum. 
Já as questões levantadas ás fls. 12364/12366, 12367/12370, repercutem no plano de 
recuperação aprovado na AGC e homologado pelo Juizo, sendo certo que a irresignação do 
credor rn-  Bombas manifestada às fls. 12432/12435, colidem com a exigência oferecida peio 
órgão ministerial. 
Assim, por ora, determino: 
1) lavre o cartório as certidões determinadas no despacho de fls. 12361/12362, e regularize-se a 
numeração do feito a partir de fls. 11879; 
2) Proceda-se a distribuição, registro e autuação da carta precatória encaminhada pela -P Vara da 
Comarca de Ribeirão Pires-SP (Ref. Proc. 0001877-27.2014.8.26.0505) - acostada à contra-capa 
deste feito -, cuja diligência deprecada se destina a penhora no rosto dos autos deste processo de 
recuperação judicial; 
3) Aos interessados sobre o relatório mensal de atividades da recuperanda, apresentado às fls. 
12394/12431 pelo Administrador Judicial; 
4) Dê-se vista ao Ministério Público, em especial para manifestação sobre fls, 12432/12435; 

Rio de Janeiro, 26/01/201( 

Paulo Roberto Campos Fragoso - Juiz em Exercício 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz 

Paulo Roberto Campos Fragoso 

Em 
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 7' Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail: 
cap07vemp@tirj.jus,br 

Código de Autenticação: 4CLI-I.BGZI.JCZ8.NYCA 
Este código pode ser verificado em: htto://www4,firj.jus briCertidaoCNJ/validacao.do   



Processo: 0093715-69.2015.8.19.0001  
Recuperação Judicial L(3-9  

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que o despacho abaixo, de fls. foi remetido(a) para o Diário da Justiça 
Eletrônico do Rio de Janeiro no expediente do dia 18/12/2015 e foi publicado(a) em 
25/01/2016, na(s) folha(s) 462/469 da edição: Ano 8 - n° 94/2016 do DJE. 

Proc. 0093715-69.2015.8.19,0001 - GALVAO PARTICIPAÇOES S A - CNPJ: 11.284.210/0001-75 E OUTRO 
(Adv(s). Dr(a). PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU (OAB/RJ-108990), Dr(a). ANTONIO FRANCISCO 
CORREA ATHAYDE (OAB/PR-008227), Dr(a). GUSTAVO DE PAULI ATHAYDE (OAB/PR-042164), Dr(a). 
SORNA GHASSAN SALEH (OAB/RJ-127572), Dr(a). RICARDO CHO TEPEDINO (OAB/SP-143227A), 
Dr(a). KEDMA FERNANDA DE MORAES (OAB/SP-256534), Dr(a). JAYME RODRIGO DO VALE CURTIR 
PEREZ (OABIRJ-067002), Dr(a). RENATA QUINTELA TAVARES RISSATO (OAB/SP-150185), Dr(a). 
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB/RJ-111030), Dr(a), LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA 
COSTA (OAB/RJ-156721), Dr(a). DANIELA LOPOMO BETETO (OAB/SP-186667), Dr(a). VICTOR SOARES 
DA SILVA CEREJA (OAB/RJ-168314), Dr(a). ANTONIO CELSO FONSECA PUGL1ESE (OAB/SP-155105), 
Dr(a). ERIK MARTINS SERNIK (OAB/SP-305254), Dr(a). ANA PAULA MIRANDA SILVA SIQUEIRA 
(OAB/MG-081638), Dr(a). PAULO ROBERTO VIGRA (OAB/RJ-155658), Dr(a). CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB/RJ-165048), Dr(a). PAULO SÉRGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO 
(OAB/SP-189623), Dr(a). DANIEL MARCELINO (OAB/SP-149354), Dr(a). JOSÉ ALEXANDRINO DOS REIS 
(OAB/RJ-069956), Dr(a). DIOGO PORTO REIS LUCAS (OAB/RJ-172671), Dr(a). SABRINA BALDEZ DOS 
REIS (OAB/RJ-179695), Dr(a). GODOFREDO MENDES VIANNA (OAB/RJ-073562), Dr(a). CAMILA 
MENDES VIANNA CARDOSO (OAB/RJ-067677), Dr(a). LILIANE QUINTAS VIEIRA (OAB/SC-031653), Dr(a). 
FABIO ZINGER GONZALEZ (OAB/SP-077851), Dr(a). PAULO ROGERIO TEIXEIRA (OAB/SP-111233), 
Dr(a). EDUARDO SILVA GATTI (OAB/SP-234531), Dr(a). PABLO OTTO (OAB/SP-147434), Dr(a). 
LEONARDO BARRETO DA MOTTA MESSANO (OA8/MG-096391 Dr(a). MARCELO TESHEINER 
CAVASSANI (OABISP-071318), Dr(a). ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB/SP-166822), 
Dr(a). GUSTAVO HITZSCHKY FERRARDES VIEIRA JÚNIOR (OAB/CE-017561), Dr(a). MARCELO LAMEGO 
CARPENTER FERREIRA (OAB/RJ 092518), Dr(a). ANDRÉ CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS 
(OAB/RJ-118663), Dr(a). LARISSA DE " OLIVEIRA MONTEIRO (OAB/RJ-105612), Dr(a). MANOEL 
GREGORIO CASTELLAR PINHEIRO FILHO (OAB/SP-121758), Dr(a). MARCELO SAMPAIO VIANNA 
RANGEL (OAB/RJ-090412), Dr(a). RENATA CARDOSO DURAR BARBOZA (OAB/RJ-126682), Dr(a). 
RAFAEL DE AMORIM SIQUEIRA (OAB/RJ-130888), Dr(a). LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO 
(GAB1SP-174894), Dr(a). FLAVIO PEREIRA LIMA (OAB/SP-120111), Dr(a). FABIO TEIXEIRA OZI 
(OAB/SP-172694), Dr(a). SERGIO ME1RELLES BASTOS (0AB/G0-018725), Dr(a). THYAGO MELLO 
MORAES GUALBERTO (OAB/GO-018771), Dr(a). MIGUEL DARIO OLIVEIRA REIS (OAB/SP-111133), Dr(a). 
FABIANA BARBAR FERREIRA CORTE (OAB/SP-177677), Dr(a). EDMARCOS RODRIGUES 
(OAB/SP-139032), Dr(a). ALEXANDRE DOMINGUES SERAFIM (OAB/SP-182362), Dr(a). CARLOS 
THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA (OAB/MG-130109), Dr(a). KELLY CRISTINA FAVERO 
MIRANDOLA (OAB/SP-126888), Dr(a). GUSTAVO LORENZI DE CASTRO (OAB/SP-129134), Dr(a). 
ROGERIO ALESSANDRE DE OLIVEIRA CASTRO (OAB/SP-121133), Dr(a). SOLAR° DE CAMARGO 
(OAB/SP-149754), Dr(a). EDUARDO LUIZ BROCK (OAB/SP-091311), Dr(a). WILLIAM ADIB DIB JUNIOR 
(OAB/SP-124640), Dr(a). MARCELA CASTEL CAMARGO (OAB/SP-146771), Dr(a). GABRIEL ROCHA 
BARRETO (OAB/RJ-142554), Dr(a), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO (OAB/RJ-094605), 
Administrador Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Dr(a). 
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB/SP-098709), Dr(a). TH1AGO TAGLIAFERRO LOPES 

• (OAB/SP-208972), Dr(a). THIAGO ARAUJO DA SILVA FORGAN (0AB/RJ-131980)Despacho: 

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 7 
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Processo: 0093715-69.2015.8.19.0001 
Recuperação Judicial 

  

   

   

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que o despacho abaixo, de fls. foi remetido(a) para o Diário da Justiça 
Eletrônico do Rio de Janeiro no expediente do dia 12/01/2016 e foi publicado(a) em 
27/0112016, na(s) folha(s) 400/404 da edição: Ano 8- n° 9612016 do DJE. 

Proc. 0093715-69.2015.8.19.0001 - GALVAO. PARTICIPAÇOES S A - CNPJ: 11.284.210/0001-75 E OUTRO 
(Adv(s). Dr(a). PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU (OAB/RJ-108990), Dr(a). ANTONIO FRANCISCO 
CORREA ATHAYDE (OAB/PR-008227), Dr(a). GUSTAVO DE PAULI ATHAYDE (OAB/PR-042164), Dr(a). 
SORAIA GHASSAN SALEH (OAB/RJ-127572), Dr(a). RICARDO CHO TEPEDINO (OAB/SP-143227A), 
Dr(a). KEDMA FERNANDA DE MORAES (OAB)SP-256534), Dr(a). JAYME RODRIGO DO VALE CUNTIN 
PEREZ (OAB/RJ-067002)1 Dr(a). RENATA QUINTELA TAVARES RISSATO (OAB/SP-150185), Dr(a). 
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB/RJ-111030), Dr(a). LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA 
COSTA (OAB/RJ-156721), Dr(a). DANIELA LOPOMO BETETO (OAB/SP-186667), Dr(a). VICTOR SOARES 
DA SILVA CEREJA (OAB/RJ-168314), Dr(a). ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE (OAB/SP-155105), 
Dr(a). ERIK MARTINS SERNIK (OAB/SP-305254), Dr(a). ANA PAULA MIRANDA SILVA SIQUEIRA 
(OAB/MG-081638), Dr(a). PAULO ROBERTO VIGNA (OAB/RJ-155658), Dr(a). CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB/RJ-165048), Dr(a). PAULO SÉRGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO 
(OAB/SP-189623), Dr(a). DANIEL MARCELINO (OAB/SP-149354), Dr(a). JOSÉ ALEXANDRINO DOS REIS 
(OAB/RJ-069956), Dr(a). DIOGO PORTO REIS LUCAS (OAB/RJ-172671), Dr(a). SABRINA BALDEZ DOS 
REIS (OAB/RJ-179695), Dr(a). GODOFREDO MENDES VIANNA (OAB/RJ-073562), Dr(a). CAMILA 
MENDES VIANNA CARDOSO (OAB/RJ-067677), Dr(a). LILIANE QUINTAS VIEIRA (OAB/SC-031653), Dr(a). 
FABIO Z1NGER GONZALEZ (OAB/SP-077851), Dr(a). PAULO ROG' '10 TEIXEIRA (OAB/SP-111233), 

01) 

	

	
Dr(a). EDUARDO SILVA GATTI (OAB/SP-234531), DO). PABLO y.JTTO (OAB/SP-147434), Dr(a). 
LEONARDO BARRETO DA MOTA MESSANO (OAB/MG-098399), Dr(a). MARCELO TESHEINER 
CAVASSANII (OAB/SP-071318), Dr(a). ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (0A13/SP-166822), 
Dr(a). GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR (OAB/CE-017561), Dr(a). MARCELO LAMEGO 
CARPENTER FERREIRA (OAB/RJ-092518), Dr(a). ANDRÉ CHATEAUBR1AND PEREIRA DINIZ MARTINS 
(OAB/RJ-118863), Dr(a). LARISSA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB/RJ-105612), Dr(a). MANOEL 
GREGORIO CASTELLAR PINHEIRO FILHO (OAB/SP-121758), Dr(a). MARCELO SAMPAIO VIANNA 
RANGEL (OAB/RJ-090412), Dr(a). RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA (OAB/RJ-126682), Dr(a). 
RAFAEL DE AMORIM SIQUEIRA (OAB/RJ-130888), Dr(a), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROITINO 
(OAB/SP-174894)1  Dr(a). FLAVIO PEREIRA LIMA (OAB/SP-120111), Dr(a), FABIO TEIXEIRA OZI 
(OAB/SP-172594), Dr(a). SERGIO MEIRELLES BASTOS (OAB/G0-018725), Dr(a). THYAGO MELLO 
MORAES GUALBERTO (0AB/G0-018771), Dr(a). MIGUEL DARIO OLIVEIRA REIS (OAB/SP-111133), Dr(a). 
FABIANA BARBAR FERREIRA CONTE (OAB/SP-177677), Dr(a). EDMARCOS RODRIGUES 
(OAB/SP-139032), Dr(a). ALEXANDRE DOlvIINGUES SERAFIM (OAB/SP-182362), Dr(a). CARLOS 
THEOFILO LAMOUNIER COSTA E SILVA (OABIMG-130109), Dr(a). KELLY CRISTINA FAVERO 
MIRANDOLA (OAB/SP-126888), Dr(a). GUSTAVO LORENZI DE CASTRO (OAB/SP-129134), Dr(a). 
ROGERIO ALESSANDRE DE OLIVEIRA CASTRO (OAB/SP-121133), Dr(a). SOLANO DE CAMARGO 
(OAB/SP-149754), Dr(a). EDUARDO LUIZ BROCK (OAB/SP-091311), Dr(a). WILLIAM ADIB DIB JUNIOR 
(OAB/SP-124640), Dr(a). MARCELA CASTEL CAMARGO (OAB/SP-146771), Dr(a). GABRIEL ROCHA 
BARRETO (OAB/RJ-142554), Dr(a). FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO (OAB/RJ-094605), 
Administrador Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Dr(a). 
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB/SP-098709), Dr(a). THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 
(OAB/SP-208972), Dr(a). THIAGO ARAUJO DA SILVA FORGAN (0AB/RJ-131980)Despacho: ....Intimem-se. 

Rio de Janeiro, 28 de jaiieiro de 2( 



írtIvarez & Manai da Brasil 1.510, 
Rua Surubim, 577 • 9° andar • BrupWiri Now 

04571-050 - São Pauto - SP, Brad • 
Phone: +55 11 5105 6500 

Fax +55 11 5506 4059 

• •EXMO. SR. .DR. JUIZ . DE DIREITO DA 7a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA . 
. DA CAPITAL — TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE'JANEIRO 42. 

Processo n. 0093715-69.2015.8.19.0001 

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 
LTDA., nomeada Administradora Judicial (AJ) Por esse r. Juízo nos autos do processo de 
Recuperação Judicial de GALVÃO ENGENHARIA SÃ :(era recuperação judicial) e GAINÃO 
PARTICIPAÇÕES SA. (em recuperação judicial), vem, respeitosamente, se manifestar sobre a 
petição de Es. 11.820/11;823. 

A Caixa Econômica Federal • ("CEF") e as Recuperandas postulam, 
conjuntamente e Com fundamento no Plano de Recuperação Judicial aprovado em ,Assembleia 
Geral de Credores: (i) a autorização judicial para que a CEF levante o valor de R$2.910.092,68, 
(ii) a autorização judicial para que a Gaivão Engenharia S.A. ("GP.SA") levante o valor de. 	r; • ; 
R1 .718335,93. Tais valores, segando os peticiortítios, se encontram depositados na CPI, 
agência. n. 3:613, contam. 0150121-4, e totalizam à quantia de R$4.628.628,61. 

De acordo com Os petioionítios, na forma da cláusula 1.1 do Plano de 
Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, o "Valor dos R.ecebiveis 
Valec"1  é a quantia de R$20,434.454,69, devendo ser observada a proporção de 70% pata a 
éESA (R$14.304.118,28) e 30% para a CEF (R36.130.336,40), conforme estabelecido na r. 
decisão proferida por este d. Juizo IS fls. 1.549/1.552v., liberando parcela da trava bant-a"ain 	• 	, 
sobre os créditos provenientes do Contrato de prestação de Serviços Fiol-Ferrovia firmado com 
a Valec. 

No entanto, a Caixa Econômica Federal postula em impugnação de crédito (a. 
0333557-722015.8.19.0001) a sua exclusão do quadro geral de credores para ser considerada 
como credora não sujeita aos efeitos da recupertição judicial. Contudo, a Caixa Econânaica 
Federal votou "sim;' (sem qualquer ressalva) para iiiii6vação do Plano de Recuperação Judicial 
em Assembleia Geral de Credores (Doc. 01), concordando com a sujeição de seu áédito aos 
efeitos da recuperação judicial, assim como com a consequente novação decorrente de sua 
aprovação. 

"Valor dos RecebiVeis Valec": é o valor correspondente a R$14-300-000,00 em decorrência de pagamentos 
efetuados pela Valec   Consto:145es c Ferrovia SA. no 'ánabito do Contrato Fiel -Ferrovia celebrado 
corri a GESA, em cumprimento à decisão do Juízo da Recuperação, que determinou a liberação de trava bancária e 
autorizou a GESA a levantar valor equivalente a 70% do volume dos recebivás, sem prejuízo do reccbimeqço dos 
valores decorrentes dos Créditos Valer. 
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Com isto, de acordo com a cláusula 1.1 do PRJ, a GESA já recebeu a quantia de 

R$14,_304.118,28,  definida como "Valor dos Recebiveis Va.lec", já que em 11/06/2015 recebeu a 

quantia de R$3.503.984,83 e em 17/08/2015 a quantia de 10.800.133,45. 

Por sua vez, na forma da cláusula 1.1 do PRJ, a CEF ainda tem a receber o valor 

de R$4,628.628,62,  que corresponde i diferença entre o valor de R31.501.707,78 já levantados e 

o total a receber de R$6.130.336,40, a titulo de "Valor dos Rccebiveis Valec". 

• Nessa linha, segundo os peticionários, por não ter sido infort2aada do pagamento 
efetuado em 17/08/2015, a CEF reteve 30% de três pagamentos efetuados pela VALEC cru 

02/09/2015, 08/10/2015 e 09/10/2015. 

Conforme consta na referida petição, destes pagamentos, à CEF reteve a quantia 

-total-de R$1.718.535,93. Abatendo esta quantia do valor que ainda tem a receber para alcançar o 

valor estabelecido na cláusula 1.1 do "Valor dos Recebiveis Valec", a CEF possui direito  a 

levantar o valor de R32.910.092,68. 

Urna vez feito o levantamento do valor de R$2.910.092,68 pela CEF, 

permanecerá depositado em conta vinculada a este d. juízo o valor de R$1.718.535,93. Os 

peticionálios pedem, por fim, autorização judicial para a GESA levantar o valor de 

R$1.718.535,93, assim como para que todo e qualquer valor que compõe o chamado "Crédito 

Valec" seja depositado diretamente em-conta bancária de titularidade da GESA. 

Esta quantia de R$1.718.535,93, objeto do pedido de autorização judicial para 

levantamento pela GESA integra o conceito de "Créditos Valec", conforme cláusula 1.1 do 
PRJ, já que integralmente quitados os "Valores Recebíveis Valec", pelas razões explicadas 
acima. Já os "Créditos Volte', na forma do PRJ, integram a definição de "Créditos GESA". 

A cláusula 8.1 do PRJ.  determina que todos os dividendos, juros sobre capital 
próptià, remunerações, direitos creditáfios, e/ou recebíveis referentes aos  Créditos GALPAR, 

Créditos GESA  e Créditos Newco.  recebidos pela GALPAR, pela GESA e/ou pela Newco 
serão por elas transferidos para as Contas Vinculadas somente após o recebimento da 
integrali&de do "Valor de Desencaixe Inicial' e do "Valor dos Gastos Gerais'  relacionados 

2  "Créditos Valec": são 100% do Resultado Liquido decorrente de obrigações vincendas auferido no Ambito do Contrato Hol., 
Ferrovia, respeitado o disposto na &anula 8.1 abaixo- 

"Créditos "Créditos GESA"; são os CréditoiPedreira, Créditos \rake, os Créditos COMPERJ, Créditos UltE e os Créditos EPC BR-153. 
4  "Valor do Desencaixe Inicial" é o valor igual é quantia fleCeSSítiA para efetuar o pagamento dos Créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas, pelos Credores Quirograffirios A e pelos Credores Dificroaripresas c Empresas de Pequeno Porte A, bem como o 
valor de todos os castos e desp„as relacionados Emissão das Debêntures. 

5  "Valor dos Gastos Gerais": é o valor total cornaponden"' à sorna (i) do ValOr de todos os tributos, impostos, tarz3s e 
contribuições, bem  como, goainquer outros encargos de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir, inclu.sive em 
decorrência de majoração de aliquotia ou base de cálculo, com fulcro em norma legal ou regulamentas, sobre os pagamentos 
fatos pela Newco, pela GESA (inclusive em decorrência da cisão eld ativos para a Noveo), e/ou pela GALPAR no.iinabito da 
Escntura de Emissão das Debêntures c das Notas Promissórias, e sobre os valores recebidos pela Newco, pela GESA e/ou 
pela GALPAR, relativos aos Créditos Newco, aos Créditos GESA e aos Créditos .GALPAR,, incluindo Imposto de Ronda 
sobre Pessoa Jurídica — Mgf, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, Contribuição ao Programa de Integração 
Social c 'Formação do património do Servidor Publico — PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Soei/.  I — 
COF1NS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza— ISS, e Contckuição para o Instituto Nacional da Seguridade Social 
— INSS sobre a folha dc pagamentos e/ou faturamento; (ii) do valor dc todos os custos e despesas, diretos e indiretos, 
decorrentes e/ou relacionados ao recebimento dos Créditos GALPAR, Créditos GESA e Créditos Newco; (iii) do valor de 
todas as despesas gerais dc m:truturação e implementação das Notas Promissórias; (iv) do valor de todas as despesas gerais de 
estruturação e implementação do Contato de Cessão Fiducithig (v) exclusivamente no tocante aos Créditos RNEST, Créditos 
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especificamente aos Créditos GALPAR, Créditos GESA e Créditos Newco então recebidos 
pela GALPAR, pela GESA e/ou pela Newco, sendo certo que, em qualquer hipótese, o Valor 
do Desencaixe Inicial será: limitado a 1445.000.000,00 e terá preferência sobre o Valor dos 
Gastos Gerais relacionados especificamente aos Créditos GALPAR, Créditos GESA e Créditos 
Newco então recebidos pela GALPAR, pela GESA e/ou pela Newco, de maneira que somente 
serão utilizados valores para as ffialidades do Valor dos Gastos Gerais relacionados 
especificamente aos Créditos GALPAR, Créditos GESA e Créditos Newco então recebidos 
pela. GALPAR, pela GESA e/ou pela Newco, após o pagamento integral dos Créditos detidos 
pelos Credores Trabalhistas, pelos Credores Quiiografátios A e pelos Credores Nficroenapresas 
e Empresas de pequeno Porte A. No entanto, ainda não ocorreu o recebimento da integralidade 
do "Valor de Desencaixe Inicial" e do "Valor dos Gastos Gerais", na forma da cláusula 8.1. do 
PRJ. 

Diante deste cenário, esta Administradora Judicial concorda com o pedido 
conjunto de autorização para levantamento dos valores _acima indicados formulado pela CEF e. 
GESA, desde que seja decretada por sentença a-  extincão da impugnação de crédito ainizada pela 
CEF de ti. 0333557-72.2015.8.19.0001 (postulando a sua não sujeição aos efeitos da recuperação 
judicial) em razão da ausência de interesse de agir1.ps..Lperda superveniente do objtto, tja_. 
do art. 267, VI do CPC (Doe. 02), já que a CEE aprovou o PRJ sem ressalvas, ou seja, novando 
seu crédito nas condições do PRJ, concordando que a totalidade de seu crédito está sujeita aos 
efeitos da Recuperação JudiciaL 

No mais, uma vez decretada por sentença a extinção da impugnação 0333557- 
722015.8,19.0001,g_a esta .AstàoLdinini 	 no sentido de • ue todo e qualquer valor 
referente às . próximas faturas que compõem o chamad.o "Crédito VAT:PC" ,seja depositado 
diretamente na opta bancária de titularidade da GESAaIwohá a 3.100, conta a 
00616-6), até o recebimento integral do Valor de Desencaixe Inicial e do Valor  dos Gastos 
Gerais, conforme estabelecido no. item 8.1 do PRJ. momento em que .tais recebiveis  devet42 
passar a ser depositados na Con 'Vinculada a ser criada k 

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 2016. 

ALVAREZ & ISIARSAL CONSULTOR/A EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA 
Eduardo Seixas 	 Isabel Christina Nielebock 

Administradora Judicial 

riso Mac Dowell Leite de Castro 	ila 
OAB/RJ n. 71:018 n. 90.459 

Caldas Vieira da Cruz 

ZutoCOH.1 letit 6314%, 

./ 

Lucas Latini 
OAB/RJ n. 172.760 

tkIC, drkdinni Angra Créditos COMPER,J, Créditos lif'N IN e Créditos URE, do valor de todos os custos, e bonoranos 
devidos aos consultores financeiros que assessoram a GESA ou a GALEAit ou vierem a assessorar a Neweo e aos advogados 
e/ou consultores legais que patrocinam ou assessoram a GUSA ou a GALRAR ou que vierem a assessorar a Newco no âmbito 
dss açõeS judiciais e/ou procedimentos arbitrais, 
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Relatório Analítico de Votação da Assembléia Geral de Credores A 

AOrdem do Dia: Aprova o PRJ com as alterações aceitas pela Recu eranda nesta ÁGC? 
, 

Credor 
.. 

BENTLY DO BRASIL LTDA. 

. 
Valor , 

322 ,740,08 

. 
:- 	Cla-xst ' ot 

Classe 3 Na 

BREOA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. 
9.911.071,74 Classe 3 Não 

BRITO LOBO LTDA..  • 
. 

11.738,13 Classe 3 . Slm 

BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 
318.22278 Classe 3 Abstenção 

_ ., 	 , 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

363.005.287,77 Classe 3 Sim 
_ 	I 

CAM1NUS INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA 
I 2.780,00 Ciosas 3 Sim 

CÁRLILE ADLER IS. FREITkSi• 
2.018,84 Classe 3 Strn 

I 	_ 
CARLITO JESUS MOTA . . .  412,31 Classe 3 Sim 	• 

, 	. 	, 	• 	I 	' 	• 
CARLOS ALSERTO,VAIROLETTI . . , 3.661,38 Classe 3 Sim 

CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA 9.340,85 Classe 3 Sim 

CARLOS EDUARDO DA MATTA MONTANO 
1.855,30 Classe 3 Sim 

CARLOS EDUARDO RODRIGUES F. SIMOES 
• 880,74 Classe 3 Sim 

CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LIDA 	, 98.885,17
:. 

Classe 3 Abstettção 

CARRIER VEICULOS LTDA 
160,89 Classe 3 SIM 
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ASSEMBLEIA GERAL DE.  CREDORES DA GAIVÃO ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIALA 

C;AL—VÃO PARTICIPAÇÕES S.A. OU RECUPERKÁO JUDICIAL): 

Aos 28 (vinte e oito) dias do iXtê8 de-agosto de. 2015, às 14 (catorze) horas, no &liado da Bolsa de • 
Valores do Rio de Janeiro, Auditório, localizado na Praça XV de Novembro, ia. 203  Centro, Rio de 

jaAelio/Rj, a Administradora judicial ALVAIIEZ ete MAMAI. CONSULTORIA .EMErItESARIAL DO BRASIL ' 

LTDA". ("An, representada Pelo Sr. 'Eduardo Selma, 'wmia-se com a GALV,ÃO ENGENEARIA S.A. (EM 

_REcuPERAÇA0 Rama) e G.K.ArkS PARTICIPAÇÕES S.A. (Em RECUPEP,AÇÃO ¡MICTAI) (drnavante 

simplesmente denominadas em conjunto como "Recupetandas") e seus credores para á reabertura da 

Assembleia Geral de Credores (CAGC').  que havia sido instalada em primeira convocação e suspensa 

Reiniciando às trabalhos, a Aj esclareceu que a presente AGC é uma cortiltnuaio da-AGC instalada e - - - 

suspensa em 19/08/2015 e que não.  haveria necessidade de nova caaatincia do qu6nim de instalação. 

Na sequêncas,. na fona da Lei, o representante cia Ar convidou para assinarem o. presente ata 'dois 

credores de cada uma das Classes I, ifi e IV, bem como o secretária, conforme listaào aofinal desta 

ata. 

Na sequência, o Sr. Eduardo Seiras, leu pata a AGC a r- decisão do Exmo. Sr. De, Naramdo Mama, 

titular do juizo da Recuperação, em que defffiu o pleitW"da aedo= NETI~D 

ENGF2,114ARIA LIDA EPP, autori~do-a a participar e votar na sua respectiva classe de credores 

nesta Assembleia, e também o pleito da credora CHIARATIINO E NICOLE.V.a SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, devendo a Ar proceder a anotação junto à lista de credores de sua reserva de 

crédito - no valor de R$ 87168,87 na Classe -, bem como permitir a sua participação com direito 

voto nesta Assetublela, tudo na fortna dadedsão em anexo (Doc. 1) 

Darid,"; sap----éncia aos tà.b-a...1.  C.Js, esclareceu o Sr Eduardo Seistes "4,iie a AGC tinha corno ordem do dia 

a votação do Plano de Recuperação Judicial ("PR.T:') conjunto das Recuperandas, concedendo a 

palavra ao )Dr. Flávio Galdino, advogado das empresas Recuperandas, para posicionar a Assembleia 

sobre as negociações com os credores no período de suspensão e.apreserthr o 310:49 PRJ, gf. COM as 

alterações 	menti 	T 

O Dr. Flavio Galdino agradeeeti_.-47,oportunidade e explicou aos preseit-jk que durante o periodo de _ 	• 
ertsperwáe' as Reoupeaandas se reuniram com diversos credores Pati.-d-isettti;"-Os temos do PRI, que 

_ 

Ara da Asselnbleia Geral de.  Credores de Gaivão Paltát~ "S..A., em rompeu '910 jndici  
Participações S.A. (emrecupexação judiik;t1):&-28/08/2015 



_ 
Ata da Assembleia Geral de Credores de Gaivão Engenharia &A. (era nscupetaçãO judioal)e Ç21,:siki • 

• • Parricipaças S.A. (em recuperação judicial) cle 28/08/2015 	
• 

. 

resultou em alguns ajustes. De acordo com o tepre.setitante das Recupetandas, a estrutura do PRI sefia.112' 

—. simples- e envoiveria a segregação de ativos das coanhías paia destinação ao pagamento dos 
de...,..i,..„,"/ credores e que estes eivoá superariam, em muito, o valor das dívidas sujeitas ao proceSso 	,....; . 

recuperação. F-171  seguida, resumiu aos presentes quais seriam estes ativos. 

O Dr. Flavio também ressaltou que todos os credores que haviam enviado q-uestionamentos às 

• Recupeuudas foram respondidos e que, em atenção à transpatén' da, as Recuperandas anewatigra ao 

PRI a relação dos contratos com a. Petrobras e estimativa de valores cottespóndentes a cada urn, que 

também fos4s parte do:PRJ como Aile00 8 (Doe. 2)- Ponderou que tais coutratos continham cláusulas 

: de confidencialidade e que, portanto, não poderiam ser anexados na íntegro.: Ressaltou, no minto, 

que a partkipação das Recuperandas nestes contatos superará o valor do passivo. 	• 

Em seguida, o pr. Flávio resumiu a estrutura da operação de pagamento dos credores, que envolve a 

veada de ativos e desrinação de paste dos recursos para pagamento dos credores dentro de uma 
estrutura de criação de novas empresas e emissão de debêntures e notas promissórias. O representante 
fez apenas duas ressalvas a este método de papraeeto: unia quanto aos credores trabalhistas, que, por 

força de lei, devem ter seus créItos quitados de modo específico, *e outra em relação aos =dores 

com crédito de valor menos substancial, que receberiam antecipadamente. 

0 representante destacou que credores haviam questionado as Recupetandas sobre as razões pelas 

quais retetiam determinada "parcela da liquidação dos ativos vendidos. Esclareceu que mi dos 

principais objetivos da recuperação judicial é justamente promover a soerguiroento das empresas da 

crise econôméco-financeira e permitir a continuidade de suas atividades. Pará Isso, seria necessária a. 

manutenção do fluxo de caixa das empresas. 

O Dr. Flávio .p-inrio  notou que as Recuperaadas se virara diante de dois caminhos paul a elaboração de 

scai PRJ o primeiro contemplaria o parcelon~ da.  dívida ao longo de tal zazoável pe&do cie 

. tempo baseado na retomada das atividades das empresas e com •a pwreinência da propnedade dos 

• ativos com as Recuperanclas. O segundo envolveria a alienação destes ativos e deitinação do produto 

aos credores, possa/rilido as ReCuperandas a retomada de _suas atividades. Pelas .ttatativas com a 

comunidade de credores, a segunda opção foi a preferida, tendo sido, portanto, contemplada sió PRJ. 



. 	. 

O Dr. Flávio ainda afirmou que naquele momento não saia mais  posatvd voltar atás a respeito da 

proposta de alienação dos ativos. Ougossitd, ãnnou que ptorav~nte 0PRJ proposto satisfaria os 

credores em prazo muito inferior do que ocorrais caso a primeira opção tivesse sido tomada 

Ni sequAncia, O representante das &cupi:rendas explicou que o PRJ apresentado m13/08/2015 

passou por modificações durante o período de suspensão da AGC e detalhou quais sedam, conforme 

documento anexe (Doc. 3). 

Durante a explicação, .o Dr. FIÁ171.0 destacou que' a expectativa das ReCurrandas era. de que a 

•,; recuperação' judicial durasse dois anos, conforme a Lei o°. 11.101/05, e que neste período retornariam 

- a regularidade de suas atividades com desenvolvimento de novos planos de negócios, inclusive com a 

possibilidade de direcionamentO de ativos para Mis e subsidiárias que viessem a ser efiadas neste 
. - 

Ao final, o representante informou que um dos cxedores relevantes das empresas - a Caixa' 

Econômica Federal — havia solicitado a suspensão dos trabalhos por uma hora paia que pudesse 

analisar as alterações aceitas pelas Retetandas. O Sr. Eduardo &buis questionou aos presentes a 

respeito da concordáncia cana a proposta de suspensão para melhor anae das alterações. 

O representante do credor Eurobtas Construções ivletaiicas Modulares Ltda. afimou que o prazo de 

uma hora seria longo demais' e sugeriu uma suspensão por trinta minutos. O Dr. Flávio ponderou que 

uma hora seda um período razoável pata analisa todas as alterações aceitas. 

Na sequacia, o Sr. Eduardo Seixas indagou novamente, aos tudores se signéni se opunha à 

suspensão por uma bom Diante da ausência de linseifesra, deelarou ás trabalhos suspensos pelo 

período de •uma hora. 

Retomados os trabalhos, a Administradora Judicial passou rica-imanta a palavra ao 1)r. Flávio, que 

formou que alguns credores solicitai= a suspensão por m  quinze minutos para poder stialisar 

melhor as mudanças propostas. . 

_ 
O Dr. Luciano Gaz./eia Vieira, representante da ;yind. coca° e Desenvolvimento, propôs a 

: 	- 	 • 
suspensão - datAGÇ por duas semanas.  para analise—A.1R alterações do PRj. As Recuperandaa 

1112frtre4ttrajnMt.  tarda em relação à proposta da Vita • 

_ 	. 
Ata da. Assembleia Ge:til detretiotes de Gaivão EL:puha-là S.A. 
Participações S.A. (em recuperação ciai) de 28/08/2015 

recuperação Miá) 



Diante da esi.ster.  cia de duas propostas de =pensão, a Adroirtiqtradom '1461 informou que 

colocaria em votação a primeira proposta — suspén,sio por quinze niMutos pata, após, colocar em 

votação a segunda -

O reptesernante da Eurobras ponderou que saia melhor aceitar a suspenso por quinze minutos pata, 

na sequência, ser votada a proposta de suspensão por duas semanas, com o que^ os presentes 

concordaram. Assim, o Si. Eduardo Sei= informou que suspenderia os trabalhos por quinze 

minutos. 

Retomados os trabalhos, o Sr Eduardo Selai comumcou aos credores que coloraria a proposta de 

.suspensão au. votação ,. Caso essa proposta_ fosse rejeitada, informou que a votação do PRI seria . 

efetua,da. O Dr- navio ponderou que a rejeição da suspensão Umplicaráa na premissa de que os 

credores estariam aptos a votar o PRJ, 

Em seguida, a Administradoraiudidal colocou em. votação a proposta nos seguintes termos : 'Aprova a 

susporzsak desta AGC para o dià 1610912012"Encerracla a votação, o Sr. Eduardo SIZi.22.3 informou que 

matéria foi rejeitada por 68,17% dos créditos presentes, não tendo atingido o quorum de aprovação 

do art. 42 da Lei n°. 11.101/05, conforme mapa de votação anexo (Doc. 4). 

Em seguida, o Dr. Dante Navarro, representante da empresa Promonlogicalis Tecnologia e - 

Participações Lula., questionou se a cláusula 18.11, que preve a quitação das Notas Promissórias, 

poderia contemplar a expressão Lãs' titlarição' de valoreiiiião somente ahtaterializa 'çao''. Além disso, 

solicitou aaixesentação. 	relação dos credores financeiros que receberiam debentures como forma 

de pagamento, bem como das garantias fiarir;1514*5 áltorgadas  ieates 

O Dr. Flávio ressaltoü a expectativa das Recoperandas sobre a reOper4ão dos créditos detidOs cOntta 

a Petrobrás e informou que estavam sendo adotadas todas as providencias e*bfveis`para efetivar tais 

colnanças. Além disso; apontou que o majOr interesse das Recuperandas seria receber estes valores em 

auto prazo, o que estaria alinhado com os interesses dos .credores. 

Informou, ainda, que pode6' t apresentar a relação dos credoreà 1 Pmtemplados pelas 4bêntares ett,I • 
juízo- 

- 
Ata da .Asseinbleia Geral de Credores de Gaivão Faigenhad2 S.A. em recuperação judicia]) e Galeão 
Participações S.A. (em recuperação judicial) de 28/08/2015 



A Dr. Cannem. Lúcia, representante do credor José Maria: Rafael, solicitem qtie ficasse teOstrada sua 

percepção de desrespeito das R.ecupemndaa em relação aos credores e advogados dos cUedore5.coin as 

sucessivas e intempestivas ah/4-3.'0es ao PRJ promovidas. Afirmou que as Recupetwadas poderiam ter 

encaminhado por e-mail tais alterações aoa endereços cadastrados. 

Em seguida, apresentou seus questionmnentos quanto @ à ausência —de previsão de anallização 

(Correção monetária ou índice) ~lamente aos créditos pagos mediante entrega de notas 

promissóitaa, (ii) à previsão de vencimento em trinta :MOS destas notas promissórias e (11-  à quitação 

destas  notas com a  ámaariali.7:20à dos ativos, independentemente do valor ser suficiente, confottne 

cláusula 

O Dr. Flávio registrou que as.  Recupraandas raão reconheciam nenhum desrespeito aos credores e 

advogados e que as sucessivas altrações ao PRJ decotai= unicamente do processamento que a lei 

*estipulou. Durante o período de suspensão diversas alterações ao PRJ foram apresentadas Pelos 

• credores e foram implementadas pelas Recuperandas, o que resultou nas diferenças explanadas na 

OC2Sião. 

Sobre o vencimento das notas prontimitias, anotou que o PRj anterior previa puxo indeterminado, o 

que gerou receio quanto aos efeitos em eventual prescrição dos créditos 2h mencionados. Para evitar 

isso e dar maior conforto aos credores, as Reciaperandas inchdram no PRJ o prazo IngiS extenso 

possível, rea,aalt-ando que o prazo de 30 anos não.  se  referia ao prazo de pagamento dos créditos, que: 

sedam pagos na forma da c.látiSula 3.8.11., conforme consta no PRJ. O Dr. Flávio também esclareceu 

que o PRJ não previa qualquer atualização, 	. 

A Dm. caamera Lúcia sugeriu que fosse determinado um prezo de pagamento e solicitou a inclusão de 

atualização pata pagamento dos credores contemplados com as Notas Promissórias. 

O Dr. Flávio afirmou que as Recuperandas acreditavam que os pagamentos °corredeira na maior 

brevidade possível, mas que não se conaproniedana a realizar um pagamento denteei de um dado 

••••*, período Ponderou, ainda, que existia uma expectativa de que estes créditos fossem quitados em  
. 	.• . • 

período razoável. Tattabkra afirmou o desinteresse das Recirperandas em incluir qualquer ;g:adice de 

atualização dos créditos, 

• - 	--• 	• 
Ata da Assembleia Geral de Credores de Galvit° Engfatharia S.A.. (ata recupera "ção judiciaP e Gal,v.ão 
Participa.çõeS.S.A. (etn ~ração judicial) de 28/08/2015 

• 



A Adminisuadora judicial solicitou que as partes seguissem com a questão, tendo tua vista a rejeiça.̀o 

das Recuperandas.. 

Na sequenda, a Dra. Çarmem Lúcia anotou que pelo PRJ proposto a Ne:9C° seria (mica responsável 

pelo pagamento dos Credores, sena qualqiier solidariedade das Recuperandas e/ou de suas Subsi,iiírine, 

existentes ou que viessem. a ser ri-iadas. Em razão disso, questionou a razão pela qual o-PRJ previa a - 

criarrac" ) de uma nova subaidiária—; pira a qual seria transferida parte do produto da venda das ações da 

CAB. 

O Dz. Flávio apontou iligesxds distorções nas PállotIÇÕeS da Dra. armem. Em primeiro lugar, afirmou 

que os vabres de venda da CÀB não Seiktin destinados a U.133a empresa subsidiária' , mas nulizados para 

pagarctentn de arguns credores e para o fluxo operacional das Recupeueidas. Em paralelo, as 

Recuperaedas se valeriam de moa reorganização societítia, enxerrudo novas oportunidades de 

negócio, podendo criar empresas subsidiárias para explorar novos negócios e se desfazer de ativos 

ociosos. Esclareceu que a responsabilidade pela dívida =cursai é da NeviCo. 

O representante das Recrperandas novamente lembrou que as empresas tinhatr. dois catuinbos a 

tomar e cp.e prefenram aquele que envolvia a aiena'Táo de seus ativos para diXecionamento do produto-

aos seus credores. 

A Dra. Carmim láda questionou a respeito da conta vinculada A, onde estavam relaiàonados 

ativos destinados a parte dos credores quiroofátios, que não ruis contemplava OS antl/IdOS 

"Créditos C..AB" e 2/3 da "Concessão BR 153". 

O Dz. Flavio informou que os créditos não foram reduzidos, mas apenas realocados entre os credores. 

A Dra. Cannena Lúcia propôs a reinterição do "Crédito CAB» e de 2/3 da "Concessão BR 153" aos 

ativos direcionados aos credores quirografázios 

O Dr. klá-vio informou que a intenção_das.Recaperandas era atender o tualict número de interesses 
_. 

dos credores possível e que a diumica das negociações com os credores 'não permitia acatar as 

sugestõei daCalmem. 

. 	.......... 	. 	- 	• 	, 	• 
AM da _Assembleia Geral de Credores de 60-194ão Erigebiaria SA..(ein recupeação judicial) e Gaivão 
Participações S.A. (era recuperação judicial) de 28/08/2015 -. - - • - - 	 bij 

• 



A Da. Carmen Lúcia, por Ultimo, pediu à Recuperando que .apresentassem justificativa para 

distinção ente créditos dos credores financeiros e dos credores quiregraffitios. 

O Dr. Flá.vio informou que os credores financeiros aio detinham qualquer privilégic, eitaVam . 	. 
incluídos dentro da categoria dos credores quíto~os e que era legitimo e autorizado por lei e 

ieriepruclen' cie estabelecer tratamento diferenciado para credores que se encontrem em. situaç'ões 

jurídicas diferenciarias. 

O aedor Premoldados PrOtendite, por seu representante, Armou que o prazo de uma hora para 

anaae das mudanças no Piá:1 de natureza essencial, foi deesaaiackeeente curto. Apontou, ainda, que os 

credores quirografibios B teriam a a satisfação de seu crédito condicionada ao reconhednento judicial 

ou arbitrei' de um crédito contra a petrobtás, o que significaria fisco demasiado. Ao firael solicitou que 

;as informações sobre os litígios envolvendo a Petrobrás fossem colocadas à disposição dos credores 

para que pudesaern aferir O risco a que se sujeirariam. 

O Dr. Flávio Galdino respondeu ao credor que os valores contra a Pettobrás estavam con~arios 

no anexo 8 do PRI Sobre a pergunta acerca do risco a que os credores cluintafários B estariam 

sujeitos, o Dr. Galdino ressaltou que todos os contatos foram performados pelas ReCupetandas No 

entanto, afirmou que não gostaria de indurirem erro os credores, pois efetivamente o nkj previa a 

entrega destes ativos— créditos contra a Petrobrás — aos credores para pagamento parcial de seus 

créditos, alem de outros ativos. Confirrou que, se por acaso houvesse reconbeekupato de que a. 

Petrobrás eã,'0 é devedora das Recuperandas, os credores podeziam sofrer prejuízos no pagamento de 

seus créditos. 

Sobre a abertura de informações dos procedimentos litigiosos travados com a Petrobrás, á Dr. FláVio 

reafirmou que enválviaan informações confidenciais, que* não poderiarn ser entregues . a rtU mil 

credores, pois isso certamente acabaria com seu segredo protegido contratualmente. 

O credor questionou se todos os processos catariam protegidos. O pr. Flávio informou a ezisté'reia 
de uma ação envolvendo a Pettobras em curso perante o Poder judicia...lio e que tinha caráter ptiiklieo, _ 

A Dra. Renata, representante da credora Alphateatech, afirmou que o PRJ previa sim um Privilégio de 
credores em deniinettro de outros da mesma classe, o que séria ant66aado somente 
parceiras, ou e.ja, 'aqUele que elt ato ajudariam as empresas en RéCuperação. Demonstrótiirida, . 	. . 

Ata da Assembleia Geral' de Credores de Gaivão Engenharia S.A. (em recuperação 
Participações S.A. (em recuperação judicial) de 28/08/.2015 



inesiguação com a retirada da previsão de rever 'são do produto da venda das ações CA13 para o 

pagamento dos credores qitirografitios 

O Dr- Frivio reafirmou o. entendimento elas RocuPerandas de que não haveria ptivilégios para os 

era.  Ores finanemixos e que ás termos do PRiestatiam dentro da legalidade. 

Dri: Renata apontou novamente que os credores Einanceáos não seriam patceiros e que a 

recuperação judicial estaria sendo desvirtuada , pois não-re~ em uma empresa em futtdonamento. 

O Dr. Flávio refutou a alegação, afuroando que as Recupesandas C011etta1072,m a participar de 

licitações e tinham todo o interesse em preservar suas atividades. 

O representante do credor Ota-viano Sales Locação de Veículos ala. hir., Dr. jonathan, questionou 

as Recuperandas a respeito da ptioridade do pagamento dos credores 	tlanceiros e como as 

Recuperandas explicavam a potencial diferença de desá¡to catre as doai subclasses de credores 

p.tirografários. 

O Dr. Flávio novamente ressaltou que a e:g:Iterativa das Recuperandas é de que os ativos seriam 

• suficientes pata superar o passivo eonctustd. 

O Dr. Jonatan pediu pata que as Recuperandas quantificassem a redução de valor dos itens rethados 

da relação de pagamento • dos credores quirografánlos B O .Dt Flávio esclareceu que não rena 

ocorrido uma redução, mas calor:ação de recursos a pedido de partes aensiveis pata a recuperação 

O Dr. Jonatan questionou se os credores parceiros, que -cOtirlituaS.:SeM a trabalhar com as 

Recuperandas, sedam contemplados por algum privtlégio no ?RJ O Dr. Flávio agradeceu o interesse 

do credor em continuar sua relação com as empresas em recuperação e fez anotações sobre a estrutura 

da dívida das empresas e necessidade de acomodar UMA série de interesses de forma equilibrada. 

O Dr. jonatan JimeAfestou, por fim, interesse na etrelesão Cluitent 4.2. do PRI referente à retenção 

pelas Recuperandas de valores para própria inihz* ação. A proposta foi rejeitada pelas Recreperandas. 

. 	. . 	 , . • 
O br. José Henrique Men. .4es Alves, representante da 	oJquIéZe Sol Ltda., afirmou não ter 

identificado.  Como seda feita, a.dis-toinição dos pagamentos dos ctédzos quirografários 

Ata da Assembleia' Geral de Credores -de Gaivão Engenhar ia S.A. (em recuperação jruclidal) e Gaivão 
Participações S.A. (em recupeel 'ção Wclilial) 28./D8/2015 



O Dr. Flávio afirmou que a disttibui.ção dos valores seria dada de acordo com a proporção dos 

crech—tos contemplados Por aquela conta e que o cumprimento do PRJ sem objeto de ~mie da Aj.. 

O credor ainda questionou: a razão da diferenciação de pagamento vla emissão de debantureS para 

credores financeiros e notas prornissedis para demais . credores. O Dr. Flávio infetam que as 

alterações refletiam uma MeillOt 301,12.0o paia atender aos interesses-  dos credores envOlvidos. 

Ponderou, ainda, que a entrega de Notas Promissórias facilitaiia ainda mais o procedimento de 

recebimento dos credotes, especialmente aqueles menores, ruas que isso não afetatia a qualidade do 

crédito- 

O Dijos&Flentiqtte afirmou (ple 3.1.121$ dúvidas se embasavatia em preocupações de favorecimento de 

alguns credores em detrimento de outros e que as alterações realizadas em Cima da hora prejudica= 

. 	discusdo. Por fim, se a função da recup-  exação judicial era a de manter a atividade das Recuperandas, 

• não entendia a função da subsidiíria, que suáatia todos os advos importantes das empresa& Além 

disso, questionou a razão pela qual essa subsidiária não seda responsável solidtiria pelas dividas 

conclamais. 

O Dr. Flávio anotou que a estrutura disposta no PRJ buscava posslilitar a continua 'çáo das atividades 

das empresas e que a solidariedade desta empresa impeliria sua consecução 

A Dra. Rafada, representante da Bendy do Brasil, anotou que todos os esclarecimentos haviam sido 

colocados e que seria melhor prosseguir com á votação do PRI 

O Dr. André Roque, reptes-  entente do Banco SarttanderSiiiiIS.:£;-pediu pata que &Rase consignado 

em ata que o credor toda dúvidas quanto à. legalidade das seguintes cláusulas: 332., 3.7.7., 33.13; 4,1, 

4.3. c 211.4. do PRI As Recupetandas reafirmamm o entendimento de que as referidas cláust,t1a,.. 

atendiam aos termos da Lei. 

O Sr. Marrei°, representante da Mills SI Serviços Industriais Ltda., reme:W.0ton sua. percepção de que 
as Recuperandas estariam privilegiando alguns credores em decime/lá de outros. Além disso, 

outou que os cteclores privilegiados, se no recebessem os créditos que: lhe eram devidOs, não 
uebratiatee ao contrario dós demais credores que não traiam sido pnvllegia&k O Sr. Marcelo ainda 

criticou as modificações promovidas no PRI 21344.11410 	séla entendimento, as Recutperandas 

Ata da Assembleia Geral de Credores de Galva-o Engenharia &A. (em recuperação, judi 
Participações S.A. (em rocupotaç;o judicial) de 28/08/2015 

-• 



: 

• 

deveriam remanetcet como devedoras dos créditos quirografaiios B no caso de não suficiência dos — 

bens dados•  em garantia para o Pagamento.. AO.  final Ingoifestou• sua p.tofi.Tnda decepção quanto aos 

termos propostos. 

O át„ É'Vavio informou que as Recuperandas procurarain: esclarecer todas as dúvidas e fornecer 

infonna.ções aos interessados e repudiou qualquer NO° no sentido de que as teriam agido com 
_ 

desrespeito em relação }1na ou mais credores. 

O Sr. Eduardo Silva de Macedo, representante da Epco 14,rreoharia. de Projetos, corroborou as 

afirmações ao Sr. Marcelo e manifestou Seu descontei:tramei- 	em relação aos ternos propostos. O 

Dr. Flavia noVamente informou que as Recuperandas entendiam e sentiam pela situ4ão dos credores, 

mas reafirmou que a situação de crise pela qual.Passavam as levou à solução proposta na .AGC,'. 

Apontou que nenhuma outra situação poderia ser mais transparente do que um processo de 

recuperação judicial, o que denotaria a veracidade das informações prestadas. 

O Sr. Eduardo notou que v4tios equipamentos das Recuperandas estatistu parados e indagou se setia 

possível negociar com os credores estes equipamentos. O Dr. Flávio explicou que esta solução foi 

oferecida aos credores e recusada. Além asso, afirmou que as empresas pretendiam retomar o .dtmo 

de suas atividades e que, se estes equipamentos estivessem ociosos no futuro, a solução pode-lia ter 

lugar. 

O Sr. Eduardo explicou alguns pontos de sua relação obrigacional com as Realpemndas, O Dr. Flávio 

Galdino afirmou que ap6s o pedido de recuperação judicial, os créditos deveriam ser satisfeirds nos 

termos do PRJ. 

O Sr, Marcelo pediu a palavra pana informar aos presentes que em momento algum sugeriu ofensa aos 

termos da lei. 

• O• represen.  tante do credor Euro-Inas solicitou que as Recuperandas informassem quem eram os . 	. 
• credores que sugeriram as .alterações realizadas e se existia registto em ata do ocorrido, pois teditava. 

n quea grande Maioria não havia participado.- 
. 	. 

• • 	• 
	 • " 

O representante das Recuperandas infortuou que .as-empresas receberam .comunicações de credores e 
. 	que isto levOu à &arnica de aCeimção ou não das sugestões. Não existia, portanto, qualquer ata ou 

Ata da AsSern. 	 Credores de Gel' vão Ettgeuliorío &A. (em re£uperaç.ão judicial) e Gaivão 
Patdcipações S.A. (em recuPeração judicial) de28/08.  /2015 . 



documento a fon:asnear estas tratariam, assim corno não houve em relação is tratativas com a 

Eur~s,_ que folga-liou sugestões durante o petíodo de suspensão da A 

respondidas e algumas aanadas. 

O repaesentante da Eurobras manifestou que não podetisini ser votadas as alteiaçõe que estavam 

sendo apresentadas imediatamente aos credores. A Administradora judicial informou que era 

impotaateaerpbnação das alterações pelas Recuperandas, pois seria aquele o PRj votado. a 

Em seguida, o Dr. Flávio Goldino infottavu que alguns credores sugeritam algumas altaaa0es no 
texto do PRj durante o parto de suspt.psão de uma bom, as quais foram inaplementalbs pelas 

Recuperandaa. A Administradora judicial projetou em tela as alterações e o representante passou a 

explica-las. Estas altaaações constara no anexo mencionado ao final desta ata. 

O Sr. Eduardo.  Silva de Macedo, representante da Epco, questionou sobre a possibilidade de 
concordar comqueseu pagamento se desse na forma dos (=dores financeiros, de acordo com o PRI 

conforme pé.&na 55 deste. O Dr. Flivio Gaidkno informo que a da' sula em questão previa a 
possibilidade de determinado credor abrir tnáo' de parte de seu crédito para xeceber em pkt~ merkoz,, o 
que não seria interessante para o crédito dele, de valor muito superior ao litarite  de R310.000,00. Ap6s, 

retomou à explicação sobre as alterações propostas pelos credores e aceitas pelas Recuperadas. 

Às 19hO6, a Administradora judicial colocou era votação a proposta de aprovação do PRI nos 

seguintes termos: "Aprova o PRI com as almtações aceitas peia Recuperada nesta AGC?" 

Finalizada a votação, a Adm:inistradora judicial informou que o Piano de Recuperação judidal obteve ' 
votos válidos e favoráveis.  de 100% dos credores .iia-Classt t, de 66,66% itechtos e 89,6% dos 
nt"dares da Classe III e poa 95,93% dos credores da Classe IV, conforme mapa de votação anexo 

(Doc. 5), tendo atingido o qUirum de aprovação do art. 45 da Lei n° 11.101/05. 

O credor Netberiand manifestou'ma .Ppreiçãoa o PRj nos árrsos do zovo )4w de RJ aprowttado nega .44GC, 
por no Psmyrdar onz asproitsat &papo:grito, beos somo por corixatnar opkrtio todo doíam direito, om zt;),,de, 4 
oalidado de ato assem:Mar estarpendo!rk. 	maittaijo do 4J e deparjIomsoio flos .414241,.frit:s 0.;;47,:rj;tivo 
~soado fii plotocoladojseLto ograunitar a àmare f "#ixIo ao zoemo, bem eol!o polo fato de 	. . 	. 	 , refotiát 4 SN»  .9!,enSio daassiwbi e fa foram' a Rarnmkr Afoitad'e.Proiiigo defiesto e camião fflonettkia; Is . 
pagamoto, destio, odre outras íIsdóe,zo rado o piau do ootifOrmepreáoko oot todo o torrkiírio naãoral". _ 	_ 	. 	_ . . 	. 

- 
Ata da Awerobleia Geral de Credores de Gaivão Engenharia S.A. (a...zik _recuperação judidal) 
Participações S.A. (em recuperação judicial) de-  2a/08/2015 

. 	• 	. 	• . • 
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O credor Lagotria fez constar necessidade de correção do valor-  de seu crédito de R.S205.630,89, 

quat34o seita R.$313.483,87. 

A Adtoinistradora jUdicial informou que, conforme art. 39, §r, o teubdo da votação em assembleia 

não sena ser alterado_—  virtude de alterações`posteciores nos Valores e classes dos aéditos. 

O credor Ital-Umbanco consignou em ata eine votou negativamente à aprova .6 do Fltj em. rni.fp 

Itj ser única para as duas Recuperando& 

Era seguida, o Sr. Eduardo Seitas indagou aos credores se desejavam constituir comitê de credores e 

promovol  a leitura do art. 27_cora as  auições do órglo• Diante da "66 de  ". ft..!f..e's_...ta._ .9 5 e, 5: 

declarou ,anitttéria prejudicada 

Finalizadas as ressalvas e pontuações dos presente.s, o Sr Eduardo Seixas declarou encetada a AGC 

das ¡empei:andas e Ittetrompen.  os trabalhos para s. lavratuta da presente ata que, lida e achada 

conforme, foi aprovada peht unauittridade  dos presentes, tendo sido assinada pelo Si Eduardo Seitas, 

na qualidade de representante da A.  J; pelo Surdido, e pelos credores abato Estados, representantes 

das Classes I, e IV. O PRJ votado e aeus anexos estio incorporados presente Ata (Doc 6 

Rio de janeiro, 28 de agosto de 2015. 

judicial 
Alvarez & Manai Consultoria c uada" IX) Brasil Leia 

Eduardo Seitas 
R.G: 09376430-6 

. 'Ara da Assembleia Geral de Credores de Gaivão Engenharia S.A. 
Participações S.A. (em. recuperação 'judicial) de 28/08/2015 

. 	. 	• 
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•%Ines Mudanças e Transportes Ltda. 
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OAB/SP: 313.000 

Credor: Chist.ttino e Nicoletti Sociedade De Advogados 

- Representantes da Classe III 

• 
Ata da Assetobleit. Geral de Credores de Gaivão Engenharia S.A. (em xecuperaçâo judicial) 
Participas:5es 5.A.. (em te6peração judici4 de 28/08/2015 	" 

• 

GaWao- 



•‘' 

• •• 

• 

• • 	....- 
. 	.• 	 • 	, 	 ,: • . 

• • • • 

1.2•• 	•••...:;1"..".2.; • 

• • 

. , 
• 

• • 1 • . • . • • 

Página destinada exclusiv~eate askututa da ata da Assembleia Gerai de Credotes das 
_ 

RaphaeldiMatos aves 
OAR/RJ.-: 119.  46á : • 

Credor; Banco Maredez Bez3a S/A 

nstiita .A.Imeida Alves 
OAB/MG: 81.722 •• • 
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Alvarez & &bisai do Brasil Ltda. 
Rua surubim, õri -9Dandar - Bráddin Nese 

04571-050.= SaoPiu10 SP razI 
Flme: +65 11 5105 6560 

Fax; +.55 11 5506 4059 •
(-) Ltr 
A-T 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7a  VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA 
CAPITAL — TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Processo n. 0333557-72.2015.8.19.0001 

; ALVAREZ & MARS.AL  CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 
LTDA., nómada Administradora Judicial por esse M. juízo nos autos do processo de Recuperação 
Judicial de, GALVÃO ENGENHARIA 	— EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CrALVÃO 
PARTICI1'4ÇõiS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vem, em cumprimento ao t despacho de 
f1375, manifestas-se sobre a Impugnação de Crédito apresentada pela CAIXA ECONÕMICA. FEDERAL 
(CEF), coi4 base no art. 8°, da Lei. de Recuperação Judicial e Falência (LRJF): 

A CEF postula na presente impugnação de crédito a sua exclusão do quadro mal de 
credores para ser considerada como credora não sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, 
a CU Votou "sim" (sem qualquer ressalva) para a aprovação do Plano de Recuperação 

. (PRJ)em Assembleia Geral de Credores (Doc. 01), concordando com a sujeição de ,seu crédito' aos 
efeitos da 1 recuperação judicial, assim como, com a consequente novação decorrente 'de sita 
aprovação.1 

Na sequência, .o PRJ foi homologado por este - d. Juizo em 14/09/2015 (decisão 
publicada dm 22/09/2015), não restando qualquer interesse da CEF em perseguir a não :sujeição de 
seu crédito aos efeitos deste processo de recuperação judicial. 

, 	Pelo disposto no PR], ocorreu tanto a novação subjetiva quanto a novação objetiva, 
uma vez que o crédito dos Credores Financeiros, como o da C-RF, passara a ser de responsabilidade 
da Newco, ¡assim como pelo fato de que o seu pagamento decorrerá da amortização das :debêntures - 
por ela einiidas, tudo na forma do PRJ já aprovado e homologado. 

Nessa linha, entende esta Administradora JuJici.) que a presente inapi.:ignaçãp ode 
crédito, ante a ausência de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, deveria. ser extinta _ 	_ sem julgamento de mento, tia forma do art. 267, VI do CPC. 

Trading as Aturar & Mamei da Sumi! Lida 

www.alvârataildinersal.cpirr 



Diante do exposto, opina pela inrirtYlcão da CEF e das Recuperandas _para que se 
manifestem  sobre o presente parecer. 

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2016. 

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA. 
Eduardo Seile2S 	 Isabel Chtistina. Niekbock 

Adrainisttadota Judicial, 

Antonio Affonso Ma c Dowell Leite de Castro 	Leila Caldas Vieira da.Cruz 
0A13/111 n. 71.018 	 OAB/Rj  n. 90.459 , 

Lucas Latini 
OAB/RJ n. 172.760 

Pag. 2 de 2 • 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE SÀO PAULO 
FORO CENTRAL CÍVEL 
32' VARA CÍVEL 
Praça João Mendes sle, 11° andar - salas n° 1119/1121, Centro - CEP 
01501-900, Fone: 21716223, São Paulo-SP - E-mail: gmatta@tj.sp.gov.br  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h3Omin às19h0Omin 

OFÍCIO 

Processo Digital 
Classe — Assunto: 
Requerente: 
Requerido: 

1056000-72.2015.8.26.0100 
Procedimento Ordinário - Transporte de Coisas 
Transdata Transportes Ltda 
Consorcio Ufa In e outros 

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA) 

Sio Paulo, 04 de dezembro de 2015. 

Excelentisso(a) Senhor(a) Doutor(a), 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência as providências necessárias para 

encaminhar à este juízo a certidão de objeto e pé de inteiro teor da ação de recuperação 

judicial 0093715.69.2015.8.19.0001 em nome da empresa CALVÃO ENGENHARIA S/A 

(CNN 01.340.937/0001-79), em especifico com a informação se o crédito executado nesta 

demanda foi habilitado no respectivo plano de recuperação judicial. 

Aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio de Souza Pimenta 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006 
CONFORME UVIPRESSÀO À MARGEM DIREITA 

Ao(À) 
EXMO(A) SR(A) DR(A) 
JUIZ DE DIREITO DA 70  VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO 
Avenida Erasmo Braga, 115 
Centro — Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 20020-903 

!nen Enmy 2.0£600Z0:38 21101M 11:05:4312n80 OV263/5 



Pulo 
Áv. Ui& Farit liltla 3900 / 319  anda' 
04535132/ ltarin Bibi 
São Paulo / SP 
T +55 11 30411500 

Brasília 	4  
SAUS $111 / quadril OS 
bloco i / 10171 salas S01-SO; 
70070 050/ &anila / 01' 
T +5561 3323 5505 

Galdino , Coelho , Mendes 
Flavio Galdino 
Sergio Coelho 
Jogo Mendes de O. Castro 
Rodrigo Cândido de Oliveira 
Eduardo 'Ulcerai Kataoka 
Cristina Biancastelli 
Gustavo Salgueiro 
Rafael Pimenta 
Isabel Picot França 
Marcelo Atherino 

Marta Alves 
Filipe Guimarães 
Fabrizio Pires Pereira 
ClAudia Mazitell Trindade 
Gabriel Rocha Barreto 
Pedro C. da Veiga Murgel 
Miguel Mana 
Felipe Brandão 
Danilo Palinkas 
Vaoessa F. Rodrigues 

Muerte Pimentel Moreno 
julianne Zanconato 

• Rodrigo Garcia 
Lia Stephanie S. Pompili 
Wallace de Almeida Garbo 
Carlos Brames 
isabela Rampini Esteves 
Renato Alves 
Pedro Mota 
Laura Mine Nagai 

Annita Gurroan 
Adrianna Chambil Eiger 
André Furquim Werneck 
Mauro Teixeira de Paria 
'varia Harter 
Bruno Duarte Untos 
Maria Carolina pichara 
Tassia de Oliveira Ruschel 

EXMO. SR. DR, JUIZ DE DIREITO DA 72  VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA 

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Processo n2 0093715-69.2015.8.19.0001 

GALVÃO ENGENHARIA S.A., einrecuperação judicial CGES,A") e GALVÃO  

PARTICIPAÇÕES S.A.. 	recuperação judicial ("GALPAR"), já qualificadas nos autos 

da sua Recuperação Judicial  em epígrafe, vêm a V.Exa., em atenção ao despacho de - 

fls. 11.760, expor e requerer o que segue. 

1. 	Às fis. 11760/11765, a credora ITT Bombas Goulds do Brasil ("ITT 

liambas") apresentou petição por meio da qual requer que este d. Juizo determine a 

emissão de nota promissória, em seu favor, no valor de R$ 7.299.961,37, 

correspondente ao valor do crédito cuja reserva foi requerida pelo i. Tribunal 

Rio ele lameiro 
Av. Rio 81%mm 138 / lle andar 
20040 oca/ Centro 
no dr Janei /o / 
1 4,55 21 3195 0240 



 

G CNI 
1142,09fflIff 

nrialdlau atilo Mendes 

Arbitrai perante o qual se processa procedimento arbitrai entre a rn' Bombas e a 

GESA. 

2. De acordo com a credora, a recusa das Recuperandas em emitir nota 

promissória pelo valor constante do pedido de reserva de crédito implicaria 

descumprimento (i) do art. 62, §§ 12  e 32  da Lei n2  11.101; (ii) da decisão do Tribunal 

Arbitrai que determinou a reserva do crédito; e (iii) do próprio Plano de 

Recuperação judicial. 

3. Ocorre que a ITT Bombas parte da premissa - ao ver das Recuperandas 

equivocada, d.m.v. - de que a simples determinação de reserva pelo Tribunal Arbitrai 

seria suficiente para se presumir que esse valor seria efetivamente deNhdo pelas 

Recuperandas. 

4. Nos termos do art. 62, § 32  da Lei n2  11.101/2005,0 Tribunal Arbitrai de 

fato é competente para determinar a reserva da importância "que estimar devida na 

recuperação judicial ou na falência, e, 	uma vez reconhecido líquido o direita será o 

crédito incluído na classe própria". 

5. Veja-se que o crédito apenas será incluído na classe própria após a sua 

liquidação. No caso da ITT Bombas, o Tribunal Arbitrai apenas determinou a reserva 

de uma quantia. O crédito neste momento é ilíquido e, portanto, não pode ser 

incluída no Quadro Geral de Credores. 

• 6. 	Por decorrência lógica, se o crédito não pode ser incluído no Quadro 

Geral de Credores, não há que se falar que esse valor é devido pelas Recuperandas. 

Muito menos há que se falar em emissão de nota promissória. 

7. 	O que parece é que a ITT Bombas pretende "pular" algumas etapas, para 

que as Recuperandas reconheçam como devido um crédito que ainda está em fase 

de liquidação pelo Juízo competente (Tribunal Arbitrai). 

á 
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8. Ora, a reserva do crédito, não gera a presunção de que esse valor é 

efetivamente devido pelas Recuperandas. A reserva de crédito tem como objetivo 

preservar o valor que pode vir a ser reconhecido como devido e incluído na relação 

de credores. 

9. Após o eventual reconhecimento e liquidação do crédito pelo Tribunal 

ArbitTal, a rrr Bombas deverá adotar os procedimentos previstos na Lei rio 

11.101/2005 para habilitar este crédito no Quadro Geral de Credores e somente a 

partir daí exigir que seu crédito seja pago nos termos do Plano de Recuperação 

Judicial das Recuperandas. 

10. O Plano de Recuperação judicial homologado de fato trata como créditos 

concursais os créditos ilíquidos existentes ou cujo fato gerador seja anterior ou 

coincidente com a data do pedido. Ora, apesar de o crédito ser ilíquido, não há 

dúvidas quanto à sua concursalidade, porque o fato gerador é anterior à data do 

pedido de recuperação judicial. 

11. No entanto, é evidente que, para que haja a reestruturação do crédito 

mediante a emissão de nota promissória, é necessário que o crédito seja liquidado 

antes, de forma que o título seja emitido por valor decorrente de crédito existente, 

certo e líquido. 

12. Nesse contexto, a Cláusula 8.13 do Plano de Recuperação judicial prevê 

que, caso sobrevenha decisão determinando a majoração do crédito inicialmente 

atribuído ao Credor Quirografário B, a nota promissória emitida originalmente será 

cancelada e substituída por nova nota promissória. 

13. É exatamente este o procedimento a ser observado • com relação ao 

crédito da ITT Bombas, que fará jus à emissão de uma nota promissória no valor que 

consta atualmente corno sendo seu crédito. Se, no futuro, seu crédito for liquidado 

pelo Tribunal Arbitrai, reconhecendo-se que é maior do que o atualmente listado, a 

nota promissória será cancelada e uma nova nota será emitida, pelo novo valor. 
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14. Não há dúvidas, portanto, que a solução adotada pelas Recuperandas 

está de acordo com o Plano de Recuperação judicial e com o que determina a Lei n° 

11.101/2005. 

15. Ante o exposto, as Recuperandas requerem seja indeferido o pedido 

formulado pela rrr Bombas através da petição de fls. 11,760/11.765. 

Nestes termos, 

Pedem deferimentos 

Rio de janeiro, 12  de fevereiro de 2016. 

FLAVIO GALDINO 	 CRISTINA BIANCASTELLI 

OAB/Rj NQ 94.605 	 OAB/SP NP- 163.993 

FILIPE GUIMARÃES 

OAB/RJ N° 153.005 

DANILO F'ALINKAS 

OAB/SP N° 302.986 

-.í 



Caldino Coeiho,,  Mendes 
' Flavio Caidino 
" Sergio Coelho 

joiá Mendes de O. Castro 
Rodrigo Candido de Oliveira 
Eduardo Takemi Kataoka 
Cristina Riancastelli 
Gustavo Salgueiro 
Rafael Pimenta 
Isabel Picot França 
Marcelo Atherino 

Marta Alves 
Filipe G uirnarAes 
Fabrizio Pires Pereira 
Cla'udia Mazitell Trindade' 
Gabriel Rocha Barreto 
Pedro C. da Veiga Iviurgel 
Felipe Brandão 
Danilo Palinkas 
Milene Plmentel Moreno 
Laura Mine 'Vagai 

Adrianna Oiambó Eiger 
Lia Stephanie S. Portipill 
Mauro Teixeira de Paria 
André Furquini Werneck 
julianne 7.anconani 
Wallace Corto 
Rodrigo Garcia 
Carlos &antes 
Vanessa F. F. Rodrigues 
Isabela Rampini Esteres 

Renato Alves 
Aludia Gurman 
ivaua Harter 
Bruno Duarte Santos 
Maria Carolina Bichara 
Tássia de Oliveira Ensebe} 
Gabriela Mata Ristow 
Thiago Dias Delfino Cabral . 
Carnilla Carvalho de Oliveira 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO .D4 Zo,-,:,VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA • 

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Processo no- 0093715-69.2015,8.19.0001 

GALVÃO ENGENHARIA S.A., em recuperação judicial e GALVÃO  

PARTICIPAÇÕES,4,&,_ejiLam2e,L.ç_.p._j, judicial já qualificadas nos autos de sua.  

Recuperação Judicial em epígrafe, vêm a V. Exa., em atenção à decisão de fls. 

12361/12.362, expor e requerer o que segue. 

• 1. 	Por meio da decisão de fls. 12.361/12.362, esse d. juizo intimou as 

Recuperandas para se manifestarem sobre (i) a petição da CEF de fis, 

11.820/11.823; (ii) a proposição do Ministério Público acerca da alienação da UPI 

Rio de Janeiro 
Av. tio Branco 138 112  andar 
20040 002/ Centro 
to do .lailCiTO / 
1•1•55 23 3395 0240 

São Paulo 
Av. Brig. Patia tinia 3900 /112  ar.dar 
04538132/ ItaimBibi 
SÃO Paulo /51' 
r+55 n 3042 1500 

Brasfila 
uma sul I quadra 05 
bloco / 0317 / ralas 501-503 
70070 050 / Marfim or 
r+55 61 3313 3865 



CAB; e (iii) as petições apresentadas pelo Município de Itapoá (fls. 12.221/12.223) 

e pelo Município de Atibaia (fls. 12.237/12242). 

Z. 	Além disso, as Recuperandas também foram intimadas para 

apresentarem a concordância do Banco Comercial com a cessão dos direitos e 

obrigações atrelados ao Contrato de Arrendamento ng. 0019132 da CESA à CAB 

Ambiental. 

3. Passa-se a tratar dos temas acima separadamente, de modo a facilitar .a 

exposição e a compreensão deste d. juízo. 

MANIFESTAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE ATIBAIA  E IT&P024.  

4. Os Municípios de Atibaia/SP e ItapoWSC apresentaram manifestações 

nos autos desta recuperação judicial informando, em síntese, que a alteração do 

controle societário da CAB Ambiental deverá ser submetida à suas prévias 

aprovações, sob pena de caducidade ou encampação dos contratos de concessão 

pública celebrados entre estes Municípios e as Concessionárias -- empresas 

controladas pela CAB Ambiental. 

5. A situação apresentada acima se assemelha em tudo ao requerimento já 

apresentado pelo Município de Cuiabá (por meio do ofício de fls. 11.283/11285), 

tendo as Recuperandas demonstrado, naquela ocasião, que não seria necessário que 

o resultado do leilão da UPI CAB fosse submetido à aprovação daquele Município. 

Aqui como naquele caso, restará demonstrado que também não é necessária a 

obtenção de qualquer aprovação desses Municípios. 

6. Com todas as vênias, o entendimento esposado pelos Municípios em suas 

manifestações está equivocado. Não é necessária qualquer condição adicional para 

a conclusão do processo de alienação da UPI CAB. 
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7. Isso porque o entendimento parte da equivocada premissa de que 

haveria alteração do controle societário efetivo das Concessionárias que prestam os 

serviços de saneamento. Isso ao é verdade, renovadas as vênias. 

8. Como informado no edital de alienação (fis. 11.748/11.758), a DPI CAB 

compreende a participação direta detida pela Recuperanda GALPAR na CAB 

Ambiental, correspondente a 66,58% do capital social da referida empresa, e, por 

consequência, a participação indireta no capital social das suas controladas. 

9. Dentre as controladas da CAB Ambiental, estão a CAB Atibaia e a Itapoá 

Saneamento Ltda. (cf. demonstrado no organograma societário anexo - Doc. 01). A 

CAR Atibaia tem ó seu capital social detido 100% pela CAB Ambiental. Por sua vez, 
• o capital social da Itapoá Saneamento Ltda. está dividido da seguinte forma: 50% 
• CAB Ambiental e 50% Serrana Engenharia Ltda. 

10. 	Seja consentida a reprodução da cadeia societária, para fins de facilitar o 
entendimento: 



11, 	São essas as empresas - a C.AB Atib aia e a Itapoá Saneamento - que 

celebraram com os respectivos Municípios os contratos de concessão (D_o_c_02, e 

03) e, portanto, são as responsáveis por prestar os serviços de saneamento para os 

Municípios de Atibaia e Itapoá. 

12. Em relação especificamente ao Contrato de Concessão celebrado com o 

Município de Atibaia, a Cláusula 11.6 do Contrato de Concessão prevê que "o controle 

efetivo da SPE, independentemente de a LICITANTE VENCEDORA ter sido um 

consórcio ou uma empresa isolada, poderá ser transferido somente mediante anuência 

prévia da CONTRATANTE". 

13. Por sua vez, a Cláusula 11.5 conceitua controle efetivo como "a 

titularidade da maioria do capital votante, expresso em ações ordinárias nominativas 

com direito a voto ou em quotas, ou pelo exercício de fato e de direito, do poder 

decisório para gerir suas atividades, disciplinado em eventual acordo de acionistas oa 

de quotistas da SPE ou documento com igual finalidade". 

14. Por outro lado, o Contrato de Concessão celebrado com o Município de 

Itapoá não dispõe sobre a hipótese de alteração do controle societário 
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Concessionária, de forma que deve ser aplicado o disposto no art. 27 da Lei ng 

8987/95, no sentido de que " a transferência de concessão ou do controle societário 

da concessionária sem prévia anuência do poder oncedente implicará a caducidade 

da concessão". 

	

15. 	Nesse contexto; é importante analisar a definição d "acionista 

controlador" contida no art. 116 da Lei n 6.404/: 

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou 
jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob 
controle comum, que: 
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de ;nado 
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-
geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 
companhia; e 
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e 

orientar o funcionamento dos órgãos da companhia 

	

16. 	Como demonstrado através do organograma societário, LQUEutnila 

deépiparticip' açfflp direta no capital social da.CAB Atibalg QU da ltapoá Saneamento. 

Ou seja, não possui qualquer ação ordinária nominativa com direito a voto dessas 

empresas, que são controladas pela CAB Ambiental (no caso da Itapoá. Saneamento, 

com divisão do controle com a Serrana engenharia). 

	

17. 	É evidente, portanto, que o leilão de ativo que contém a partiçipação da . 

GALPAR no capital social da CAB Ambiental não promoverá alteração na 

participação societária das suas controladas, muito menos no seu "controle 

societário efetivo". O que ocorrerá, na realidade, é a alteração do controle societário 

da CAB Ambiental, que por sua vez possui participação no capital social da CAB 

Atibala e da itapoá Saneamento. 

	

18. 	Por óbvio, a previsão contratual e legal não deve ser estendida para a 

alteração do controle indireto da empresa Concessionária. Como transcrito acima, o 
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Adveida . 

próprio Contrato de Concessão limita o entendimento de controle s cietário efetivo 

ao controle direto da Concessionária. 

19. Por fim, as Recuperandas repudiam veementemente qualquer alegação 

dos Municípios no sentido que a alteração do controle indireto das Concessionárias 

sem a sua anuência implicará a caducidade dos contratos de concessão, que apenas 

se operaria em Caso de alteração do "controle societário direto" das Concessionárias., 

restando mantidas e atendidas todas as questões editalícias e contratuais relativas 

à CAB Atibaia e à Itapoá Saneamento, inclusive no que se refere a capacitação técnica 

e financeira. 

MIN DE LEVANTAMENTO CO TAM 	 DE GESA E CEF  

20. No que tange à petição da CEE de fls. 11.820/11.823, as Recuperandas 

informam que estão de acordo com o pedido e imediato levantamentó do saldo 

remanescente do valor transferido pelo Juízo Trabalhista de Jequié/BA. Na 

realidade, a petição apresentada pela CEF foi assinada, inclusive, em conjunto com 

as Recuperandas, de forma a demonstrar sua concordância inequívoca com o pedido 

formulado pela CEF. 

	

21, 	Em relação a este assunto, a L Administradora Judicial inclusive ja 

manifestou entendimento concordando com os levantamentos, de modo que a 

questão encontra-se madura para apreciação e julgamento deste d. Juízo. 

MODELO DE ALIENAÇÃO DA UPI CAB  

	

22. 	Em relação ao item (ii) - preposição do Ministério Público acerca da 

alienação da UPI CAR, as Recuperandas informam que persiste o interesse na 

alienação da UPI na forma como prevista no Plano de Recuperação Judicial. 

Informam, ainda, que estão em negociação com os principais Interessados na 

aquisição do ativo e que estão envidando os seus melhores esforços para que a 

g< 'à- 



CCM, 

alienação seja feita da forma mais célere possível, tal como requerido pelo 

BNDESPAR na petição de fls. 12.367/12.370. 

CESSÃO DOS_DIREITOS E OBRISALQES DE CONTRATO PE ARRENDAMENTO:. 

CO_NSENT1MENTO DO BANCO COMMERCIAL 

23. Por fim, as Recupera.ndas requerem a juntada da declaração do Banco 

Commercial Investrnent Trust do Brasil S.A. - Banco Múltiplo (Poc. 04),  que 

demonstra que o Banco está de acordo com os termos da cessão dos direitos e 

obrigações atrelados ao Contrato de Arrendamento n2 0019132 à CAB Ambientai 

24. Reiteram, portanto, o pedido para que a referida operação seja 

expressamente autorizada por este d. juízo. 

25. Ante o exposto, as Recuperandas 

(1) 
	

informam que a alienação por meio de leilão da participação 

da GALPAR naCAB Ambiental não ensejará a caducidade 

dos contratos de concessão firmados com os Municípios de 

Atibaia e ltapoá, razão pela qual a conclusão do 

procedimento de alienação da UPI CAB Ambiental não está 

condicionada à prévia anuência desses Municípios, mas, tão-
somente à mera informação e registro; 

CO 	reiteram o pedido de levantamento de valores que consta da 
petição assinada conjuntamente por GESA e CEF às fis. fls. 
11.820/11.823 desses autos; 



G CM 
/Ad•Nprio. • 

0~ . Cone . natta 

(iii) informam que persiste o interesse na alienação da UPI CAB 

de acordo com o modelo previsto no Plano de Recuperação 

Judicial; e 

(iv) requerem a juntada do documento anexo (Q.  04) e 

reiteram o pedido formulado às fis. 11.370/11.373 para que 

seja autorizada a cessão dos direitos e obrigações ah 

referidas; e 

Nestes termos, 

Pedem deferimento. 

Rio de janeiro, 1Q de fevereiro de 2016. 

FLAVIO GALDINO 	 CRISTINA BIANCASTELLI 

OAB/RJ NQ 94.605 	 OAB/SP NQ 163.993 

FILIPE GUIMARÃES 	 DANILO PALINKAS 

OAB/RJ NQ 153.005 	 OAB/SP NQ 302.986 

q- adea 1.-0.suk) 
GABRIELA RISTOW 

OAB/RJ NQ 202.414 
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Prefei1iir:: Municpai  
cretarlá-ide Adrninistraçaci e fitlèiirj 

P. a Martana Mdiels erçies,n02.01-8ameMléikaaé6la4§249~ 

CONTRATO. ADglINISIRATIVO, N* 	40012 	CONC 
SERVIÇOS P(1014Cds DE ABAStECIME 
SÁNrrAmÕ DO MIJNICIPIO DE ITAPOÂ 

O, MUNICÍPIO DE„, APOÁ, inscrito no CI4PIIMF 
Marlene Michels Borqes, n.° 201, neste Munk  
MUnioipel, Sr. 	 TWA 
:SSPISC'e CNPF/MF-  183.8‘07,699.: 
e ITAPOA SANEAMENTO LTDA..1 s 
An e Mária }ódr1gLies de Freitas. h 
oól"ripoS`to por seus representontesle' I 
on, sede á. Rúa Ottolor Operffel, r.b 841. Sai); 

no CNP,IIMF seh o n6.. 83,07à.53610001;.64 ., è 
peio sáciá„ Sr. ODAIR .;IOSÉ NÍA1I,09I3 
CNFFINIF r 348.000.5a0-72. 
rOMPANNIA DE AGUAS DO 
centelho, 'no 1510,, 1° andar, Nprd: 01 
$0b 	n°: 08.15996510001 -33 e nsc 
de seu estátuO's5C" 
CNPFINtg,03-itp0 
9.8-VÃo,  
CI,PG n 54.147:1 
rema 

• i-..AREA DE çQNCEsSÂOL-„peírheI!t 
Catedne; " 

,DEENS .PEyERSIVEI, 	, 
adtthisttetfes tie. -OONDESSIO 
ÁRIAS:rECIMENTO „ 	 . ÁGUA E 
PODERONCEDENTE qüeridó do fim 

CONCEDT.g,monlpgR,.goNcEp 

.'CONCESSÃO: ' é a.ge.~0,.. feita, Paia; ÇQOP, 
,prestapão' 	 PUIVãOÓS: 	A 
:ESGOTAMENTO SANITAflidhiMMtkãoNokt; 

CONCESSIO 	IA: Sociedade consfigIíde,pe" 
FOra ;01;eatar 
~TIltriÉ 



Prefeitura Municipal de 
secretaria de Arlm!rds4-a 	o Firizedsm LIO 

marians MICtet pCloftemt,201-a cárie; Ihmtfrt-,3924'M 

á I SC 
OtratOS 

SC),040.  1.;;I:9Ç.:301/p0,1 ,31 

eiebrado entre o 
es de expicração 

gáéOTAMENTO 

, r1CONTRATO: é o presente Contraio de Concessão e seus Anexos, 
CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, que tem por oWeto'reger ,asoondi‘ 
dos sERvipos PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:: E DE 
SANITÁRIO na ÁREA DE CONCESSÃO; 

,CDATA BASE DA PROPOSTA, data da apreseMaçãO, da PRIrOSTÁs' 
LICITANTE VENCEDORA, que má. utilizada Corno rnercoIrti 
serem aplicadoi,  paàfins de'reájU,Ste víteV 
ANEXOS. 

COMERCIAL DA 
m dás Prazos a 

rrAt, setis 

• CIDATA DE ASSÚ WÇÃO: dia da emissão de ORDENI'DE 

• LiEDM é o Effital de Licitação da CoricorréflOa 01401() e te0 anis; 

GARANTIA: é a garantia de cumprimento das oOriga 
CONCESSIONÁRIA nos termos deSte OpNTRip.: 

restada pe.! 

• r !UCITAÇÁO. é o procedimento ,  administrativo., ., 
selecionaciaa proposto rnolostOrit24050, dditY'Vígtei: 

• :LICITANTE VENCE 
LICITAÇÃO; 

• LMEMORIAL DESCRITIVO: ê o conjunto da sierrientot:!  e dadoS,-Ií'icIndo tepienq fitsiàc,'-pàm 
a prestação do servíO, o diagnóstico basido do SISTEMA. 	 ',xici t...-rViço ' 
adequado, .es metas de CONCESSÀO, Os Une a "sta afI e as demais riforrnes 
necessárias e sufloientee para caracterizar O objeto da 

-CORDEM DE ,SERVIÇÕ: 
ápioraçãO da CON, — 
neste CON~ 

,t) PARTE ($): são o CONCEDENTEe tiCPNCESSICI 

•13PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO: ã 
termos da Lei n° 11,4415, de 5 de janeiro 0e..2Z07, An 

•DPROPOSTAS: denominação conjunta da PROPOSTA TÉCNICA e 
COMERCIAL; 

• GPROPOSTA COMERCIAL: proposta a 
Anexo IV desta CONtrRATO; 

PROPOSTA TÉCNICA: proposta apresentada pela -1,1 A 
Anexo deste CONTRATO; 

•CREAJUSTE: é a correção periódica dos valõres das TARJFAS, ,d 
tei e de ecordd com os critérios estabeieofddá neete CONTAtb; 7  

entn eíigido nos 



Prefeitura Municipal de ltapoá SC 
secretaria do Adoonistraçkiemilat,-, 

a Melam' Mdttls W;prorámr201.-etitrieirtoltepenti• 	 WQ001,11 

;ribipioe da 

4içães. deste 
linentes 

• I, 	' 

Ár•, 	, 

:REVISÃO: é a atteração do valor das TARIFAS, com a finalid 
econômico-financeiro do CONTRATO, que também será m 
previstas no CONTRATO; 

e recompor o equilibro 
peles demais formas 

•LRECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas alternativas, complementares.: emissárias 
ou oriundas de projetos associados, que a CONCESSIONÁRIA 'poderá auferir;, direta ou 
indiretamente, nos termos do EDITAI e deste CONTRATO, mediante PréVia'"autOrtaa00 •pelo 
CONCEDENTE, ressalvados os SERVIÇOS compLagEtp~*ititorltsçms no EDITAL e 
neste CONTRATO; 

si:REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 'é o conjunta te normas que regulam a 
prestação dos SERVIÇOS PÚBICOS' DE , ABASTECIMENTO bç ÁGUA E DE 
ESGOTAMENTO SANITAFII0, contido no Abaixo 

.0SERVIÇOS COMPLEMENTARES saci os 
ao objeto da Concessão, já autorizados. pelo Et) 
ettabelecido no Anoxill; 

• _SISTEMA; é o conjunto de bens, 
edíficapbes e acessórios integrantes dos si 
CONCESSÃO. rieceseádos ã, -P1700,9 dos $ 
DE AGUA E DE ESGOTAMENTO' SANITÁRIO  
momento da expedi/0o, pelo CONCE~' da 
CONCEDENTE quando da exttnÇãO.dae,:ipfice 

•,:::TAR1FA é o valor pecuniário a ser Cobrado am-40, 
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ES; 
do EDITAL e deste CONTRATO; 

é(são) e(s) pessoa(s),ou grupo de p 
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EDF 
DE CONCESSÃO, 

ciÁusuLA - LE1$LAÇÀOAPUCÂVÈL 
21. A CONCESSÃO e o CO Ata.: 

11445/07,, pela Lei Federai ito 8.987/95, e suas alte 
supletivamente, no que couber, dela Lel Federal ai,' 
peias normas legais e regulamentares •POt19~ pek 
teoria geral :dos contratos e as dioosiobes tià direito pfiV 
22. A CONCESSÃO e o CONTRATO serão regkios, Onde-
CONTRATO e dos saUsAnexos, e Pelas disPOslOss le410 

CLAtJSULA 34  -ANEXOS 
al Integram o CONTRATO, para todos os efeitos ,legats'Os se 
.riAnexo 1 - Edital de Licitação da Concorrência 	.i20;•4 - 
eventuais esdiarecirrientos prestados aos littsiossados; 
.5Anexo II -Estrutura tildfada 
• [Anexo III - PROPOSTA TÉCNICA da LICITANTE VENCEDORA 
• :Anexo IV - PROPOSTA COMERCIAI da bi:".:ITMTE VENCEDORA 
-rAnexo V - MEMORIAL DESCRITIVO para.  a prestção Çids.  SERVIÇ 
ABASTECIMENTO Dg ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIOM 

aparelhos, 
bjeto da 

ENTO, 
RIA no 

titerá ec 

'SERVIÇOS 
10, nos termos 

el Federal 
orá,. rIG 9.074/95, 

bem como 

incluídos OS 

/3/33 



prefeitur? 
cederia de Adeíri'd 

ikUit seriem roleNds Mi‘ftieÀnl)i 

.EiAnexo VI - Regulamento dos SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE ESGOTAMENTO 	dá Münlel pio OeltePda,,, 
.u-AiieVii,2CeOterapdeafiiMadeS 	 Él'EN40 
4'..1Ane4(O VIII - Relação'de Bens .Re- farsIv'ais , 
,l3M440 IX =-Planõ MumolOal.de  Saneamento 

CLÁUSULA 4'-REGIME .0Rit)!Cepq:o 

" 
OS . onnelptaL 

in):01r juridic6‘,det& CONTRATOeo 

	

Vai adêsiÈ'CO4TRATO ai-  ore   	".' 
a tal' JiiniletéraIrriente :o CONTRATO para melhor'eatqua 

	

rase; fibitco¡urado`seMPre 	
,,,, 

..:equIIII) 	' ;I'ç,, ...„, 	g: , 

faca iza 
 RATO, 

..'á ::'p. 
apar .‘‘ai'l-sa 

CONTRATO:  

	

a se 	1:04. „ 
PÚBLICOS ABASTECIMENTO  

— a. 	 . 

	

,d,00mes,M1te 	:iktÀ . nós., 

hipse.dé3CdNCESSIC  
IltkiedStÉ ABASTI  

ovená a red 

RRA,Z£AZA ..,00t44ES,8ÃO:  
l'OPWCEOSSAU e 	30:: ttrina 

qtÁeee 

Prg 
em que fOr: 
6,4i1Or 

433. 



'Prefeitura Municipal 
marta e ,Adit irOgração' çf, Mrtt!ilçffl — 

a fectiç Bc4stewrio201-1.4131~ efteerria-4304 Oté.i.4x.:1-.#e,:á03/01i• 

Parágrafo Único, Excepcionalmente, o prazo da concessão poderá ser prorrogado de;  açodo 
com as hipóteses e ás condições previstas pega Contrato, enespediat nas Suas alíneas a e d 
das Cikilikiin 20.3. e 212 'de Minute do Cdniretó: tantie mantido o eulfbricÓrrfilo- 
financeiro de Concessão com as devidas 	 a juitificativae.técríi 	 révia,de . 	. 
Ag0ncia Reguladora: 

• 

01,41$10-A 98  vmotegovi4act Dtle 
4.1, O 'valor 	 cresent'e:'cb 
correspondente a 'R$ 440.00(1000,00,.(qu 
C8ICIMO cOm batenototal das ralatee 

i" 

madas atda o ueode 
1. valor este 

CLÁUSULA 10 BENS INTEGRANTES  
10.1. A CONCESSÃO ,será integrada pelos bens que ke. e „ 
todas as instalações, equipamentos, Máquinas, apaelfros, edifica 
os bens necessários e vinculados adequada execução dos,,S R 
ABASTECIMENTO DE ÁDLIA,E PE ESGOTAMENTON 
Caste CONTRATO, incluindo os jbens qtje..,yenh 
CONCESSIONÁRIA, aà'fongodO',período de CONCESSÃO, que 
adequada dos 'SERVIÇOS- -PU 	 IM 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
10.2. Os bens afetos à cpNçEssAp não podeio ser 
CONCESSIONÁRIA, por.civalquerfcrm, sob  
10.3. Os bens da coNcosfolOtAlue,não-este 
sejam corAlOer,a0oa como essenciais à exeJç 	do  
AEASTEÇIMENtD DE AGUA E D ESGOTAMENTO—  
alienados' pela .ONCESIO 
qualidade dos: 

~tf! 
•104, Nro . 

"rd 
10:5. Na datade as 
ESGOTAMENTO SAN 
Bens, que relocionata".1 
CONCEDENTE à coNgssiorok 
10,6, O CONCEDENTÉ obriga-se 
e desembaraçados de qualsqueónOsO'àrí 	• 
10,7. Os ónus decorrentes das'desepropria 
bens necessários á prestação dee, SOV(ÇOS.,PÚBg 
DE ESGOTAMENTO SANITMIO, téjaper Meto'sj0 
do CONCEDENTE. 
10 8, O dísposto no item 10:7 -anterior apNa,r,g 
pruvisôría de bens imóveis, bem aÉstirn pare o estab.  
caráter gemi para o uso de bens irnovelá rieèei4.0ips' 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTMEN1 
10,9. Em até 6 (seis) meses, contados de asai 
deverá apresentar ã CONCEDENTE., para aprova 
bens afetos à CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 114  ASSUNÇÃO DE RISCO 

arados corno 
enfim Mos 

5.,  PÚBLICOS .DE 
tjap OO:Ariexc 

0.-WO•ps pet
do a 

 

cMC,ESS1ONARIA 
`i'etihatanCiado doe 



Prefeitura Municipal d 
reteria de Rdátitiístra0o Flnancas 
grau P.ti(telç ~541*N/1-U:fiel-Ia Rat.vg+it?t--€S24tí 

Paá SC 
Contratos 

I 1-002 trt.10,30(00(1-01 

de3, 
ONCESSfCNÂf!A pnoera 

EDENTE. em car ter Untado, 
aitigo G.-A, da Lei 

• 
" nte doaftriandamentos 
Petndie0MaWe Pare.-0 

Z01.- 

GU
RTQ

A E 
, 

v!Sor- 
E AGUA E 

ações 
e nas 

DE 

fl 
	

e 	financeIros 
GUÁ E DE 

drrettris emeitliÁtes da-CO,NCESSÃO, ate o Hmit ern,q40,* sa c mp1 ome" feia apresta* 
dó SERVIÇOS PIJECros DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGO7AMENC; " 
SANITÁRIO, 	 • 
12.3, Para garantir contatos de ,rrItuó de Ice o 
dPedeedoe a invegfrtet*Os relacIónadda 
ceder ao mutuante, mediante notiffot 
parcela de apue ~tos, operacionais  
Federal n4 8.987195, 
12.4.A D0tOESsioNANA não 000erã Ooor ao CO 
de que trata esta Cláusula, quaisquèr exceções  
descumprimantode qualquer condição  

GLAuStiI,Á 13,  — SERVIÇO'POSLICO Alá 
13.1 A DaNcEsWONARIA, Otonte Iodo O. prazo 	 , a parrí.ç.e data de, 
assunção dO siSTeMA, dever prestar os SERVIÇOS POBIJCOSABAS ECI.1iTO DE 
ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANI1:100,  de aG 	te 	 , , 	 „. . 	. , , 
visando ao plane e satisfatOrie efen,~0'd" 
1.3,2. Para os efeitos do- que estabelece-o i,hem 13.1 anterior, e sem rejufzo-st nó 
REGULAMENTO DA PRESTA 	SERVIOS PCIS4fC0S'DE ABASTEGI 
ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, serviços4 .; 
de regularidade, contimildadajeficncia.

,
uaid 

sua preatação e ModiCidatie das TARIFAS cobradas dos.tjSW  
113. Ainda,ParatiafinsPraiiist0s . 
a) regularidade: a prestação dos SERVIÇOSLI 	. DE APASTECIMENT.0- 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO nas condições eabaIecias  
REGULAMENTO DA PRESTAÇÀO.DOS SERVIÇOS e em outras normas icna  
O) continuidade:. a prestação dos SERVIÇOSEtL, 	 O 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO e mcdotio, 
previstas nesta CONTRATO,ro 	ENTO DA PPÉSTA(O DO SER , 	... 
demais nomes em vigor, 
c) eficiénoia: a execução dos SERVIÇOS POUCOS DE ABASTECIMENTO DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO de acordo corri: as normas 
satisfatórios estabelecidos no REGULAMENTO DA P' 
assegurem, qualitativa e quantitatIvernente, , em , da 
objetivos e das metas da CONCESSÃO; 
d) segurança: a execução dos sERyiçoS NaLicos DEAB.ASTECIMENTI  
ESGOTAMENTO -SANITÁRIO com a ~ação dê táCnici ue lsem pre 
aos USUÁRIOS, aos empregados da CONCESSIONÁRIA .8 :as in 
condiçães de factibilidade 'económica 
e) atualidade: modernidade das téCliír4S5  dOG equIparnetit, 
conservação e manutenção, bem como a melhoria a enansão doag 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTVIE ' SÁNITM14 

---- . ' 

11.1, A CONCESSIONÁRIA, a partir da data da celebração deste CO,NTRATO, assumirá 
integral responsabilidade per todos os riscos e obrIgaçóes batentes a exploração da 
CONCESSÃO, observadas as condições prevIstaa neste CONTRATO 

CLÁUSULA 12 — FINANCIAMENTOS 
111. A CONCESSIONÁRIA é a única responsável pela obt  
necessários à prestação dos SERVIÇOS PPSLICOS DE ABA 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 
122. A CONCESSIONÁRIA, nos contratos de financiamento, podará oferecer f.,m garantia or 

0 

nal ao 

011 

tem 	fefIVIs 
na 

&3a :e p Ires  
SERVitpa que 

burtiprimento dos 

DE ÁGUA E DE 
de danos s̀  

'dó setviço, • em 

IrstI 
	sua 

6 



,fefetturai.,.. 001pj' 

1) gaparkidade: universalidade do dirfs, ao pt 	rnento  
MAgEt:OEte.D., DE ÁGUA É ,r;I:È ,É 
:term ONTR.TO. dREGUIA  
norrpasjapkáveís: 
g) Ook.,s—ia:ni prestação dos servIços: tratoosIdo,aos USUARIOS 
asiàjdraddo o anipIty ateai° para a apresntaão*, relamaças  
h") ,fii;ditídadé dás TARIFA& a justa carr&açãu 'a 	errai 

os,  

TARIFA$:.peourriárla paga pelos USUAR10. 

CLÁUSULA 14 - DA 
ãlei.;ê0),11,9qt4 ,,DA'spÕ m

TA" 
BRA  

EOITAÈ4e.Áe cO 

aimssaoi 

e 	1)0.0 

c 	yi,.{Asim, ...,-.51., 	pottéAmo, , :,... 
< 'fAárrAgiifill 0.,...renui4+3r4—:,.. ni'' 	g„,°,,°5-E- 1°N  p.. 	Éàâ'O.:sãd 	

i 	it  ê,  
',._,,.,_CONTRATO. '.."9 -ile, , 	m 	or na  
..,CONCESSIONARIA, 
+4.2 A. TARtFAS.,sar  prasevada pea.r.eg  

4‘97à 	,ti,::  . é0- 

CLAUSULA -Ur FONTES DE RECEITA 
1. 6.1i-4,kkbAãká,S10~tétt direito a recepar,pata gasta 

,DE,#,BASTECItiENT6bÈAGÜA E DE ES:60TANIENTrrt' , 

'CONCESSIONÂRLA terã, faIm  
rÃ 

USTE das 	, para , 
go 
É:ObS54ONÁRI, poderi, a partir da goto 

d'df'2,4'65SCEDENTE, auferir as RECEITAS' 
'0rlpItirryère9reS, adeisióri,aspa,4' 

içdà,, pEAtiÂttEeitÀàirb'ÉCÃãii'K: • * - 
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Cb0C,ËDÊXte:.. e ' .C:00dEaSE9N.:RiA 
CÓNICESSiONÁRIA e et:reMtae. da CÓN:Cie:$..9A0-:' 

aÁxia4p,1,0!-  REAJUSTE 
l'of:"..6,5i,4Jditd,,,,TAlf.',0t:k...0.,:t?,g4
índice 	
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19.4, A AGÊNCIA REGULADORA terá o prezo de até 5 (cindo) dias Uteis, conâdot do 
recebimento da comunicação da CONCESSIONÁRIA nesta sentido, para crrinar P °me* 
apresentado pele CONCESSIONÁRIA e manifestar-se a respeito. 
19.5. O prazo a que alude O item 19)4 acima poderá'ter:siás 	çt Orna, tinida vez, peso a 
AGÊNCIA REGULADORA determine a apresentação pele CONCESSIONAR!A, de Inkti.naçãs$ 
acilçjorials, leindarlMti.' a '0**tteJem doi ‘dISS 	 'Ou em- fiee 
CONCESSIONÁRIA cumprir tal Soft-dilação,  
19„6„, Aprovado *cál409 do REAJUSTE, a ÇONCEASIONARIA sei 101.dieittIerrtg *Ptijeadã a , 	•••,. 
esse nàspown, no prazo ínéxtro de 5" (cincó) dias Oteis. e inici5rádcidiSd0 da TARIFA 
reajustada a partir do prazo prevista 
19,7, O REAJUSTE tarifado somente podara deixar de ser apirivedà deito reste comprovado, 
cie forma fundamentada, que: 
e) 	houve erro material no ode* do novo, valor :,,i'ft..pifárld apréseniedo pe, 
CONCESSIONÁRIA; e 
b) 	não te completou o penado pare a aPiksação da  1M-IFA-~10- 
18)1 O REAJUSTE tatifano não Poderá deixar de serLePrciVaido'po ,outros rnetivos qUe nárr:, os 
mencionados nesta C4tiebla:  
19,9, Ubv não neje manifestação; pela AGENCIA. REGinÁDORA; pot prazos eetabeiggdos 
nesta Cláusula,' o REAJUSTE  terá aplicado nos ternos 40  prnsta  enerna01.1j4  Pw.:40  
CONCESSIONÁRIA que deverá praticar o referido REAJUSTE, 	PrOjtilt0 de atarem 
realizados os ajustes necessários, cato a AGÊNCIA REGULADORA ou o CONCEDENTE se 
manifeste após a aplicação do REAJUSTE. 
19.10. Havendo o pronuriOarnerito fora dos prazos,  ardes estatiaiecidoi é - yerificent10-se a 
ocorrêncla de prejuízo para a-  coNegsloiORA, Operãr.;,te40 as Sapit)prent:á044c 
necessárias, 
1911., 	o CONCE0,01Tre0ata ampla divulgação ao U3UARiO da ValOrlatífditio NieJUStaao, 

• , 

medânte poblic~ aid,jerrral do qranda rcuIação no mblt a ARE' DE CONCESSÃO, 
observada utile lartecOknota-ttekneXia 	 0. data da.e0radà. atrl 
dando valor da TikÉtfFÁ„, - 	, 

CLÁUSULA 2fP REtIISÃOORDINÁRIA  
4,1, As PARTES, a 'cada 5 (.011.) anos. promovero REVISÃO. Objetive0o a disttlibuiçáo 
de 'ganhos de produtividade come,USUARIOS e a reavaliaço das condies  , 
20.1.1 Á REVISÃO *ecrão momento dp ajustes que capteri possiveis 	pare mais ou 
para menos. nos custos dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE 08A3t, 	gt4To DE. ÁGUA E DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO; nos inatimut em ueral. connt 	diSposiOes, deste 
CONTRATO e seus Anexos: barri COO rs PROPOSTAS 	tadaa Peia 'k,ICITÁNTE-; 
VENCEDORA, que Sigain decorrentes de perdas juStiivets ou ~tos tecnológicos OU de 
produtividade) na PRESTAÇÃO dós SERviços RÚBLICOS DE ASP$TE,UMENTO DE ÁGUA 
E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,  
20.2. A cada ,5 (cinco) anos, contados a partir da datada aásinettinadq'preserite CONTRATO, 
a CONCESSIONÁRIA deverá entuiminher á 'AGÊNCIA. REGULADORA e ai CONCEDEWE, 
com até 120 (cento e vinte) dias de antecedência, o requertmento da REVISÃO, 
20,2.1 O referido requerimento de REVISÃO deverá conter todasa InfOrMaçóes e dados 
necessários á análise do pedido de REVISÃO, acompenhado de 'rei/gên.(' técniceou laudo 
periciar que demonstre, inequivocamente, o impacto oti a repercussão dos elementos 
mencionados no item acima sobre os plincipals componentes de Ogslers e teus reflexos Sobre,,,,,  
as recebe da CONCESSiONÁRIA, due *Mem o valer TARIFA. 	 \ 
20,3. Sempre que houver REvisÃo, e sem piejurio"ciispatat:;‘, iws Itens anteriores, a 'a 
CONCESSIONÁRIA e o CONCEDENTE, ouvida à `,04ÉNp11' REGULADORA;  poderdo  
formalmente acordar, complementar ou, altemativernes ép aumento oua - linuição d 
da TARIFA, qualquer alternativa legai e J;JridirneDpc1$el. 
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REVISÃO, sempre para manter o equilíbrio económico-financeiro do CONTRATO, com as 
devidas justificativas, tais como; 
a) alteração dos prazos para o cumprimento das metas da CONCESSAO, observado r) 
bteresse público e sempre preservada a equação económicoLfi 
b) supressão ou aumento de encames para acoNegsso 
c) compensação 'limoeiro.; 
d) alteração do prazo da CONCESSÃO, sempre fr,r o e rib 

financeira 
combitl009 x.t0e alternativas referidas ne5:,01Die& 

t) 	outras alternativas admitidas lérjairne 
20,4. O CONCEDENTE terá o prazo de até 
protocolado o requerimento de REVISÃO referido no ir 
respeito. 
20,5. O prazo a que se refere ed item gm anterior 
CONCEDESTE' Ou 
de Info 
cumprimento 
29,e, <AproVendo o valor,00 
revOmposiçao do equilfbr  
ouvida e AGÊNCI 
no prazo de 5 jcinco dias üteis contados da 
29.7. Na hipótese de ocONcEDENTE oas'AGÊNciA RI 
parcialmente, cem o valor p!oposto Pela tOMORS451910I 

fundarnentadainente, dentre de prazo aludido no Item294•0o,..r 
inconformidade, fixando e. valor a ser" onsficadó 	iot 

for 
•uitcler4:1 

p 
C 

do 

contar, totai ou 

e Sua 

eCOMMICO-fibanCOQ,  
20.8. No preze máximo de 10 
CONCESSIONÁRIA,a6 
cujo extrato deVeraser 
20.9 No caso de alta 
USUÁRIOS do valor tarifado 
árnbPo da 'Ma' DE CCNCES 
anteriores à data da Meada emt 

CLÁUSULA 21?—'kEYISÀ10 
21.1. O valdr da TARIFA será 
fatos não previstos no ci 
equilíbrio econõ 
a) sempre, que houve  
CONTRATO, que Importe va 
para menos,' 
b) excetuado o imposto de renda 
forem criados,' alteradoS, ou extintos tributos bu 
disposições legais, após' a data- de apresenta 
LICITANTE VENCEDORA, desde ,que a 
CONCESSIONÁRIA' tanto pata mais quanto para; 
condições financeiras de CONTRATO, em conforrn 
da Lei Federal ri° 8,987/95; 
c) sempre que circunstancias supervenientes, em 
Administra*, resultem, comprOvadaMente, em Varied 
ir)cluindo deternsineçOes de autoridedes,entientais quê 'aí 

r a ocerrencia de 
alterem o 

1. do 
qlonto 

liquidoobre iuc 	Mrgk que 
éga ou 	na Ovas 

14 pela 
erSsà nos custos da 

como u Impacto sobre as 
disposio 	,§ 3°  do artigo 21 

do príncipe c=1.1 ato da 
à,CONCÉSSIONÁRIA, 

leentltiCES 



dentre eles;  a modificação ou antecipação das metas dá CONCEprevistasSSÃO 	rd.  Anexo  

ao CONTRATO: 
d) Sempre que houver atteração legislativa de 'caráter especificoque pmiduza impacto 
direto sobre as receitas da CONCWIONAkik tais Orno as que crbedrn isençá.-redixão, 
desconto ou qualquer 	privilegio tribuãrldOU,taritedd;  

	

.. 	 ,. 	 . 	. 	.: 	,.. 
e) . ' sempre 41.4e citbuntranolas supervenienteem razo de . 	 o re 

interferkidas,.,„0 	para efeti 	os q 	 'd. id 
. 	.,. „ , , ,.. 	, 
C0t4,0ÇSION',AR 	 ai 

ribsyeasca:em que'a, ua . 	, 	., 	. 	, 	,  
oustos',otrendargoada,CONCES 1 —  	,  
,g) 	'nOS',d,4"041elé-d:868-:;wro.emt.r.4, ::, 
H) 	, :nbt,datkfaia casecerião'SSeepaa.  rt 	. „s 
eCondmicoAfienceiro:do CONTRATO não mot5/,:a'a"iiii. 
21.2., .Sempre .oüe houver REVi$ÃO, e: sern-'pnajtii„te' 	, ros 	ns anter orec  

CONCESSIONÁRIA e o C,ONdgbErgg, ouvida ,,a,'':, ' 	EGUOdb 	o 

' feitialMe_rite',acórdar,,pcimplementer oii, alterna' ' ' ' ' 	ti 	 i 

	

, 	, 	, . 
da TARIFA;Aualqüenalterna 	I.e; 	I me 	It. 	 ir 

44,4,, t' 

an 
4te brsRESôEEFofsi  

tfi'po'- -.PPri 
06WèE'Sã1 OtsiAlktA,•We',:de ne fi 	m o valor da T 

— 
2
1 '6 CS,0ôNcapsiTE, a a 	Éd„ii,L ..C„, 

coriidds' 	'6rifgãó.,, da date em que fó'rPr.twag9 re-4,90rn 
"g;:ãn't&r•iór:;, ota" 	pronunciar respeito. 

 

7. O prazo a que se refere o tem 21.6 acima 
,upg4 	a AGÊNCIA Ftemu

ndo 

e. 	d , 
W hipótese de •CONCEDENTg.,,figo 1,u:1 

.:','à00,9E$1.01Áfkti,k pari :a .Rgv , 
Midementadernente;'dentrd do .01,0 '0310  '.fio Item 2 
• reaÓ 	vaidr 	' ' . 

suspoÍimaüri1  
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PRETAÇÂO dos SERVIÇOS PÚBLICOS 
ESGOTÀMENTO tÂNETARIO 

nsbniern direitos e dever % dos: usWoo 
apIiveI. nesta DONT t,ATO e no ,'FtEdt)* 
PCJLIcOS DE ABASTECIMENTO DE, 

SERVIÇOS4-  PUBLICOS DE 
ENTO SANITARIO,ern•co 

sÉfOiçõs PUEÚDO 
ESGOTAMENTO" (iós terno 
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S ‘ratuie de AdmloletvaçãO f-InánOn Lie2git4~ CtrotÀ 

aa tlchkis 	 eCrCtP3  

• 

14) ter sob SU2 guarda e em bom estadO PS arrtPrQVaPtedor:p.000.0t.0:fdp: gé.bitt,k,Pit.toit 
deverão S .1-  apresentados para •fins. do: OnferPrtp0 p. trnproyeçge de,:pagarriental  quando 
solleitadoS, peio prazo de :até 1 (um) attOt,:' 	' • 	.' •-• '' - :'T",'':' -  •••• .--:•' .:-.•-•, i•':',',,,:',•:,.. 	:' ' - 	• 

15) franquear 'acesso aos hidrOmetros, eloti outros equipamentW8StirtadOS ao mesmo fim. 
conservando-Os IimpOs, em focais •adessiveis, seguros e asseados;. . • : : 

16) observar e cumprir as normaa.etnitidaspelaa autoridades Oorit'-  — 0.04; 
22.3, A .W0. de pagamento dos vaiOnsa devidos pelos 0$.0..00.5::;.na':,0$0., 00'. $1.1. Ánokfiento, 
acarretará a trIcktOnda:seeencargOadOrn0f0.,:e.,4000,k,senes,. ,cabiveis.l•:.1)a.: ,farrilkPrg0401cs  
atos de régulapád,ozno 	 PRESTAÇÃOREGULAtitENTO:DA,   ,.'',DOS,' SERVIÇOS  '' '.'00.BLIC;0'$:: DE 
ABASTECIMENTO DE ApniA E.pa.: ESGOTAMENTO SANITÁRIO.-.: 

, 	.. ,_, 	,.......„.., : ,. ..,:—...-.• 	, ,.",,,w.5.,',',,,.:,,,,••:,_ 	•.•• ,';'.:k:'..':::,,, 	'''.': ','.,:, ., 	.. 
owtusuLA 2..s.A,.. piRarpsEORFOpAÇOES:DO CONCEDE•  

23.1,„ Sem ptéj,u.f.o -4.0',was4onlo«,,000,•, , ,#$,-,,, incurnbe, ,ac cONcDENTE;: ,,,,,,,',,  .:... . .. :. . 

	

;'' 	 contratuais'': oettinentee'a• 1.) •cUtnprir é fati.u.-::ÇoilÁli'àíidit06000.-10g41 ',;'f000,1 
ÇONCESSÃO, zetandO peta boa qUOIdadá•ljto.-sgsy19, , ,j)t‘i4400..,$.,pi.4 ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA s E DE E$GOTAMENTCf-SAWARI:•-• i•"; '', :. :;.:'',•';',: :•••,.'' ,. ::•••i• -.:' ,1'..1.•: • •• .:. , .1; •.1.,  '' '' , .: 	.., 	• 	. 	,.: 	.• 	•• 	........... 	: 	. 	..,,, 	....., 	:., 	••::, 	,., 	:, 	• 	• 	.... 	•,. 
2) impor aos .t .,14AFtIQS1a-obrigagOió de,aeO0t~aP,graTgAsk.;.íe,1.0: for tednicanlente. 
peetiVel; . 	

. - - 	, • 	,,,.., 	„ 	.. . 

3) 'inter& da ÇONIMSÃO, nos casós-e•:àae•tfiddlOes:' 'pl-0,l .peate.'•''...ZOlTAL, .a. • :no ' . . 	,. 	• 
CONTRATO: 
4) aiterar Uriliateraimente: o CONTRATO. desde que 010, ..,r00.i0::-...‘¡:,.5g(14(1.400:..ppd ilic,0:- • 	• . 	. 	. 
financeiro. do CONTRA7Q,, 
5) extinguir a CONCE.SSAQ nos casos previstos em lei e no CONTRATO,,  
G) ,deOlarar de Utilidade ..públilarri,.deo 	'de:4.,rogfIew ,,éL... '.pr rnovor ,004:apoplüge.,,,er. ,• 

inatítuirM de . saryi.Op .'•adrnitiíStrativa,• ...eata.'bele 	:',1i2tP#O0O.4-Á'•admatrsiivs,_..:e eorizet: i  
. ocupogs,..*TipoOr10.,';:fe: todos ot,',bona';knOsiole,paraffeairaegura(h,,,:íaar • '. ,o e a oonservsç.ão' - 
de serviçoia, o obres, ivinculadáS,e: •.:ÇO,NCEtk,:O.Pse.,,,YadO,',:t4i, 	'',..'-n:O'L'OON;tRAt., 
arcando com OS repasetivos.ouakfs;',..; " -,. ,- 	.. ..- :, -, ' ',..,":., "'f' ç :.',.::: : .‘ 	 ..: . 	„ 	, 	, , 	, 	

.. -.., .y 	.; 	.... •,- 
'Y 	estimular • õ ,àgfflor.goi,  ow,:.::04,1004004,..PtOkitivicsa0i,-,,pisuOil.' . 	:,rpo.-.6,:, •- •cOietg: 	. . -,;,,,..,.. 	,, ,, ,..,.. 	.;.,., 	, 	. 	. 	. 
.conserve0o ' 	' 	. • 	• 	• • 	' : • 	• • 	• • ”,' " ,•;-, -." ', ', " . '' '',::;:.. 
.9) asgeggrar4,09~00.80êi.apierwutilke . O.ztiOa,:'bew ,  
de qualquer 	.00 "• ,1',W,,Of'...,..P.4Pirl:,44:e.e -: 	.rii 	e. tiák•et, 
9) pagar a: GONCEIONARIA'' ' '•:, ,Inda
CONTRATO quando 414400. 
19) transferir ..-4,:•00NO •_ 	 .....a, ,.Preatao$O.' dias 
SERVIÇOS PÚBLICOS',:ãeÁBÁSTEGIMENTO 	

,,, ,•., 
. ,CDE, 	. ,ESGOTAMENTO-.  0AtotARity 

á-,-;903VIÇOR ÇQR,flfg.A=. .,. 	 nas obtenções .,-: licenças., :..0,ftl$,Oipejlt.á .s. . 
operacionais; • 	, 	 ,,. , 	,, • ,' :,' " 
114 Obter as ticanças.Prévla; 	 , • • • 
12),Apolar'alconCeSaionarial•na obtong.40, daadématoltPerriparrtb.101. . .,,, . „, . .. • 
23,2 c.) cemeEbEgrE fesonoátã, ihttgtot , -..0tát.i.ijiMefitil . .,,M.„., -44rat.„94110 quest‘ 
retatiVas a, atos ou fatos autariorea . à. assunc4::des,'. SEIVIÇOS Pi.:::ffilLtO0t.-: DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA e og ,E„,sgçrpNmgNny:SM:tgrA.Mo.'p'OO'CriNÇeá$10t4:AMA,. • : 
ainda que ,•verificados após • a !gerida data, -pelos, qual -ilào;pdi:104. "Or itrwatia qi.i0quer 
reponsebifidadea COtifQESSIONAF.31,:\•, ' 	. .'• 	'' ' ''''. • 	:' =• 	, ---• 	• 	-. 	. 	,t 

1 
1. 

CLÁUSULA. 241  —OlREITO$,  E OBRIGAÇÕES 0.4•Agi9.9Ák gg, ._%4409,.., • 	= 	\ ‘ I 

	

t, 	i 
24,1 Ne qualidade de entidade •riadailradOra,: 0,regtiladbrardà:•PWAÇAO:'r,x4 E....Ryl...73s ,,. 
púsucos DE ABASTEClivIEN'i"0 pe AGUA ,E riE"'ESC..)1),AMEMI-0. -AlkilTÁRiO., incurnbe.à. 	'-- 
Agência Reguladora Intermunicipal de 'Saneamento' -,- ARg3 . sem 'pralufzo das demais i 
atilbuiço.eS 'Conferidas em Ler 	 .--,,,,. 

tz,SÀO enlace 

oPiiâVel e no 
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Prefeitura Municipal de 
coroaria de Administração o.FiriançaS— LiOt 

Madtala MU.; tlufges,o02Z-Ittalnetirio illpSlià4(9249.430, 

1) A regulação dos serviços de sbest2CnhetO 	água e 40 tsgotarnento sanitário 
cttompreende atividades de regulação econõrnic 	loção técria 
2) AS afividaries de regtilação econômica visarão 01M:imit8:Imante à fiscalização; análise e 
controle das tarifas e estruturas tarifárias ablimriaa ao t Serviços; 'verseando se atendem ás 
normas legais, regulamentares e pactuadas pertinentes„e em eapeolai.,_ à- moditidade das 
tarifas e ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos : de c9~9  e penmesgbi. beni 
domo ao aumento da competição no setor. 
3) As atividades de regulação técnica visarão,  priniOrdleIrnet0'"e fcaizaço. analise e Controle 
dos padrões de qualidade dos .serviços verificando  Se atendem às norrna*. 
regulamentares e pactuadas pertinentes, e em peal,. aos requiI 	de relandade, 
continuidade, eficiência, segurança;  atualidade, 	 a. 	taç4c, 
4) Zelar peia .qualldade dos serviços prestados. bem como pela modrcdsde dás baritas 
cobradas pelos mesmos: 
81 Fazer cumprir as normea lcgais, regula 	 apeeetirços, g em 
eço.0.401, á-mnt.~ ott conessáo e parmsAo. nsuindo os prstadores doe, serviços 
RUO* ati. CUMp~ext .  suas obrigações e Øreverndo côndutas elalectoras4,talingrm45:- 

Preteger crs5USUÁRJOS contra prática 
Cetriellar a expansão e a, modernfzaço dos. serviços, visando 5t43 Oniversal~ e a 

melhoria dos paddies de qualidade, conforme estabefeeldoro Piaflo iunfcipa1 de Saneamento 
básico (FMSB);' 
8) Acompanhar e .fiscalizar a prestação OS 	 rrl 
padrões, esNbelecidos,.,impendd, triedidso corretivas e sanções quando or o. 
9) Fixar normas g ,•ifistruOes pata é Mel 
custos, segurança de suas iriSIale 
estabelecidOS nalegialação nos in  
10),  Analisar a emitir parecer sobre 
modif~es 40 termos geÉsuas,:dbris 
rejeitando o que estiver no !limite de Stia 
11). Acompanhar o desempenho econõmico-financeio: dag 
arrase e ainvage ds revisões e'doS  resjuss-tanfáriOS1 /4  
prestação dos terViços; 	 . 
12) Atender as reclamações.  dosi USUÁRIOS, oiten(io e -soliditrando informa 	-e prOvIciénaias 
do prestador dos serViços, bem cornOiewmpatinandoe dorNnia,mde),Õ:spiu0é4odátMác, 
13) Ettereos conflitos de interesse entre ocorteii~ a O PODER -CONCEPENTE:e entra 
os USUÁRIOS g o prestador doa senáçOS otande nó seu értibrite de t3TINISM;lf4. 
decisões gire julgar adequadas para a esol 
14) Acompanhara auditara 'manutenção - 
dtri saneantentd, assim tomo Eimoi 
montão dos ativc$00.iprider público no 
1.5),Aoomienbar-eepinari Sobre et,de3Jsões do titular dc servi 
dos termos dos fnstrumento de delegação,  
por término do 	de delegaçãbotr.COM.as  prorrogaçes dós instrumentos de d&egaço; 
IS) Prestar contas anualmente das suas atiVidadee, incluindo ~cogitações quanto à efocia 
e efetividade de suas ações, seus custos è produtividade, ao, Tribunal do Contas do Estado e à 
sociedade civil em audiência pública específica: 
17) Apoiar na formulação da. Foliem Estadual e Municipal. de Saneamento bem, torno em 
outras atividades rerafivas aos serviços de~entir, 	• 	: 
18) Viabilizar e manter serviço de atelidirrientOS, ao USUÁRIO dos ser~ PObricos para , 
receber reclamações a sugestões; 
19) informar os USUÁRIOS sobre as providências adotadas com ri 
recebidas; 



fefettur, 
- 

.4.00ità#0045~20' 

20) .Efetuar 	 g„:012 opinião para detect  
relação ao serv;ços 4:-Oneamerítõ' 
21) As sánçe 	 biát '0,ãrão ajj1)6( 
notm 	regulamentar 

  ou pactuada*, apun 
asseái*;,.. 	:e'groOle -def esa e acontr 

reguladora 	exercide de a • . 
eli N, adé  

mo o 	esépüfer,:e,prestaço adequada‘,. 
lanlert C4';

para verif 

 

OPA' 

tm lesem micoS 

ta  pr 
mercado com vistas 1mpeair í 

jeitient .gtea, é 'inbüliÀ81,09 • 
visando . „ 

cr-doS' 
e, ettçãMiOá.'d0' seriço. visa 

 ' seus ciistos segurança as suas in 
aleqisIaçâà  

11:1 .1,, 

abastecimento 	 o 
para a 

_,...,:,--,- 
t:, 	a condiçe de '-r0e 0  

'. '41egl, 
Recomendar
Nilie 1a 	a siopER g.olçi  l, 	, sbc, 5P.,e0En 3   

	

casos 	stpa nar,  notrrIP 

	

.,„ 	, . , 	., 
entar, a titular do;';.7)ng', 

'1. 

k( 4 



Prefejtu 
idna de Adr  

aMirJfk rticittas Exa• 

e 
i2 permifir 	ODENT 
eauiprnentos e s nstalaçóesIn 
1 	 integiidade dosens afeto 3., 

respectivos 14f 
4y captar, 	r e gon o rcui- osn 

'p!.IBLJCOS DE Â6ASTECMENrO
,
DE AGUA 

) manter  
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PrefeiturRIViu-nicip• 
ràária dc ,A4rnini8triOlo e' 

ua Marlene Sctiel% eórès,020r-OVIüria 

• PABLIdotÇ,AS4  T 	NT6 DE 
ele =Vfin I 	 tais 

hldsicos ou que prejudique a presta* dos SERVI 
AGUA E DE ESGOTAMENTO ,SAtiii,i25,RiQ Ou 
autoridades oiligentlem ta'proViti‘nciet competente 
18) colaborar .com as autoridades,pbIicas, noa casos 
envolverem" os SERVIÇOS 'PúsucOs. 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO: 
19) efetuar a medigrlo do consumo de água e. com  basa nó'opti 
fatúras, discriminando o valor referente ao pagamento devido rieWi 
esgoto. 
20) acordar com as entidades ,p84i 

uandó 

-=neàe 
211 morna 
pública, a 
e Insfitu 

apurado, emitir as 
0, cie água e de 

22) em cato de inadimplemento do,U, , 
da prestação do Mço de abasteogren 
do USUÁRIO, promover 0 r~lecirnertto da pre 
23) ter facúltado Ocaso aos medidores de cor  
equipa(neritoS envolvidos 
ÁGUA E DE ESGOTAMENTO 
24) efetuar 2 cobrança de multe co 
Q as TARIFAS e ou're, 
25) ter_ o ço1,,,tr, 
firianUeitv, e 
23) publidar,•arilialmelo'fl!gOts 
27) repassar 8% (cirt0opor dento 
Básico; e 
28) arcar SOM ,OS custos da AGENCIA REG!~ 
(doze centavOs) por habltantOmás para n seMço' 
centtvos), por ,P~sinteirnes para ó sena 
IBGE)., 
25.3. A.CON~P.N-ARIA diSV 
é Êt. popul 

'ÁGUA, É 
u ser 

Prai0f1  I O 
* 254 Os locais ema referlds, urna 'V 
estar em parIeda5 e adequadas ctind.  
MUNICÍPIO. 
25.5, A:CONCESSIONÁRIA dever-á çcaparar corri ,cts„prooramas,,csados,,perC coNcEorzwr,E 
ou por outro ente púbilco, para melhorar e '' arriplier , os ,, 	ItOS áülái.ICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE,  ESdbtAMENTO SANliÁRI - 	- , 	, 	, . , .  

opEruw.m.g .oripoQ 
. 2s1,  A CON'CE$à101,0,1N. -Ét:psit,r -: . ,do... 
savic»..pOojeo -DE :Es9iDtmagwro: 
os•recuops:neoessérioe:Oâta .âtehde ette opiehvo .,„ . . 	. 	.„ 



4. 	 4 

..• 

"tle 	Admh frsç 	• 	ti .C-00t5t*,;:.  '• • . 
na kn~coriu,orm,-.Bonsigi•.ittãono149z49," 	e.pt44*VOON,-.0t 

262. O SISTEMA deverá ser ~brio e operado pela coNcEsAtOiÁRIÀ, trimande-se este, 
até a extinção da CONCESSÃO, a úniegt .resporiSável .Pola:OpeiMO oortarfneão det3á 
bens afetos, tidos como messários e vincOadoiSa,,execuçõo dets',$EINICOS PÚBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE EspoTmiaNTo SÃtOrkA10 'na ÁREA bE 
CONCEssÃO, obsemacto o disposto noltem seguinte desta Clausula, 	 , 
26,3 Os bens afetos à CONCESSÃO integrantes. do 'SISTE.Weeverão ser reforrnedos, 
substituídos, conservados, e cem ,eventisais modern~ 'do 'sfeterrig Operados :e mantidos 
em suas condições normais de uso, de btI Martaireâg...quandbdwpfyIdois ao CONICEbENTS, 
encontrem-se em seu estado norma! de ,ütiliZeçõe, exbatuad000kyoetell'orind proVertiente 
de Seu funcionamento. 

CLÁUSULA 2,r -SEMVIÇOS  
27.4, Oa entedoeitioodoo, forrnweee„pe, ., 	' 4o.,;h ,oe,',401itigí0 ,:ç¡tk ,$,C;,àyÍÇ::Çi , ' trOa,';:1,. 
POOLICOS PE ABASTECIMENTO DEÃCI.Ii.JA:Si, ESGOTAMENTO:—  ssigrAkO  
REGULAMENTO DA •IN.R5,g.T.''   	- '),A, .'." 	,• Mare.nPrttres egicávels,:,incli:iSive. • 
seriitáriasÀefen;dea.dertieiS.Con'i;t, .., .estabelecidas 

	
' '' C.i.,.: ''• -• , '.` ' 	'. •,:..", ' .: . 

272,. No caso 4e , odstireM,. ', „id 	s em ialaçø aos arviçoz rea zdos-: peta , 
CONCESSIONÁRIA.' esta será 'It,1'.1001:00a,  ndanertàdamente.  sobre::',att.-obEevaes-  a 
motivos ' ..das objeções, i eibrin •.' 	.; 
concetsioNAlobk. após Meter eido; • 
nos roóldeídestacOt.~Ter, ''••• *. 

CLÁUSULA 28  
• 2.8.1. Pere„,,egeguOçi das obras,-  •••rXJNÇ 
coNcgsstpt4ÁRrÁ ,:e. demais::" '• 	' qs„ 
't4toat:éálep~ei4é'itOpàfiri,.k5: 
26,1,4„,.A. CONCESSIONÁRIA bem .ów.-:,- 	 . i:.::',..:,!,;,,(.1,_,égia011,44.,0:4,%s..p,ri,;.':  

todas 
attrope.440f61:410e''.1.'"4s.-é. e'l'nor - íi-t,,ItEd--árís:',-,:i'00ri•iel‘... ''¡..,..:.::‘<4.i'..o 	 ,no, 'Ahegró,  V, ~miei,  

Desontb, que assegUrentqualidadk`404taj- 	*: '• ' '' '' : 	.0.. -ft ' tanto neeua-,-  sede 
construçAw quanto na de,operaçõo'. 	' , .”; 	:,'.;.':,:::',:',' •, 	 , 

. 	, 

28.2. A execução das obras deverá respeitar,:..„0.4r,O 	, aS, ,, '''' 	 er e' 
seus',..... 	_„. espedficaçõeS técnicas denstanteS ido'SLIML deste ... ' - 

26,3, .NOs prazos previstos na 'PROPQS.TkTE:-.0 	 ' ''• COM: ót • 	ILos . ,..... 	,.. 	... 	. 
cror!ogramas. a coNcEs6OARIA submetera .aprcaç d DEN1e,.0-'prooto .iri..' ..„,•,,,,, 	-,•,-. 	- . • •. 	• , .. -,•1--̀  	., 
çtemait i,‘;,nas . dele integhshtea.,. '.beiít, clOmP..'e-,4,, 	i.,,, ?t),g4' „ 	ou .aptósonog:t14$ , 	, 	. „ 	, , . 
autoridades •COMPetnrites,  

28,4,9 toNoi,o0-4,:t ,g,:te, 1,4 0).prazo de1ate',45 ' .- '01.0- ----!k.:::: ‘ '... 4, 10,0 	.ts. ri:::,.e,90:0,05$9 .:-. .,„,' . 
cia 

date da ápresentaçee4Os,p 	' , 	 prenunciar  
7,8.5, O,  preze :a que. se infere -e:in:.28.4ãOeipr,„p 	P suspenso,uma•  ,  j••101,éiáVeki;  '-.0át.,.. O' r  
CONCED,OITÈ'solibiteii:.'.CONCESSIONÁR IA:» apre eniço 	' . ttjav4i.áadidiOnálsjO0 ei 
regulartaaçÕe de aspectos constantes ios projetos,-, 	.O,''a'cohtagem,•dtie dias 'restantes a 
ttntr a:Partir do cumprimento desSeeidgehda  
28,4 À, 00NpÊSSIOtORIA devera ser comuniCtide;forM 	rtte itirArcada-,aprovaçõo dos 

	

, 	, 
PrOlataa a:  daffiar,s eSPPOW0805es ParMentet, ,not.Praaot.PrevtatOs:i a: firn de 44uê .possa Or 
infofo-Õ execução das obras. 	 - - , •• , 	;•' - 	• 	• •. . 	• 
4.7,, :.Na hipótese de no haver concordância, lota;  ... _.,.V*01:4,»~104: '00rat aa 4:~t,  a 
CONCESSIONÁRIA deverá ser fundernentadernenV.`ftfe, ift10,9%., dentro .,dd prego .itiodido:in ' 
item 28.-4.. sobre. as. :ratões da irtectritbrrtil.40a'; :deiYart4t)':a.z'è!;*Gt.001.00,NARIA 'Pi:IÓtgdèr 013  
respectivas eitersiçõeS, reftiictarido,ie a' contagem db prazo ios termos pre itoyin.28,;•13, 

:,,.,.'--, 	y , 	- .. .. 	•• . \'‘ . 
"-;;;2,,. 	• 	:, 	,. , 



""s; 

efeitu 
teria A' 

t4arládit 140iatz 

282.,  Os projetos e ,estudos serão considellaOsiss,,Orovad os 
respectiv  autorizada a 
	nos itens ?svet28.7.- 

' 	- 	6" à execução das:, 
ONOEDIOE,  nos prazos 	s 	 , 

'

obras. caso 

CR:0r 	'Oè,OÉWE 'e a CONCESSONARApoderO  
:con un a 	Nume 	o 

'modoa&iLr Os. 

dusrve os 
• ..•.2à15r)V.,W4c0-00,-ikpode aacià 

especiatmente no 
necessáros 

.ctAtia0.4.A.oe,--SEGUROS 
'.'3o4.,,,'A CdNCESS1OiÁRIA:,,:Curanto;:p prazo da,.CCNCES, 

14solOafh1erenteSA ,execd 
cm  tielea'-',:.preistoSI' rlo '''LONTRA, 	s terios  
d'ONCEOENTE através , de contratos a seremr1regcciad 
p_, 	at 0!sposiçes ab, 	.alxo 

:64, „ip:ovrids ,:650"Otóiios por lei, a, COWCESSON 
titéssè uros:  

 	fóïcit os,riscog. ri.e,c,Qnstr,t,1174" .srAs dçl- Ergerra ' -2.....1. I! 	 Es'p ra;r. C, •;', : 
'.:k!, 	 i 	r 

pi,n 
esstai 



Prefeitura,  
'rotule do AdrioniSti:405ó-  e . 

Ruo MatianA Mfttk$t Surges»020;-ftlnekkiltapenib 4 4 

reta* à morte ou lesão de pessoas e danos a bens resultantes'Édofi 
atWidaçiai:araylstas n.o CONTRATO. O lirjlife,c,ie cotartura--,1:19, segu de 
rigo.será 	(urn 

IeÉãà104,11131A dever4, anteriormente Õ 
s aálrna relacionadas, que 

CES,ION,CiaN 
EU, 

ser prviamer 

CONCESSÍÔI  
causarap 
expisas -exC  
301. dest  

rENTE devera ser indk 
liáàStiedeveindP‘Ptairt  

7.betnàdidado go,COICE 
io a ,,b1p0.tese de sirdsti  
ARIA responderá 	 e 
iiCEDÉNTË m 	rca 

'P 	4.5i.14:(;)-7. 

TfAdeverá'Ser PI 
TO, pdr trPt9 .„. r.*PYR 
ARANTIA  l' :'00..'i.#1.001t*iL, trinta   avo 

' apoide cork.essào, 	'L.-):. ,:d0t..0:01 ,;3,:e.:0, 	 ,o.' 	a 
- até¡ip final cia •cpn'. 	. '::Nai.W:e,aSi''‘:.va 	se' corngdouti j41. 

à REAJUSTE 'te1CF::::---- 

gà:819 
, ài. 	 podego?conter 
diflcular.ou jr!pédir sua execuçãooU*due, 
31:6; Todatí5as despesas depornsmes de p 

,át1rZ#SáIÔNA:FitÁ. , 
Qualquer modificação nos termos e nas 

Keviartiente,"spr9ysfis pal.° CONCEDENTE. 
-.31-',$:ike0OPPS11)1400,..dPvi,r:á reajOig9 Yãfctr,-,01a 
no mesmo período é forma Ç.!'n 
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4,  • 

de do 

Prefeitu urli 
ção 
43,Itttirk4 

taria de Adrn d 
•p'14 Maitis Boq 

GARANTIA, no prazo de 45 (quarenta  
TARIFAS. 
31.9. A GARMTIA, prestada pela CONCES:81 
após 30 (trinta) dias contados da data de extinção d 
31.10. A GARANTIA poderá sor emacu 
observadas as coridOes-previstas no CONTRATO. 

11. O depósito da GARANTIA é odçân para  

SCALIZA 
321. Para exetiø cia foca 
tualizado, confnndo livro 

do REGULAMENTO 
váltiogção das ~I 
específico a r 
32.3. AG 
AISTEMA„ 
CONGESOP, 
32,4, Ã'CONC 

uás, CO 

fa 
previsto 

'AOC 

'Ruída 

5/Otite, de 
corNir esse 
3Z9. As de> 
REGULADORA, sob 
32,10. As deteir 
deverteo àer aplicadas 
descdto na Cleluaiila 35 
de diVergOricas pfOisto,rf ,C1 
32.11. A CONCESS1ON 
ás suas expensas, no 
que a fiscalização vetiue, d 
execução ou de materiais' ern 
AGÊNCIA 'REGULADORA, 
32,12. Caso a CONCESSIONAR 
trabalho das obras ou `earvIçda, o 
facultado, am primeira instân 
da notificação. 

o AGÊNCIA 

não oortoord 
quanto aos prao 

apr' 



pilblica Ora.1í 
wole roiostkr' 

e 

Prefeitura Muni 
cralatia de Adniír4rtt~ 

Run Ma:Jeira- Mithelu turs~0 01.-041.1fX;Ân'O 

erà recurso adrritnistraliVq, no prazo 
rO observados diapositivos legavs 
NCIA ROO-ADORA. 

32.13,. Da ,dectsão a que se Merco item 
de. 30 (trinta) dias.. No curso do processo admini  
que regem a matéria, bem como atos expedidos pai 
32.14. A decisão proferida em sede de recurso .admillistrativo 
procedimento previsto nos itens 3212 e 32,13. 
de CoNCESSIÓNÁRIA, a AGÊNCIA REGULADORA determinara 
ou a adequação dos trabalhos defeituosos,. cabendo e CONCESSI 
expensas. 

CLÁUSULA 33a - DESAPROPRIAÇÕES 
331. Caberá ao CONCEDENTE-  declarar de utllid" 
mediante pagamento de indenlinão instituir 
administativaa e 'permitir a's: CONCESSiON 
necessaribs à execução a conseMsção de Obras 
33.2. Os ônus decorrentes das deseprOpriações PU 
seja por acordo, seja :peia p700situra de 
CONCEDENTE 

34,1. Sem prejulgo; das resnsabilidades e OPS, 
CONCESSIONÃRIKpoder4 tohkater Corriterceires 
acessórias ou cornPlementares abs, SERVIÇOS RúSt, 
E DE ESGOTAMENTO: ,SANO,M10., bem como a 
execução dos SERVIÇOS (IilelgitiRLEki 
CONCESSÃO. 
34.2. Os contratos de que trata esta Cieusu 
refere os seus empregados, pela iegl 
34.3. A execução das atividades contra 
regulamentares da CONCESSÃO; 
34,4. Ainda que o doNCEDENTElenha conhecimento prévio doa; 
firmado entre a CONCSIONÁRIA e terceiros, a.mes-rnànãO pcc 
CONCEDENTE,qiielquer alteração no cumprimento de suas' 
prejlifgos -OUperda de benefícios. 

CLÁUSULA 35" - SANçõte 
351, A falta de ctiriaten 
condição deste CONTRATO e demais ri 
nas demais ciatietrias do CONTRATO, pode 
isolada ou cumulativamente, nos termos da 
a) advertência; 
b) muita; 

.0 .01spOsto no .Item 	áfi 
ia de bens Irrióveik..berp.asairn 

'1.0arftker 0,maLOR'Ç$,.-txtg›,de bens jmóve: 
pg...ffl)weçitittowo0. 
33,4, optootewCOPM: 
dias de .antecedência eOré*400.,-
desispropriação-owinatitui 
exegagãO eoria.tsi've 
CONCEDENTE promova as 
pocedimentoan~r̀ nos. 

CLAUSULA 344- CONTRATOS,DA CONÓESSION 

observado o 
ddes ¥0).:reciirati(S) 

otIçao a teconstniÀo 
IA: realiza.,Ris et, Sues , . 

e -deaspropW5es, 
, propor 'Irmi 	es 

de-  'bens i 
NCesSÀo. 

adrninistrativ¥, 
expensas do 

, ocupa* 
inistrativas 

frieLicos 

ima 
idedes Inerentes,. 

nem CE 41JA 
e, asSOciados. e a 

k: -raiá - 

:pn ,ado. , no que se 

rriPijMercte das normas 

tnt)s 4e qualquer' contrato 
tear ou *indicar do 

ressarcimento de 

uakue1 cusula pu 
mejtãO.do dispoSto 
uinte,s penalidadeá, 



t A, 

t 

A t %'"'"...141tf.'"at at• t 
••••••,,,or, 

• 

aí 	 roirigrêsso,dos servidores dó CONCEI 
fóffliá préfistia :1,00 CONTRATO; 

-fa.,01:4,ar‘ .00 .impedir o adesio 	docL  
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mortização 

da CONCESSÃO de pleno 

o. 
37.2. O CONCEDENTE„ antecipando-se à extinção d CONCESSÃO, prpOdera aos .  
levantamentos e avaliaçOes necessários .  à deterMin 	do, mr.Mtante da hideizaáo 
eventualmente devida à-CONCESSIONÁRIA, nes. termas doa, tenSfiàgpintee 

CLÁUSULA 3S* CRITÉRIOS  PARAV'OfAX4:-OPg'IMPIgn 
38,-1. A triderilzaçâed0Ida paio AQN.OP 
de extinção  cern 'base na ocortncIa do advento do termo contratuaL enyoOar . 

Investimentos realizados com - base nas PROPOSTAS aprentadaspela LiciTANTe 
VENCEDORA • e eagUede o Plane de.  WeOfeadt9.0 aprovado previamente peio 
CONCEDE1M, que ainda ,não tenham;  loop :depreciados ou amortizdos ate a data de 
retomada dos SERVIÇOS PÚBLICOS - De A0AàtWrVIERt0,  0E.  400A E De 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO pelo CONCEDENTE*  'cortIgidea•- nos triesmes termos do 
REAJUSTE, desde a data do investimento ate á data de par4Ottyer1edafrldeffizaçao; 
381. A Indent?açãO. a %ia se refere esta -Cláusula  ser4Paga, 0.,,,.e'd'ata-  da es,,goinção dos 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
pelo coNcepoiTE,,.4toarpanta corrigida 0100tetteef10;,POS .~110t moldes aolloávetS 
ao REAJUSTE da TARIFA, desde a: data de mgf* 	MveitImento 40 a data do „. 
pagamento da ittidetligMe. 

CLÁUSULA 3ftg.— Emosoniko . 
391, A encarnpação é a retomada .dos: 	 CONCE  
CONCESsAO, Por Motivo de interesse público, précedídide lei a 
39.2. O coNdEogNTE, .praviarnentç á encampação da 
levantamentos e avaiiiaçâes necessários :.4:  dooplirro o 
eventualmente devida à-CONCESSIONÁRIA.-  nos termos 
39.3. Caso a cogçess:Aa mgroa a or. extinta ;1)'or en 
CONCESSIONÁRIA, deverá ser paga previamente rev 
serviços pelo QdNORpENTE,.nos,•teirrii* do anige. V, da w.  
) s ,irivedmentaa realizados- pelise'CONO 

previamente aprovi* pelo, CONCEDENTE, 
amortizados, devidamente corrigidos rnoneW„riafri 
REAJUSTE; e 	 - 
b) danos emergentes e os lucros cessentes catisuladoe, por arn 
consuithriaespecializade em avaliação de empiesase:InVes~s. 
39.3.1. A empresa de consultoria especializada em a'jahaço dé empresas e investimentos 
será paga peia CONCESSIONMA, é escolhida pelo -CONCEDE 	prazo de 19 (d.) 
dias, contados da notifimção 'de uma FARTE ,a outra, e,Partir,de Nate triplice apresentaria peta 
CONCESSIONÁRIA...,  
39.4, A indenização a que se refere esta Giápetila 'sara paga previamente à asEturição dos 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASASTECIMENTO, DE ÁGUA E DE PTSUESTO SAMT ARIO, 
deveamente corrigida Monetariamente nos Meemos mcicresapldáv' Riem REAJUS,TE., desde a 
data do investiMento até a datado pagamento da :indenização , 
39.5.. Extinta a ebNCESSÂO, PCT entí'rripaçâa; ítvOrtástl,se tod os be:As "tos à 
CONCESSÃO, livres e de~baraçados de quaisquer Orlue ou 	 u. 
trabalhistas, 

oe obras ou serviços previamente aprovados e que, 
superior ao prazo restante ao termino da coNcEAp. 

CLAUSULA 37 — ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 
37.1. O advento do termo finai do CONTRATO implica na extin 

i dire t 

nte o prazo da 
pecifim 

AO, procedera aos 
nte de inePzaão  

intes 
Inden~ devida à 

é á aS,Sunço dos 
?a& e,rpititra, 

nvxdrnentos 
m depreciados OU 
odes abIliáveis ao 

tesa independente de 
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39.6: Revertidos os bens afetosà 4„,ONCESSAO, t:~ á imedta assUflçO;40 SER VIÇO 
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ,a...5poTA 	MNiT)fator peo 

CONCEDENTE, 	 ' 	• 

39,7. Equipara.se  enaampação, a desapropriação 	 foRARtA poo 

CONCEDENTE4: aplicando-se, nesta caso, as MOO, 

CLÁUSULA 40' CADUCIDADE 
401. A inekalução total ou parcial do CONTRATO acarretarat  a cl 
declaração de caducidade da CONCESSÃO. IndePendente 
contretuals, respeitadas as disposiçOes deste CONTRATO;  espeora 
40 2, A caducidade da CONDESSA°. Por açooU 'OMIssãO 
ser declarada quandoccárrer. 
) a prestação dos SERVIÇOS PLIBLICOS' DE ABAST 

ESGOTAMENTO sMirr-ARO `$:1 :f9rmírnadetlikadef4de 
critérios, IndiOadOres,e0MmOçoi deffilidotes:dkgúàgá:idé- 
b) deSclimPrirrl.e?1t3 de cIusuIat contratuais. "disp 

v rificarfflo da 
urando-se a 

rttes, de a 
tontratuais 
Pontadas, 

nacirmplancia, a 
ozigarldo-Sa a 

E SIONARIA fará jus ao 
:ep ptoCedimen previsto 

na cláusula 39 deste CONTRATO, 
40_7. Da indenrzaçãc,. prevista no item 406 anterior, aeffi.,deaPPfgadd o  rrlentante das  multas 
contratuais e dea-danos Pausades peia ,CONCESSIN- 	nc ciue.)0áritugithetite- não. saia 
coberto pela GARANTIA 	 ' 
40,8, A Inden140ão e que se terPrgL0...,sltern., 40. 
nos mesmos moldes aplicáveis ao ,ttir,A.,111-5,i 
pagamento integral do valor davide"áDONCE 
haja sua plena oultaçãO, com no mínimo 20 
CONCEDENTE ou Par outra empresa que 'este 
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE OGOTAMENT 
40.1 O CONCEDENTE devera adótar todos 05,  
trata o item 40,8, referente aos vaioree recaí:1rd 

••• 

GOTA T 
ão centra 

ríg r.  
sferencia da 

g) solicitaçãb 
CONCESSIONÁRIA 
40.1 A declaração de caducidade da CONCES 
efetive: modimpláncia da CONCESSIONÁRIA filTI,Pr. 
esta o,dlitito de ampla defesiecontf,:aditérlo, 
40.4. Não será inalam-6 I prOpeas6 
CONCESSIONÁRIA :ter sido ‘preírtarnentia 
praticadas devenddserAne tC5110)djdo'praig: 
observadas 85 altidiOéS previstas neste C9N 
40.5. Instaurado `c OrdoeSSOY 
caducidade será declarada mediania,  Decreto edita, 
respectiva indenização. 
40.6, No case da extinção do CONTRATO por caducldade,-„a 
recebimento da devida Indenização, de acordo com ás, díopsi 

coneernentesá CONCESSÃO: 
c) a paralfsaçãO dos SM-VIÇOS POBIAC:O. 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO au onorrGnGia 
na Cláusula 45; 

'CONDE:DENTE, a 
dsàançÕes  

sta Cietispia. 
.IONAffirk of*rá  

mentares 

DE AdIJA E DE 
soAte e referidas 

• 
deduada 

DE 

GUA E DE 
'normas e 

monetariamente:, \ 
ate a data do 

ilnef40) .até• qt4e-
ifores ierdebidcs 

VIÇOS latiÇO8,  DE 

a 
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PCINICO$ DE ABAST coossmp DE AGUA E DE. 

ei.11z/ 	 wird ONCESOONARIA, 
Preste* dos SERVIÇOS 
PaSOTAMENTO SANITMIQ4-
através deconta-c~tit-
4ala AcÓr1UMYOO CQN  
paga em uma Onice vez:„ ccfri' 
contrataçãO da nova ; tobledade, 
8.987195, 
40A1. A declaração de caducidade da 
CONCESSIONARIA: 
a) a execução da GARANTIA peio CONCEDENTE -para rewarcimento 
causados pela CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE; 
b} retenção de eventuais créditos decorrentes deste,  CONTRATO', ate 
causados ao CONCEDENTE: 
c) a reversão Imediata ao CONCEDENTE dos,  
(1) a retomada Imediata 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EOÉESGOt 
40.12 Declarada a caducida no ju 
responsabilidade em relação 'Os anca 
ou com empregados dá CONCESSION 

ainda, para a 

tuais prejulzos 

iirnite dera' prejuízos 

CLÁUSULA 414  - RESCISÃO 
41.1. A CONCF.SSIONARIA podara rescindir, o CONTRATO do OS 
normas contratuais pela outra PARTE, bem conto .na 
SERVIÇOS, pot' parte ia CONCE 
41 2. Na hi~e de rett 
do 	 VIÇ  
pzg 

410 	 nlag 
até a data do pagamento 
mensalmente, até que haja sua plena ou 	, 
valores recebidos peio CONCEDENTE ou: por 'otitr 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE- , 
no MUNICÍPIO, 
41.4 O CONCEDENTE deverá adotar=titidos os aiog,..neepaeafitigtr,  
trata o item 41,3 anterio4,referente ads valorett!reO0 	,pelo ÇO:15! 
péla prestação dos serkviçoà 	, DE . 
EsGoTAmátro solitARto, ,seja atttorrietidarnere" 
através de conta oentrarMera'e.esperiIal 
41,5. Poderá a indenização de que trata este Item ser 
obtidos na licitação que vier a ter realizada .fíare, 
concessionaria, nos termos do artigo 46 da Lei Federai 

sournprimento da 
(r.est4pb., dós 

a3 , 
gida 

tirriento 
9a 

..(vinte por centC) dos 
,eateia PresOrkid ci 

TAMENTO SANITÁRIO • 

.q.t.le a 1:0m .elg, de que 
E:  DENTE por terceiro. 

DE AGUA E DE 
CDNCESSIOWIA 
iVre escolha. 

recursos 
Mede 

CLÁUSULA 	ANULAÇÃO DA CONCESSÃO 
421. Em caso de anulação de CONCESèÀO, por eventuais leg 
EDITAL e nos seus Anexos, na LICITAÇÃO. no-  CONTRATO a ,seus 
Indenização pelo CONCEDENTE CONCESSIONÁRIA a ser pagde  
na Cláusula 39 deste CDNTRATO, 	 • 
422. O CONOEDEN1t, no caso deasuIaço da-C 
e avaliaçães rta~ 	erT.  nin - do mont 
CONCESSIONÁRIA, nos 

d s verificadas no 
Anexos, 'sere devida 

m o cfrsposto,  

, entoz-
Y2ja à 

27/33 
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42.3. A indenização a que se refere o item 42.1., devidamente.e.à 
meemos moldes apileaveis ao REAJUSTE: ,400 a r 	doirivntii 
págpiliSrito~al do valõr devido à d9NCg.:$100 
á 	uapiena,  quitação, com no rn10,  

E ou or outra 
 DE 	'1:1A , á - 

emb'
ES  

9a:Pe. 
fO.:CONCEO:Ef,t,ç 

e reé. o rio curso do CONTRAT  
o 	u 

Indeniza 
evidenie 
10 'o lnvestme 

RI eiau 	 o 	 e! rico 
seo révertdÕs 	de Ónus:; ou sem quetar,-0',  

., 
 

COcE ENTE,,e tftiio de indeknizaçãe ou a: cualquer outro-- 

c, 	u 14N: 4,11*,— REVERSÃO DOS BENS,guE,t1t. 
44.1. Nà ...'‘.e.*tirt 't) 	CONCESSÃO,dá 	todos os bens 
adiridos peladi.4514,10e:tálObikr3lk e-. integrados  
autnatcarente ao Ck)NCEOENTE. -'as co 	es ptab& 
44 .2.. Para 6.. -.,,iirts previásrib'iteirí44:.1 anierie,  
os bens ,ali~tfos intetraniente livres,k'd .. e 
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devendo estar em condições normais de operacionalida 
prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso. 
44.3. Na extinção da CONCESSÃO, será promovida uma vistoria previa dos bens afetos á 
CONCE'SSÃO, para os efeitos previstos neste CONTRATO, é-laVradb um 'Termo de Reversão 
dos Bens", com indicação detalhada do seu estado de COM, 
44,4 O 'Teimo de Reverso de Sens', referido no, lIern',44, 
CONCEDENTE, que deverá manifester.sé no praiC mãimc  
este prazo ser" que haja manifestaçãO do, CONCEDE 
reputar-se-a aceito. 	 • 
44.6. Caso os bens efetos é CoNCEpSÃO, quandodesuadeVolu:cío ao fi'iONCEDENTE, nao 
se encontrem,  em condições adequadas, opServadá, o ,disposto neste Cláusula, a 
CONCESSIONÁRIA indenizará 	CONCEDE.NTE;  no, montante a ser tár..111340 pelo 
CONCEDENIE, conferindo-se i,erripla defesa e psrticipaço da CONCESSIONÁRIA. 
44,6, O CONCEDENTE poderá; ainda, reter ou executar GAflANTIA, seu exclusivo criterio, 
no' caso de Se geritidir, na vistoria, que os bens afetos à CONCESSÃO encontram-se 

deteriorados eMeeii Ii,s0 e em AO- .çàlk 
441. Caso r o montante, da GAR 
prevista no item 4,4.5 art  
indenizaçâo devida tr:CONCÇ 

CLAUSULA 	OSAS'4Ut'.0. 
45 1. No'dee de i 
força maior, Ceará-  fortuiti  
imprevistas, que '"retardem ou impeçam o curiprirn  
justificados e aceitos pela CONGECENTE. ficare_,  
responsabitidadepelo,atnaso no Cumprimento do ord 
ab.riPOes oriundas do CONTRATO, 
45.2. ,Para finado disposto no'-ite,rn- anterior,fcionsider 
o) força-  snaler'..0 éVentrk,Nirwo,qiug4.0'•sua im 
intranspori Wel 'para a.  CONCESSION,:.  
em aio superVenientelnWed100'dãçu 
bj• caso fortuito' o evento, da natureza quer  tcr stáe:írnpley 
obStIculointransoniVel para a CDNOES.SIONARIA no crirti 
c) fato do ,priríeipe',. toda determin 
negativa, que onera substandalinente.aex 
d) ato da Adml 	• tOde ação ou ornissao de 
hoidindo direta e esoecficamente sobra.te CON 
execução pes.e0NO, SioNÁRIA ensejando, ainda,; 

interferencieS imprevistas: são ocorrências rOterials 
ceiebração deste C0~0,, :mas. que Orgerrtnc 
surpreendente o eXcppeMo), 0~6,04,  ont,or 
o a cOnclusão- dos trabalhos;  consubstanciada 
materiais, naturais ót4 arilfíciairst depois d 
existência seja antriCr 4, data de,OSSI 
das obras Ou Seniiços. em andamen 
imprevisibilidadeancircunstan0lesco 
45.3. No Se oaradterila, ainda, corno  Ontort#1,00 
OONCESSIONÃRIA nas seguintes hipóteses: 
a) quando houver necessidade de efetuar reparos, rpodifi 
natureza no SISTEMA; 
b) caso haja Ordprornetirnento dá segúrança de InstaleçPass,0  
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c) por inadimplemento dó USUÁRIO, após comunicação por etonto nesse sentido, se ser 
enviada peia CONCEDENTE. 
45.4. A ocorrência de quaisquer dos evenms-preVistos heltem 42 desta Claus" deverá ser 
imediatamente comunicada pela 'CONCESSIONÁRIA ao CCODEDO4TE, informando as 
medidas que Ovarem sendo adotadas-  para reduzir Ou Superar os Impactos deles 
decorrentes. 
45,5. Cabe .51.. CONCESSIONÁRIA em qualquer uma das hipóteses comentadas nesta 
Cláusula, adotar as providências cabivets no sentido de reduzir e descontinuidade do serviço 
›o prazo minimo necessário, Sujeito ã fisoaliZação do CONCEDENt„ 
45,6. Nos casos de IntarrupOss programadas, çOn: baseAa aithea do Item 453 acima, a 
CONCESSIONÁRIA devera comunicar o fato, p amene, ao 'CONCEDENTE e ao-.. 
USUÁRIOS. 
45.7. Nos casos das afincas 4c" do item 45.3 acima,a inteM4Pq-n-qo •serviço lieverã ser 
efetuada peta CON.CEDENTE, após previa aviso ,sn.viada ao MÁRIO, com anfesedancia 
mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para referldaintermoW 
46,8. Ocorrendo quaisquer dos fatos mencionados acifria, CONCEDENTE e 

„ 

CONCESSIONÁRIA acordarão, aiternatiVemente,' .acerca d recornposição do equilíbrio 
económico-financeiro do CO~TOf nos ternos—ora adorrSados ou da extinção de 
CONCEOlig0, caso a impossiorlittade de r.:ur,npr~o deste OONTWATO se torne definitiva 
ou a recompostção do equilíbrio ecoribmico-financeiro revele4e %feessrvarrrente onerosa para 
o CONCEDENaE 
45,9, No caso de ~go da CONCESSÃO, em virtude :da irgosaibilidadis de cumprimento 
deste CONTRATO a que se refere o itero 4&8 anterior; as, PARTCS acordariio asem do 
pagamentode IridanizaftidOida,e,CONCESSIONMA, em,* tgqpinzel- dias contados a 
da data da te(9t*. 
41.5,9.t Se as PARTES não chegarem a um ecOOP no Prazo referido acima para fins da 
pagamento da Indenizaçãío devida pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA aplicarse-á o 
disposto no Cláusula 39 deste CONTRATO, 
45.10. A CONCEDEN"rE prionzani o pagemente,~dantta00 da que treta este CikkieWe em — 
&Iça Vez, tom recursos obtidos na Iicitao que yier,a ser reá-  iteada,para contrafação da nova 
sociedade conceSsionana,- hás termos do artigo46 de tei ri44941 „ 

CLÁUSULA 46' ••• DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA CONC IONARiA 
481. A CONCESSIONÁMA prestará contas anualmente, ao PODER CONCEDENTE, 
gestão dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, mediante apnesentação de; 	- 

- relatOtios, 'expedidos na forma a ser estabelecido pelo CONCEDENTE e-segundo as 
prescrketes legais e !nula/Tentares específicas, relativos: 
a) à execução dos estudos. Projetos e obras previsfos no Piano Mupal de Senso/rente 
Bico; 
b) ao Desempenho Operacional, de CONCESSÃO que contenha inktr,rnacões espesitioas sobe 
os níveis de regularidade continuiàda, eficiência, segurança„ 'atualidade ganeraiidade, 
cortesia na prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE- ASAE4ECIMENTO.  DE AGUA E DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO e modicidade das TARIFAS; 
c) ao registro e inventado dos bens afetes CONCESSÃO; 

\‘‘ d) ao desempenho -operacional. 
—demonstrações financeiras' da cONCESSIONMIA na formo estabefecida na Lei Federal nu 

6.404/64. publicadas em >Tia! de „grande eircuraç56-,  e- cOore de aia aAetetnItOle Geou 
Ordinãrla cale deliberar sobre as mesmas. 

CUUSULA -tessAc), ONERAÇÃO E N:tEr4 
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Mediação e Arbitragem de São POU1Q OU o regulaMentO de •gb,tra. : cárriara, de Arbitragem 
indicada de comum acordo entre as PARTES. 	„ 
532. A arbitragem será realizada pdi 03 (ta.) 'ãfbittesr nos prazos eStabeleciocs.pela Cãmara 
de Mediação e Arbitragérn de São Patile. ou °litro Cãrriara da'ArogragaM'Irt~à,  OefArturn „ 	 , 
acordo entre as ço, xtes. 
53.3, Cada PARTE indicará um árbitro. Se urna das PARTES b,02aitrtalçar, 0.6i, ele será 
escolhido de acorde com o regulamento ,da Câmara de Arbtrag?n. 
53,4. O terceite arbitrosenfi Indicado :piela Cártara de ~gemi !B`atimirá como Presidente do • . 	. 	 „ 
Tribunal Arbitrai,  

53.5,A dec-isão arbitrai será final g impositiva pargambaS•a0 
53.6. Os custos envolvidos ,nd , processo- 	arbittaiserão'-wbori*lbs beta " PARTE 
perdedarai-nletiqs:Pe-OctitlidP '4,0.1.41egf r 4 
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DÊCLARACÃO  

BANCO CONLMERCIALINVÉSTMENT TRUST DO BRASIL S.A. —BANCO MULTIPLO, coM sede 
Ru 	Alneda 'Rio • Negro, .S85, Edifício Padauir'i, sala 72; Alphaville, no Município deBarueri, 

s:  
'‘,0 de Sio Pao, inscrito no CNP.VME sob o n, 43.818.780/0001-94 ( llANPO CIT BRASLI

,p
) 

Er r4,;-.1'0'91t) 	cnntreto de Arrenfirnento Mercantil r! 'OÕADÓJ9•132, córn * a Çakt'ão 
Engenharia 5k, nscr!ta no CNP.1/11/IF sob o o: 01.340.937/g0(4-79 (49E.,SA), em 27..129;,̀1.2,, 
IICOnt;i:a'iO'ideélra:O.ue está de acordo que oS direitos e obrigaçõeida GESA, décorrentesdo 
ontratk cliíé fdram.cedidõs para a Companhia de Águas clo Brasil ÇAB'Arnbien tal, instritalo 

di4PJ/ititi.'iOV;O'..ri':t'.1i8.19,96/0001.-35. A cesso dos diretbS ocorreu mediante a eelebraàO'ciè:  . 	„ 
ontratbdeceSSici de DireltoS e Obrigações, reállzada.em 01/12/2015i:.  

‘4, 	 k A • O ME—C1 	ES 



Mit 
PETROBRAS 

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ (JUÍZA) DE DIREITO -DA 73  VARA 
EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO .RIO: 
,DE JANEIRO 

rocesso n 0093715-69,2015.8.19.0001 

PETRÕLE0 BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, 

qualificada nos autos em epígrafe, em atenção ao despacho exarado 

- em 16/12/2015, mais precisamente no que toca a determinçã  

autorizando as recuperandas a promoverem a retirdda dos bens de 

sua propriedade depositados no canteiro de obras do Consórcio 

UFA1111, localizado às margens da rodovia BR-158, Distrito industrial da 
Moeda, a 28 km de três Lagoas, ficando advertidos os administradores 
do referido canteiro", vem expor e requerer o que segue: 

Após a expedição da referida determinação, o CONSÓRCIO 

UFN lii, composto pelas empresas GALVÃO ENGENHARIA e 

SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA., enviou à PETROBRAS a 

correspondência OGB/PB-C-DIR-0001/16 (ANEXO 1) 'solicitando 

acesso ao referido canteiro nos dias 25, 26, e 27 de janeiro de 2016 
para "realização de inventário dos materiais e bens" para a sua 
posterior retirada. 

JURIDICO 
Av. Repúbiica do Chile, n° 65, 2T Andar, Sala 2002 
Centro Rio de JaPeiro — RJ 	CEP: 20031-912 
,Tel: (21j34-2953 



Em resposta à aludida correspondência, a PETROBRAS 

enviou a carta ENG-RLE/IEIND/IEUFN-III. 0001/2016 (ANEXO 2) 

informando que o canteiro estaria liberado para a relalização do 
inventário. 

Conferido acesso ao local nos dias indicados pelo 

CONSÓRCIO UFN III, os representantes que ah comparecerem se 
limitaram a tirar fotos do local. 

Para a surpresa da PETROBRAS, no dia 29/0112016, uma 
sexta feira, após às 18:00, o CONSÓRCIO UFN ill enviou nova carta a 

PETROBRAS (ANEXOS 3 e 4), agora para comunicar 

compareceria ao local nos dias 01/02/2016 (primeiro dia útil seguinte) 
e 05/02/2018 para "retirada dos bens da Gaivão Engenharia". 

Sem esperar resposta da PETROBRAS, os representantes 

do aludido consórcio se dirigiram ao local do canteiro para a retirada 
de bens. 

Considerando o fato de os mencionados representantes 

estarem desacompanhados de oficial de justiça e, principalmente, por 
não terem apresentado um rol dos bens a serem retirado 	

'- 

devida 
a 

devida comprovação de propriedade, os representantes 

PETROBRAS, temendo a eventual retirada de equipamentos e 
materiais que eventualmente sejam de propriedade de algum 

subfornecedor do CONSÓRCIO UFN 111, solicitou fosse realizado o 
inventário dos bens e apresentados comprovantes de propriedade, de 
modo a atender adequadamente os termos da decisão judicial. 

Av. Repúbfica do Chile, n°65, 20° Ander, Safa 2002 
Centro — Rio de Janeiro RJ 	CEP: 20031-912 
Te!: (21) 3224-2953 



R74-4  PETROBRAS 

Não obstante, foi pertimido o acesso dos representantes do 

CONSÓRCIO UFN IH ao local para a realização de manutenção dos 

bens que ali estavam, inclusive porque muitos não estão em condição 

de serem movimentados, por falta de calibragem em pneus, desgaste 

de baterias etc. — ao que os ditos representantes reagiram informando 

que registrariam ocorrência contra os responsáveis da PETROBRAS. 

Exa., que fique claro que não •há ressitência da 

PETROBRAS ao cumprimento da decisão em questão. Contudo, 

diante de tais circunstâncias, considerando a justa pretensão da 

PETROBRAS em evitar ser responsabilizada caso o CONSÓRCIO 

UFN 10 se aposse de bens que não sejam de sua propriedade e a 

aparente falta de interesse do referido consórcio em colaborar 

espontaneamente para mitigar o risco em questão, vem a 
;
! PETROBRAS, respeitosamente, expor o imbróglio criado peio 

CONSÓRCIO UFN III e requerer que os termos do despacho exarado 

no dia 16/12/2015 seja complementado para esclarecer que: 

1) Os representantes do CONSÓRCIO UFN 10 estejam 

acompanhados de oficial de justiça no momento da retirada 

dos equipamentos do canteiro; 

2) A retirada se dê mediante apresentação de atestado de 

recebimento dos bens, a ser arquivado pela PETROBRAS; 

3) Seja reconhecida a ausência de responsabilidade da 

PETROBRAS caso o CONSÓRCIO UFN III venha a retirar 

do local algum equipamento que não seja de sua 

propriedade. 

JURÍDICO 
Av_ República do Chile, n° 65, 209  Andar, Sala 2002 
Centro - Rio de Janeiro -RJ 	CEP: 20031.912 
Tal: (21) 32242953 



0A13/RJ 

Poififfi de, módo:0MOilizei- a -tornada r.ieeçOeSinterneS'ç 

organização para o recebimentos dos representantes do CONS 

UFN Hl, requer-se seja conferido prazo razoável para o cürn 

da diligência, com antecedência mínima de dez dias. 

Termos em que pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2016. 

edro i-ie r 

Victor Soares da &Iva Cereja 
OAB/RJ n° 168.314 

Liitídico  
,.. - 

Av; SeiSúblida do Cl?ile, n? 65, 200  Andar, Safa 2002 
Centro- Ri dé Janeiro-.. 	 CEP: 20031-912 

,Tel: (21) 3224-2953 
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TABELIÃO 	Luiz Fernando C. de Faria 

I 	3  c ofício , 	 SUBSTITUTO 	Jaques Rezende Faria 
denotas 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: 
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A — PETROBRAS, 
na fome abaixo; 

020-15 
CERTIDÃO 

LIVRO 0782 	FLS 185/187 	ATO 117 	DATA 29.12.2015 
SAIBA M, quantos este público instrumento de procuração bastante virem que no ano dois 
Mil e quinze, aos vinte e nove (29) dias do mês de dezembro, nesta cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, neste Cartório do 13° Oficio de Notas, sito na Avenida Rio Branco, 
135/30  andar, perante mim, MARIA DE LURDES DA SILVA MARQUES, Substituta, 
compareceu corno Outorgante; PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, 
sociedade de economia mista, com sede nesta cidade, na Avenida República do Chile, ne  65, 
inscrita no CNPJ/MF sob o d 33.000.167/0001-01, neste ato representada por seus Diretores 
IVAN DE SOUZA MONTEIRO, Diretor Financeiro e de Relações com Investidoras, 
brasileiro, natural da Cidade de Manaus (AM), casado, engenheiro eletrônico e de 
telecomunicações, residente e domiciliado nesta Cidade, com escritório na Avenida Henrique 
Valadares, n° 28 Torre A - 18° andar, Centro CEP 2023)-030, na Cidade do Rio de Janeiro, 
portador da carteira de identidade n° 004.834.564-9, expedida pelo DETRAN/RJ em 
27/04/2001 e inscrito no CPF/MF sob o n° 667.444.077-91 e JOÂO ADALBERTO ELEK 
JUNIOR, Diretor de Governança, Risco e Conformidade, brasileiro, natural da Cidade de 
São Paulo (SP), divorciado, Engenheiro, residente e domiciliado nesta Cidade, com escritório 
na Avenida Henrique Valadares, n° 28 Torre A - 18° andar, Centro CEP 20231-030, na Cidade 
do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade n° 03524098-5, expedida pelo Instituto 
Felix Pacheco - 1FP/RJ, em 07/02/95, e inscrito no CPF/MF sob o n° 550.003.047-72. A 
presente reconhecida como a própria por mim e pelos documentos apresentados, inclusive seus 
Diretores também por mim identificados como os próprios e de que farei comunicar a presente 
ao competente distribuidor dentro do prazo legal. Então, pela Outorgante, através de seu 
representante, foi-me dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui, ria forma do 
artigo 26 do Estatuto Social da PETROBRAS, seus bastantes procuradores, TAISA 
OLIVEIRA MACIEL, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o n2  118.488 e 
no CPF/MF sob o ri2  032.182.566-74, residente e domiciliaria nesta cidade, na qualidade de 
Gerente Executiva do Jurídico da PETROBRAS, com escritório na Avenida República do 
Chile, if 65, 20° andar, Centro, nesta cidade, e HÉLIO SIQUEIRA JÚNIOR, brasileiro, 
viúvo, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o rf 62.929 e no CPF/MF sob o n° 768.013.577-0d, 
residente e domiciliado nesta cidade, na qualidade de Gerente Geral Jurídico de Matérias da 
PETROBRAS, com escritório na Avenida República do Chile, rr" 65, 20° andar, Centro, nesta 
cidade; aos quais outorga os poderes das cláusulas ad judicia et extra, inclusive para receber 
citações, notificações e intimações, reconhecer a procedência de pedidos, requerer falências, 
desistir, renunciar a direitos sobre que se fundam ações, efetuar depósito como garantia de 
instância ou levantá-los, receber, dar quitação e firmar compromissos, requerer cancelamento 
de protesto de titulo, ajuizar ações rescisórias, ficando, outrossim, investidos dos poderes para 
representar a Outorgante na fase de conciliação prevista no artigo 447 do Código de Processo 
Civil, recebendo intimações para comparecer como representante da parte às audiências de 
instrução e julgamento, nelas podendo acordar e transigir, com o que ficam os Outorgados 
qualificados para representar e defender a Outorgante em juízo e perante quaisquer pessoas 
naturais ou jurídicas, de direito público ou de direito privado, interno ou externo, bem como 
perante a União Federai, os Estados da Federação, o Distrito Federal e os Municípios, por seus 
diversos Órgãos e entidades da Administração direta ou indireta, em especial perante o Instituto 
Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), com vistas a obter e manter a proteção de direitos 
de propriedade intelectual da Outorgante, tais como: depositar pedido de patente ou de modelo 
de utilidade; depositar pedido de registro de desenho industrial, de marcas, de programas de 
computador e de indicações geográficas; realizar buscas de anterioridade, cumprir exigências, 

Av. Rio Branco, 135- 3° Andar Grupos 3121319- Rio de Janeiro - RJ - Telfax.: 2224-8423 / 2252-1811 
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apresentar oposições, subsídios, recursos, pedidos de nulidade administrativa, caducidade e 
apresentar quaisquer outras petições; transigir, desistir e renunciar, efetuar,. e receber 
pagamento; dar e receber quitações; apresentar todas as medidas impeditiva contra processos 
de terceiros; requerer anotações, certidões e averbações de quaisquer contratos que envolvam 
propriedade intelectual; requerer alterações dos dados da Outorgante; requerer o registro das 
obras no campo do Direito Autoral e apresentar petições aos órgãos de registro e a renovação 
de nomes de dominio, podendo representar a Outorgante em arbitragens e mediações, 
especialmente perante o Centro de Arbitragem e de Mediação da Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMP1) em casos de disputas relativas a nomes de domínio, 
praticando, nestes casos, todos os atos em nome da Outorgante necessários para o bom e fiel 
cumprimento do presente mandato, incluindo apresentar reclamações e defesas, quaisquer 
petições, provas, pagar taxas administrativas, fazer declarações em nome da Outorgante e 
propor e aceitar transações; promover notificações, interpelações e protestos extrajudiciais e 
mais quaisquer outros atos em defesa dos interesses da Outorgante e responder às notificações 
de terceiros; facultando aos Outorgados substabelecer os poderes ora recebidos, no todo ou em 
parte, com reserva de iguais para si. A presente procuração revoga a anteriormente lavrada 
nestas Notas do 130  Oficio, no livro 0860, às folhas 194/196, ato 048, em 30/06/2015, mantida 
a eficácia dos substabelecimentos outorgados com base no instrumento ora revogado. Lavrada 
sob minuta apresentada Certifico que as custas deste ato serão recolhidas ao Cartório, de 
acordo com a portaria 1772/2014 da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, da 
seguinte forma; custas RS 201,52 (tab.7,2,d); atos gratuitos e PMCMV no valor de R$ 4,03; 
comunicação ao distribuidor no valor de R$ 9,89; comunicação a itiCERJ A no valor de R$ 
9,89; Mútua, Acoterj e Anoreg R$ 12,24. Recolhido o acréscimo de 20 % no valor de R$ 
44,26 devido ao FETJ e o acréscimo de 5% instituído pela Lei 4664/2005, no s,alor de R$ 
11,06 devido ao FUNDPERJ e o acréscimo de 5% instituído pela Lei Complementar 111/2006 
no valor de R$ 11,06 devido ao FLTNPERJ, e o acréscimo de 4% instituído pela Lei Estadual 
6281/2012 no valor de R$ 8,85 devido ao FUNARPEN, Distribuição no valor de R$ 22,19 e 
Certidões no valor de R$ 33,32, Assim o disse do que dou fé, me pediu lavrasse, nestas Notas, 
o presente instrumento o que fiz, lavrei, li, aceita, outorga e assina tendo sido dispensadas as 
testemunhas, conforme Provimento da Corregedoria Gerai de Justiça deste Estado do Rio de 
Janeiro, 92/84. E, eu MARIA DE LURDES DA SILVA MARQUES, Substituta, lavrei li o 
presente colhendo as assinaturas. E, eu LUIZ FERNANDO CARVALHO DE FARIA, 
Tabelião matricula do 'PER) d. 06/1774 a encerro e sub . - vo,(AMIVAN DE SOUZA 
MONTEIRO"JOÃO , DALBERTO ELE 	07, IERTIFICADA HOJE EM ti.  
05/01/2016. E, eu -,r• 	a digitei. E, eu 	405.1(.4,0 id,e,or . .,4 	•-• a 
subscrevo e assino e pública e raso. 	— o pie.—  

Poder Judiciário TJERJ 
Corregedaria Geral da Justiça 

Selo de Fezalilaçãe Elotránico 
EBIV 32350 NIH 

Consulta a validado o() .,Io(!.) 
httpaihwm3.tjrj.jus,bri-sitopubrzto 
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PETROBRAS 

SUBSTABELECIMENTO 

42, Ç'Go 

Substabeleço, com reservas de iguais, ao Advogado CARLOS RAFAEL LIMA 

MACEDO, brasileiro, casado, OAB/RJ 133.206, com escritório na Avenida República do 

Chile, 65, 20° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912, na qualidade de 

Gerente do Jurídico de Governança, Risco e Conformidade, os poderes que me foram 

outorgados por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS,  na anexa procuração, 

lavrada em 29/12/2015, livro 0782, folhas 185/187, ato 117, do 13° Ofício de Notas da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, facultado o substabelecimento, no 

todo ou em parte, sendo vedada a outorga a terceiros do poder de substabelecer. 

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2016. 

WF- 1519ECA 
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Rio dé janeiro,' 
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JURÍDICO 
Avenida República do Chile, 65, 20° andar, Sala 2002_ 
20031-912 — Centro — Rio de Janeiro — RJ. 
Telefone: (21) 3224-2950. 
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PETROEMAS 
5-61  

SUBSTABELECIMENTO 

Conforme substabelecimento que me foi passado na data de 09/07/2015, originário da 

procuração outorgada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A — PETROBRAS, lavrada no livro 

0860, folhas 194/196, ato 048, em 30/06/2015, junto ao 13°  Ofício de Notas da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro, todos em anexo, substabeleço, com reserva, aos 

advogados DANIEL CABRAL GRUENBAUM, brasileiro, casado, OAB/RJ 183.794, 

VAGNER SILVA DOS SANTOS, brasileiro, casado, OAB/RJ 122.659, VICTOR SOARES 

DA SILVA CEREJA, brasileiro, solteiro, OAB/RJ 168.314, PEDRO HENRIQUE DE 

MAGALHÃES SELLMANN, brasileiro, casado, OAB/RJ 139.325, MARIO RODRIGO ZAED, 

brasileiro, casado, OAB/RJ 125.243, GUILHERME DIEGUES MONTEIRO, brasileiro, 

solteiro, OAB/RJ 155.747, estes com escritório no endereço da Avenida República do Chile, 

n° 65/20° andar, Centro/Rio de Janeiro/RJ/CEP: 20031-912, única e exclusivamente os 

poderes relativos à clausula ad judicia, e os de firmar compromissos, representar e 

defender a outorgante da sobredita procuração em qualquer processo arbitrai ou 

administrativo, nisto incluindo-se fiscal, ou junto a qualquer pessoa jurídica ou entidade de 

direito privado ou público, seja integrante da administração federal, estadual ou municipal, 

-direta ou indireta, a todos sendo vedado substabelecer ou receber citação. 

(13 Cartório 
CrEedr2irldelia 

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2015. 

CARLOS RAFAEL LIMA MACEDO 
OAB/RJ n°  133.206 
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CONSÓRCIO 

UFN3 

OGB/PB-C-DIR-000111 6 

Yen Zhiquen 
Matar 

Consógdoweta 

Yan Zhlquan 
Diretor Executivo 
Consórcio UFN3 

AAU° 

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2016. 

À 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS 

At.: Sr. Sergio Silva Magalhães 
Gerente de Implementação da UFN III 

Ref.: Unidade de Fertilizantes Nitrogenados UFN III / Contrato n°0802.0069074.11.2 

Assunto: Autorização para entrada no site 

Prezados Senhores, 

Por meio desta, solicitamos a liberação do acesso da equipe do Consorcio UFN III, que 
entre os dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2016 fará visita ao canteiro de obras da UFN III 
para realização de inventário dos materiais e bens do Consórcio UFN3, procedendo, 
conforme Alvará de Autorização anexo, o inicio da retirada dos bens. 

Os dados dos representantes do Consórcio que realizarão o inventário seguem abaixo: 

▪ Durval Barrile — Gerente de Logística RG, 13.077.643 SSP/SP 
o Eduardo Rodrigues Ferreira Toscaria — Coordenador de Suprimentos — RG. 2.639.759 

SSP/MG 
e Francisco Frisvaldo Bezerra de Sousa — Ger. Adm/Fin RO 22,310.187-4 SSPISP 
o Rafael Damasceno Meves Analista de Suprimentos RG. 32.607.205-6 SSP/SP 
✓ Wang flua — Gerente Adm RG 09685823-8 IFPRJ 

Contamos com a colaboração de V, Sas. no sentido de permitir a visita da equipe que irá 
fazer as verificaçôes necessárias dos bens e materiais do Consorcio UFN III. 

Atenciosamente -- 

Guil 	 Mendes 
Diret r d • Enlp endimento 
Consórcio 1:1413 

PROTOCOLO 

Recebido erri 

NOM: 

Assinatura 
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Atenciosamente, 

PETROBRAS 

ENG-RLEIIEIND/IEUFN-111—  000112016 

A IL/Ex0 
1q2 ,s-á3  

Três Lagoas, 18 de janeiro de 2016  

Ao 
CONSÓRCIO UFN3, 
Avenida Ranulpho Marques Leal, 2.571 
Bairro Jardim Alvorada, Três Lagoas / MS 

Atenção: Eng. Guilherme Rosetti Mendes 
Diretor do Consórcio UFN3 

Referência: Unidade de Fertilizantes Nitrogenados UFN 111/ 
Carta OGIE1112B-C-DIR-0001116  de 14101/2016; 

Assunto: Autorização para entrada no sito — Alvará de Autorização 

Prezado Senhor, 

Em resposta à Carta OGB/PB-C-DIR-0001/16, recebida na data de 14 de janeiro 
de 2016, a PETROBRAS informa que será concedido o acesso ao site no,s dias 25, 26 e 
27 de janeiro de 2016 para os profissionais indicados na referida carta, para a realização 
do inventário dos materiais e bens do Consorcio UFN3. 

A PETROBRAS solicita que este Consórcio apresente seu plano de trabalho 
antecipadamente, informamos que á visita será acompanhada por um membro da 
fiscalização Petrobras e será realizada no horário comercial, iniciando ás 08:00 horas e 
encerrando ás 16:00 horas. 

A PETROBRAS está à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem 
necessários. 

ENG-GEllETQIEUFN-111— Implementaçã'o de Empreendimentos para a Unidade de Fertilizantes Ill 
Rodovia BR 158, sin, Km 25, Jardim Santa Lourcles 
Tel.: (67) 3919-9398 
CEP: 79641-300 Três Lagoas MS 	
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Prezados Senhores. 

Segue, em avanço, a correspondência OGBPB-C-DIR-0002/16, datada de 27 de janeiro de 2016. referente a "Autorização para entrada no ale ". 
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GoNsón.,0 
UFN3 

OGBIPS-C-DIR-002116  

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2016 

À 
PETRÓLEO BRASILEIRO SA— PETROBRAS 
At.: Senhor Sergio Silva Magalhães 
Gerente de Implementação da UFN III 

Ref.: Unidade de Fertilizantes Nitrogenados UFN III / Contarto 0802.0069074.11.2 

Carta ENG-RLE/IEIND/IEUFN-III-0001/2016  de 18/01/2016 

Assunto: Autorização para entrada no site 

Prezados Senhores, 

Por meio desta solicitamos a liberação de acesso da equipe do Consórcio UFN-III que 

entre os dias 01 e 05 de fevereiro de 2016 fará visita ao canteiro de obras da UFN-III para 

retirada dos bens da Gaivão Engenharia, conforme Alvará de Autorização anexo. 

Os dados dos representantes do Consórcio que realizarão a retirada seguem abaixo: 

• Alexandre de Laia — CPF 117.281.368.06 

• Franscisco Fabiano A. de Moraes — CPF 304.333.698-41 

• Durval Barrile — CPF 097.300.708-73 

Para as atividades listadas será necessária ainda a utilização dos equipamentos listados 

a seguir com seus respectivos operadores: 

• Marcio Antonio Verro 

Operador do Munck: 

RG: 25638924 

CPF: 121.758.888-43 

Placa: DAI-12808-MS 

Placa: H510948-MS 

(—)-) 
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CONSÓRCIO 

UFN3 
OG6/13B-C-DIR-002/16 

• Guilherme Leal 

Ajudante do Munck: 

RG: 001579459 

CPF: 04525707194 

• Josenildo de Oliveira Monteiro 

Operador do Guindaste 

RG: 30843774 

CPF: 079.826.914-63 

Placa: H510852 — MS 

Placa: CPG6164-MS 

Contamos com a colaboração de V.Sas. no sentido de permitir a visita e retirada dos bens 

da Gaivão Engenharia, 

Atenciosamente, 

--P(Guilhermó Rosetti Mendes 
Diretor- Consórcio UFN3 

PROTOCOLO 

Recebido  
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Rafaela de Freitas Baptista de eira - Juiz em Exercício 

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 7a Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro Rio de Janeiro - RJ Tel,: 3133 2185 e-mail: 
pepinvempetirj.jus.br  

Fls. 

Processo: 0093715-89.2015.8.19.0001 112_ 05(23 

  

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial 
Autor: GALVAO PARTICIPAÇOES 5 A - CNPJ: 11,284.210/0001-75 
Autor: GALVAO ENGENHARIA S A - CNN; 01340937/0001-79 
Administrador Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 
LTDA. 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz 
Rafael@ de Freitas Baptista de Oliveira 

Em 04/02/2016 

Despacho 

Juntem-se as petições pendente. sapos, retornem conclusos. 

Rio de Janeiro, 04/02/2016. 

Autos recebidos do MM Dr. Juiz 

Raraela de Freitas Baptista de Oliveira 

Em / / 

Código de Autenticação: 4WYPANKBI.S71E.ICIVA 
Este código pode ser verificado em http://www4.gri  ius.briCertidaoCKINalidacao.do  

110 MARCIOJUSTINO 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO 

MALOTE DIGITAL 

Tipo de documento: informações Processuais 

Código de rastreabilidade: 81920161178467 

Nome original: of.70.2016.pdf 

Data: 26/01/2016 18:24:13 

Remetente: 

Márcia de Cacia Cosendey Ferreira Vianna cie Souza 

DGJUR - SECRETARIA DA 9 CAMARA CIVEL 

TJRJ 

Prioridade: Normal. 

Motivo de envio: Para providências. 

Assunto: of.70 



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Nona Câmara Chiei 

Oficio PJERJ ri° 70 / 2016 
Ref. Proc. N° 0093715-69.2015.8.19.0001 

Rio de Janeiro, 26 de Meiro de 2016. 

Senhoi7J, iz: 

De ordem do E. Desembargador DES. CARLOS 

AZEREDO DE ARAUJO, nos termos do art. 527, IV, do CPC, solicito a V. 

Exa. sejam prestadas informações, inclusive quanto ao cumprimento do art. 

526 do CPC, no prazo de dez dias, a fim de instruir o julgamento do 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N" 0064415-65.2015.8.19.0000, em que 

Agravante PROMONLOGICALIS TECMOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

e Agravado GALVAO ENGENHARIA S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

GALVAO PARTICIPAÇOES S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

Outrossim, informo a V.Exa. que foi indeferido o efeito 

suspensivo pretendido. 

Atenciosamente, 

VALERIA BERNARDO DA ROCHA BATISTA 

SECRETÁRIA DA 9a CAMARA CIVEL DO TJRJ 

Ao Exmo. Sr. Dir. 
Juiz de Direito da CAPITAL 7 VARA EMPRESARIAL 
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EXMO. SR. DL JUIZ DE DIREITO DA 7" VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 
DA CAPITAL — TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Alvarez eapilarsai do Brasil Lt da\-
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04571-050 - São Paulo - SP, arazit 
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Processo n. 0093715-69.2015.8.19.0001  

AI,VAREZ 84 MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 

LTDA., nomeada Administradora Judicial por esse M. Juízo nos autos do processo de 

Recuperação Judicial de GAILVAO ENGENHARIA S.A. (em recuperação judicial) e GALVAO 

PAR.TICIPAÇOES S.A. (em recuperação judicial), vem, respeitosamente, se manifestar sobre a 

petição de fis. 12.221/12.223: 

A Prefeitura de Itapoá, etn breve síntese, protocolou petição nos autos deste processo 
afirmando que a "aliena0O da participação da GALPAR na CAB .Ambiental depende de sua 
prévia anuência_ Isto porque a alienação implicará na alteração do controle societário da CAB 
Ambiental, devendo ser previamente submetida à sua avaliação e ,anuência, sob pena de 

caducidade do contrato de concessão. 

Feita esta breve introdução, esta Administradora Judicial informa que está ciente dos 
termos da petição da Prefeitura de Itapoí. No entanto, a Prefeitura de Itapoí não possui o 
condão de impedir a alienação da UM CAB prevista no plano de recuperação judicial -aprovado 

em assembleia geral de credores neste processo de recuperação judicial 

Aliás, caso a Prefeitura de Itapoá entenda que a alienação da participação da G.ALP.AR  

na CAB Ambiental configure hipótese de caducidade do contrato de concessão, a extinção 
deverá ocorrer via procedimento administrativo e, eventualmente, judicial perante o respectivo 

juízo competente para dirimir tais conflitos. 

Trading as AIvarz & Marsal do Brasil Ltda. 

www.aivarezattimarsaLcom 



Por fim, 'entende esta Administradora Judicial que, como a petição da Prefeitura de 
Itapoá está. juntada aos autos deste processo de recuperação judicial, já foi dada a devida 
publicidade às Recuperandas, ao Ministério Público e aos eventuais interessados. 

. 	• Diante do exposto, espa. Administradora Judicial entende .que, se ainda for do interesse  
das Recupetandas e dos credores neste processo de recuperação judicial, não há qualquer 
impedimento para a alienação da UPI CAB, a qual. podetá. ser realizada independentemente da .  
prévia anuência. da Prefeitgra de Jtapoá. 

NesÊes termos, 
pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2016. 

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA 
Eduardo Seixas 	 Isabel Chrlstina Nielebock 

Administradora Judicial 

Antonio Affonso Mac Dowell Leite de Castro 	Leila Caldas Vieira da Cruz 
OAB/RJ ri- 71.018 	 OAB/RJ a 90'.459 

ILIJCCÁLI " 
Lucas Latini 

OAB/R1 n. 172760 
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• VINfa.) KAE11) ANTÓNIO 
• ALESSANDRA CAMPOS De ASSIS FONSECA 
• ALEXANDRE RAMOS AUAD 
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• CARLOS i•ITNRI(',11a:. RoDRionsiiiFARIA 
• DANIF I. DE MIRIM RIRMO 
• DANIELA PRADO KAILAS 
• IstTvÃO Luz l'S• NINA DE Avl I,A 
• FILIPE LoisATO CARVALHO MITRA: 

ETLNÁNI)A, CAROUNE: MIRANDA RESENOV 
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• NATÁLIA FERRAZ FRTTTAS 
• NATÁISA Lc. BIÉONO Imutio 
• PAOLA BARROSA DE OLIVEIRA 
• PEDRO CaRALDTS 
• PEDRo ILirz PATELLI 
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• pmAn, DOS SANTOS MADANIELO 
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, T1-11Ac,o kormuGt.if5 
- VIVIANE ARAL;1(' i)É AGUIAR. 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA r'VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE 

JANEIRO/RJ: 

Recuperação Judicial 
Processo n° 009371569.2015.8.19.0001 
Recuperanda: Gaivão Engenharia S/A 

CASA DO EPI LTDA.,  empresa credora já qualificada no 

processo em epígrafe, vem respeitosamente, perante V.Exa., requerer a juntada 

de procuração anexa. 

Na oportunidade, requer a juntada do ihstrumento de 

procuração, bem como o cadastramento no SiSCOM e que todas as 

publicações, ciências e intimações sejam realizadas em nome de Maria da 

Conceição Cadar Lopes, advogada inscrita sob a OAB/Ri n° 79.991, Vinício Kalid 

Antônio, advogado, inscrito sob o n°  OAB/MG 57.527 e Lauriê Madureira Duarte, 

advogada, inscrita sob o n° OAB/MG 123.086, sob pena de nulidade. 

Nestes termos, 

pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro d 2016. 

otglo(0 lflUèt,&6 
na a Conceiçao a ar Lo e 

OAB/RJ 79.991 

AM PRUDENTE DE MORAIS, 1.070 2' PAVIMENTO, BAIRRO CORAÇÃO DE JESUS - CEP 30.380-252 
BELO HOR.IZONTE - MG - BRASIL -TEL.: 55 31 3303-5959 



PROÇuRACQ 
Por este instrumento particular de PlandatO, TI orfAcio(arnos) e constituo(imos) meus(nossos) 
procuradores QS DIS, Vinicio Kalid Antônio (OAB/MG 57.527) Tércio Túlio Nunes Marcato 
(0A13/MG 63.561), Alçssandra Campos de Assis Fonseca Mareato (OAB/MG 97.503), 
Alexandre Ramos Auad (0A13/4G 93,064), Ana Gabriela Teixeira Córdova (OAB/MG 
114.866), Ana Paula Nunes Marcato (0A11/NIG 117.082), Ana Paula Pena Calcagno 
(OAB/MG 97.507), 701), André Menezes Gontijo do Couto (OAB 103.397), André Ricardo 
Costa Pederaoli (0A13/MG 129.701), André Victor Vianna Santos (OAB/MG 134.282), 
Atina Carolina Azevedo (0.A13/NIG 111,823), Áurea Rios Barbosa (OAB/MG 97.887), 
Camila Rabuda dos Santos Melo (0A,BNIG 123.873), Carla Chagas Chaves (OAB/MC; 
77.792), Carlos Henrique Rodrigues cle Faria (OAB/MG 

1 10,090), ¡clipe Lobato Carvalho 
Mitre (OAB/MG 92741), Fernanda Campolina Velos() (OAB/MG 142.800), Fernando 
Brétas Campos (OAB/MG 146.412), Guilherme Carlos Freitas Bravo (OAB/MG-100.942), 
Gustavo Silva Seita Bicatho, (OAB/MG 150.081), Henrique Machado Rocirigus de Azevedo (0ABMG 89368),igor Ferreira Angusto 

(OAR/MG 109,9221 Isabel Cristina da 
Silva SOarès (0À13/NI(j ça8.774), Jánalita Diiiií 'Ferreira de Ãndrilde (OABINIG 133:583), 
'buiria da Costa Duarte (0A3/MG 129.242), Juliana Campos Rocha (OAB/MG 28.138), 
Karim de Vasconcelos Amaral (0A13/MG 143.974) Lauriê Madureira Nade (OAB/MG 721086), Leonardo Felipe Sarsur (0A13/M(J 56.557), Lidia ne Crístina Ribeiro de Oliveira (OAB/MG 140.425) Lilian Duarte iliealho (OAB/MG 124.159), Lorena Nliehele Costa 
Moreira (0A11/MG 121,040), Luiz Gustavo Sobreira 

Pereira Silva (OAS/MG 129.5231 Mara Urda Ribeiro Carneiro Feltre 
(OAB/MG 108.903), Maria da Conceição Cariar 

Lopes (0413/Ri 079,991), Maria Gorada Torres Neiva(0A 11/MG 52.016), Mariana Bento 
Oliveira (0A13/N1G 106.207), Mariana Polono Pellegrino (OAB/MG 126.640), Natália 
Ferraz Freitas (0A13/MG 123.048), Natália Lo Buono Botelho (OAB/MG 

1 15.939), Nelson Luiz 
Caraeroni Duarte (0A13/NIG 149.466), Paola BA rhosa de Oliveira (0ABIMG 119.406), Pedro Garaldes (0A13/M(120.041), Pedro Luiz Patelli Aleije (OAB/MG 121.526), Pedro 

Margit Vilas (OAr3/MG 112.845), Itainel dos Santos Madanêlo (0AB/NIG 65.903), Rafael Duarte &scan Santos (0A13/MC; 111,917), Rafael Lara Rabelo 
(0M3/MG 1 36.799), Rodrigo Fernandes Filas 

(0A13/MG 131.757), Sheila Gomes Ferreira (OAB/MG 73.087), Taintara Cristina Estavam de Luiz (0M3/MG 121.313),Thalita Guerra Abarão Amimai (OAB/MG 143.215)7 
 Vitor Sudano Ferreira (0A13/MG 144.0071 Viviane Araújo de Aguiar (OAB/MG 

86.226), Viviane Godinho Caldeira OAB/MG 132.253) e bem como aos estagiários .acadânicos em Direito, Mc 
x Machado Guiseern (0A13/MG 33.7,177E),,Arisvaitt0-ffitartins 

(OAB/MG 35.106-E), Felipe Santos Gonçalves (OAB/MG 30.401-.E), Maxiniiller 
da Silva 

Souza (OAB/MG 28.083-E), Paulo 
de Tarso dos Santos Teixeira (OAB/MG 35.310-E), Priscila Rodrigues Arnurrnind 

(OAB/MG 37765-E) c, Rafada Martins 
Amorim (0AB/1G 38.066-e), 

com escritório à Av. Prudente de Monis, 1070, Bairro Coração de !asas, Belo 
Holizonte, MG, aos quais conecdo(demos) poderes para o foro em geral, com 

cláusula AO MOICIA c EXTRA JUDICIA e, 
ern especial, para, (a-n conjunto ou separadamente acompanhar e atuar na Recaperaçâo 
Judicial n' 009371569.2015.8.19.0001, da empresa GALVÃO -.'ENGENIIARIA SIA, 

podendo present defesa, contrarrazões, impugnar, a 
r falos novos, recorrer, reclamar 	

st& d stir, firmar compromisso e acordo, 
necessário ou conveniente a cl descai 
receber e dar quitação. Poda ainda, os 	dos a 	ados praticar todo e qualquer ato 

sie ink • o, inclusive substabelecer. 



BANCO DO BRAsiL 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA 

VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE 

JANEIRO (RJ). 
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Autos n.0: 	0093715-69.2015.8.19.0001  

Ação: 	RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Requerentes:GALVÁO ENGENHARIA S.A. E GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. 

Credor: 	BANCO DO BRASIL S.A. 

BANCO DO BRASIL S.A., por sua advogada ao final 

firmada, conforme procuração e substabelecimentos já acostados, nos autos do 

processo em referência, que tem como requerentes GALVÂO ENGENHARIA 

S.A. e GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. vem, rigorosamente no prazo legal, em 

conformidade com o que determina o artigo 526, do Código de Processo Civil, 

informar a V. Ex.' a interposição, em 02/02/2016, de AGRAVO DE 

INSTRUMENTO contra a r. decisão proferida às fls. 12.361 a 12.362, que não 

conhece dos embargos de declaração opostos pelo Banco, do Brasil contra 

decisão de fls. 11.736 a 11739, que determina realização de segunda praça para 

alienação da CAB Ambiental, conforme protocolo da distribuição do processo 

eletrônico em anexo, possibilitando, assim, o exercício do Juizo de retratação, o 



que ora se requer, pelas razões lançadas na petição inicial do agravo de 

instrumento, cuja cópia integral instrui a presente petição. 

Por oportuno, o Banco do Brasil informa que o agravo 

de instrumento foi instruído com os seguintes documentos: 

a) ANEXO 01 — Petição inicial do pedido de Recuperação (fl. 02 a 28); 

b) ANEXO 02 — Procurações dos advogados dos Agravados — (fls. 779 e 780); 

c) ANEXO 03 — Decisão de deferimento do processamento da Recuperação 

Judicial, com nomeação do Administrador Judicial (fls. 791 a 798-A); 

d) ANEXO 04 — Termo de Compromisso firmado pelo Administrador Judicial 

nomeado e procuração de seus patronos (fls. 799 a 826); 

e) ANEXO 05 — Relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial — art. 

7°, §2°, da Lei 11.101/05 na forma do Edital extraído do site do TJRJ; 

f) ANEXO 06 —Ficha n° 89 e planilhas — documento de análise do Administrador 

Judicial sobre os créditos do Banco do Brasil; 

g) ANEXO 07 — Plano de Recuperação Judicial apresentado em 08/06/2015 e 

anexos (fls. 2128 a 2173 e 2174 a 2224); 

h) ANEXO 08 — Petição com juntada de procuração e substabelecimento dos 

patronos do Agravante e Estatuto do Banco do Brasil (fls. 3382 a 3398); 

i) ANEXO 09 — Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial apresentado em 

13/08/2015 (fls. 7019 a 7082); 

j) ANEXO 10 — Petição de 20/0812015 e Ata da Assembléia de Credores de 

19/08/2015 (fls. 8112 a 8120); 

k) ANEXO 11 — Petição de 31/08/2015 e Ata da Assembléia Geral de Credores 

realizada em 28/08/2015 com seus anexos, entre eles o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado (fls. 9032 a 9574); 

I) ANEXO 12 — Decisão de homologação do Plano de Recuperação (fls. 9743 a 

9752); 

m) ANEXO 13 — Petição da Recuperanda em que é requerida realização do pregão 

para alienação da UPI CAB Ambiental em segunda praça (fls. 11,728 a 11 .733); 

n) ANEXO 14 — Decisão determina realização de leilão em segunda praça — (fls. 

11.736 a 11.739); 

2 



f4f 
o) ANEXO 15 — Certidão de sua publicação (fl. 11.739-A); 

p) ANEXO 16 — Edital de 2 praça (fls. 11.789 a 11,793); 

q) ANEXO 17 — Petição de AEGEA Saneamento e Participações S.A. (fls. 11.869 a 

11.872); 

r) ANEXO 18 — Petição da Recuperanda sobre manifestação da AEGEA (fls. 

11.902 a 11.907); 

s) ANEXO 19 — Nova petição de AEGEA Saneamento e Participações S.A. com 

apresentação de documentos para participação de leilão (fls. 12.022 a 12.061); 

t) ANEXO 20 — Despacho com indeferimento do pedido formulado por AEGEA (fls. 

12,062 e 12.063); 

u) ANEXO 21 — Manifestação do Administrador Judicial e despacho do Juizo (fls. 

12.064 a 12.070); 

v) ANEXO 22 — Embargos de declaração do Banco do Brasil (fls. 12.071 a 12.074); 

w) ANEXO 23— Embargos de declaração diversos (fls. 12.075 a 12.088); 

x) ANEXO 24 — Certidão afirma tempestividade dos embargos do Banco do Brasil 

(fl. 12.207); 

y) ANEXO 25 — AEGEA informa as razões que levaram a empresa a não 

apresentar proposta no pregão (fls. 12.208 a 12.215); 

z) ANEXO 26 — Decisão agravada que não conhece dos embargos do Banco do 

Brasil (fls. 12.361 a 12.363); 
aa) ANEXO 27 — Certidão de publicação das decisões de fls. 12.062 e 12.063 e 

12.361 a 12.363 (fls.12.439 e 12.440). 

Termos em que 

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro (RJ), 02 de fevereiro de 2016. 

afrinicL 
Renata Cardoso Duran Barboza OABRJ 126.682 



   

  

PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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Petição Inicial Eletrônica r instância/Conselho da Magistratura 

Sr° Usuário, a petição foi encaminhada com sucesso. 

O protocolo gerado é a sua garantia do recebimento da petição pelo Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, sendo desnecessário novo peticionamento eletrônico com as mesmas 

informações. 

w.ww24.2,4Ao. 	 •Inig5Mkgittá,2P 

Processo: 0004834-85.2016.8.19.0000 

Protocolo: 3204/2016.00050272 
Segunda Instância 

Data : 02102/2016 	 Horário: 11:28 
GRERJ : 1052476170284 (R$155732) 	Número do Processo de Referência: 0093715- 

69.2015,8.19.0001 

°mão de Origem: Capital: Cartório da r Vara Empresarial 

Natureza: Civel 
	

Tipo Protocolo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL 

h 
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RJ126682 - RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA 

RJ130888 - RAFAEL DE AMORIM SIQUEIRA 

RJ094605 - FLAVIO ANTONIO ESTE VES GALDINO 

RJ135064 - GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO 

naNTWA-N-A., 

GALVAO ENGENHARIAS A- CNPJ: 01340937/0001-79 , Jurídica, Empresa Privada , CNPJ - 01340937000179 

Endereço: Comercial - Rua Gomes de Carvalho, 1510, 2° Andar, SP, São Paulo, Vila Olímpia, CP: 04547005 

GALVAO PARTICIPAÇOES S A - CNPJ: 11.284.21010001-75, Jurídica , Empresa Privada, CNPJ - 

11284210000175 Endereço: Comercial - Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19° Andar, SP, São Paulo, Vila Olimpia, 

CEP: 04547005 
ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA. , Jurídica , Empresa Privada , CNPJ - 

07016138000128 Endereço: Comercial - Rua Surubim, 577, 9 andar, SP, São Paulo, Cidade Monções, CEP: 

04571050 
BANCO DO BRASIL S.A. , Jurídica, Empresa Privada, CNPJ - 00000000000191 Endereço: Comercial - Rua Lélio 

Gama, 105, 15 andar, RJ, Rio de Janeiro, Centro, CEP: 20031204 
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Recurso: AI Gaivão Engenharia não conhecimento recurso - Assinado.pdf 	Documento com Assinatura Eletrônica 

Procuração: ANEXO 8 Juntada de mandato e estatuto BE pdf - Assinado.pdf 

Decisão Agravada: ANEXO 26 DESPACHO 12361 A 12363- Assinado.pdf 
• 

Certidão de publicação da decisão agravada: ANEXO 27 CERTIDÕES 
GALVÃO Assinado.pdf 

Certidão de intimação: ANEXO 27 CERTIDÕES GALVAO - Assinado.pdf 

Documentos que Instruem a inicial: ANEXO 2 Procurações de GESA e 
GALPAR - Assinado.pdf 

Extrato da GRERJ: Arquivo não adicionado! 
Motivo: GRERJ eletmica 

Anexo I: ANEXO 1 Petição inicial fls. 02 a 28 - Assinado.pdf 

Anexo 2: ANEXO 2 Procurações de GESA e GALPAR Assinado.pdf 

Anexo 3: ANEXO 3 Decisão defere processamento fls, 791 a 798 A - 
Assinado.pdf 

Anexo 4: ANEXO 4 Termo de compromisso e procuração do AJ - 
Assinado.pdf 	

• 

Anexo 5: ANEXO 5 Edital do Administrador Gaivão Engenharia - 
Assinado.pdf 

Anexo 6: ANEXO 6 Ficha n° 89 análse do AJ sobre créditos do BB - 
Assinado.pdf 

Anexo 7 parte 1: ANEXO 7 parte 1 Plano de Recup 2128 a 2173 - 
Assinado.pdf 

Anexo 7 parte 2: ANEXO 7 parte 2 Plano de Recup 2174 a 2200 - 
Assinado.pdf 

Anexo 7 parte 3: ANEXO 7 parte 3 Plano de Recuperação e anexos - 
Assinado.pdf 

Anexo 8: ANEXO 8 Juntada de mandato e estatuto BB pdf - Assinado.pdf 

Anexo 9 . 
: ANEXO 9 Aditamento ao Plano de 13.08 fls. 7019 a 7082 - Assinado.pdf 

Anexo 10: ANEXO 10 Ata da Assembléia de 19,08.2015 - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 1.a: l_pdfsam_ANEXO 11 parte 1 Assembleia de 28.08 e 
anexos - Assinado.pdf 



Anexo 11 parte 1.b: 32_pdfsam_ANEXO 11 parte 1 Assembléia de 28.08 e 
anexos - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 2.a: l_pelfsarri_ANEXO 11 parte 2 Assembléia de 28.08 e 
anexos - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 2.b: 33_pdfsam_ANEXO 11 parte 2 Assembléia de 28.08 e 
anexos - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 3.a: l_pdfsam_ANEXO 11 parte 3 Assembléia de 28.08 e 
anexos - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 3.b: 38_pdfsarri_ANEXO 11 parte 3 Assembléia de 28.08 e 
anexos - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 4.a: 1 pdfsam ANEXO 11 parte 4 Anexos da Assembléia 
Plano Aprovado - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 4.b: 33_pdfsam_ANEXO 11 parte 4 Anexos da Assembléia 
Plano Aprovado - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 4 c: 66 pdfsam_ANEXO 11 parte 4 Anexos da Assembléia 
Plano Aprovado -.Assinído.pdf 

Anexo 11 parte 4 d: 106_pdfsam_ANEXO 11 parte 4 Anexos da Assembléia 
Plano Aprovado - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 4 e: 140_pdfsam_ANEXO 11 parte 4 Anexos da Assembléia 
Plano Aprovado - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 4 f: 179_pdfsam_ANEXO 11 parte 4 Anexos da Assembléia 
Plano Aprovado - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 5a: l_pdfsam_ANEXO 11 parte 5 Anexos da Assembléia 
com plano Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 5b: 41 pdfsarn_ANEXO 11 parte 5 Anexos da Assembléia 
com plano - Assinado.pdf 

_ Anexo 11 parte 5c: 93_pdfsam_ANEXO 11 parte 5 Anexos da Assembléia 
com plano - Assinado.pdf 

Anexo 11 parte 6d: 158_pdfsarn_ANEXO 11 parte 5 Anexos da Assembléia 
com plano - Assinado.pdf 

Anexo 12: ANEXO 12 Decisão de homologação do Plano - Assinado.pdf 

Anexo 13: ANEXO 13 fia 11728 a 11733 - Assinado_pdf 

Anexo 14: ANEXO 14 Decisão leilão 2 praça fia 11736 a 11739 - 
Assinado.pdf 

Anexo 15: ANEXO 15 - CERTIDÃO FLS.11739 A - Assinado.pdf 

Anexo 16: ANEXO 16 Edital 2'  praça tis 11789 a 11793- Assinado.pdf 



• 
Anexo 17: ANEXO 17 Petição AEGEA fls 11869 a 11872- Assinado.pdf 

Anexo 18: ANEXO 18 Petição Recuperandas fls 11902 a 11907 - 
Assinado.pdf 

Anexo 19: ANEXO 19 PEDIDO FIAS PARA PREGÃO - Assinado.pdf 

Anexo 20: ANEXO 20 Despacho indeferim. pedido AEGEA - Assinado.Pdf 

Anexo 21 
: ANEXO 21 MANIFESTAÇÃO Adm Jud e despacho habilitação - 
Assinado.pdf 

Anexo 22: ANEXO 22 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BB - 
Assinado.pdf 

Anexo 23: ANEXO 23 ED CEF E OUTROS - Assinado.pdf 

Anexo 24.: ANEXO 24 CERTIDÃO - Assinado.pdf 

Anexo 25: ANEXO 25 AEGEA CARTAS DE NÃO APRESENTAÇÃO DE 
‘`-- PROPOSTA PREGÃO - Assinado.pdf 

Anexo 26: ANEXO 26 DESPACHO 12361 A 12363 - Assinado.pdf 

Anexo 27: ANEXO 27 CERTIDÕES GALVÃO Assinado.pdf 



BANCQ.Do 
EXCELENTiSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRIMEIRO VICE-

PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

GRERJ 10524761702-84 
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BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-91, sediada em Brasília (DF), 

com Assessoria Jurídica Regional no Rio de Janeiro (RJ), por sua advogada 

signatária (procuração, substabelecimentos e atos constitutivos em anexo), 

com endereço profissional na Rua Senador Dantas 105/15° andar, Centro - 

CEP 20031-201, onde, na forma do art. 39 do CPC, deverá receber as 

intimações referentes ao processo em epígrafe, vem, com fulcro nos artigos 

522 e seguintes, do Código de Processo Civil, e 59, §2°, da Lei n° 

11.101/2005, interpor o presente 

AGRAVO DE INSTRUMENTO  

com o escopo de ver reformada as decisões proferidas às fls. 12.361 a 

12.362, que não conhece dos embargos de declaração opostos pelo Banco 

do Brasil contra decisão de fls. 11.736 a 11739, que determina realização de 

segunda praça para alienação da CAB Ambiental, nos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GALVÃO ENGENHARIA S.A. e GALVÃO 

PARTICIPAÇÕES S.A., em curso perante a 7a Vara Empresarial da Comarca 



<u<'D 

BANCO:Niaustl- 
da Capital do Rio de Janeiro (PROC. 0093715-69.2015.8.19.0001)7 em razão 

dos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

Em cumprimento ao disposto no art. 524, Ill do CPC, o 

Banco informa que os patronos das empresas em Recuperação são: Dr. 

Flávio Galdino — OAB/SP 256.441, Dra. Cristina Biancastelli — OAB/SP 

163.993, Dr. Eduardo Takemi Kataoka — OAB/SP 299.226, Dr. Gustavo 

Fontes Valente Salgueiro — OAB/RJ 135.064, Dr. Filipe Guimarães — OAB/RJ 

153.005, Dr. Gabriel Rocha Barreto — OAB/SP 294.457, Dr. Felipe Brandão — 

OAB/RJ 163.343, Dr. Danilo Palinkas Anzelotti — OAB/SP 302.986 e Dra. 

Adrianna Chambõ Eiger — OAB/SP 305.533 todos com endereço profissional 

localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.900, 11° andar, São Paulo - SP, 

CEP 04.538-132. 

Observa ainda que foi nomeado Administrador Judiciai 

Alvarez & Marsat Consultoria Empresarial do Brasil LTIQA. representada pelo 

Senhor Eduardo Barbosa de Seixas inscrito no CREA/RJ n° 158.23810, com 

endereço na rua Surubim, n° 577, 90 andar, Cidade Monções, São Paulo — 

SP, CEP 04571-050, tendo como patronos: Dr. Antônio Affonso Mac Dowell 

Leite de Castro — OAB/RJ 71.018, Dra. Leila Caldas Vieira da Cráz — OAB/RJ 

90.459 e Lucas Latini Cova — OAB/RJ 172.760, com escritório na rua Lauro 

Muller, n° 116, conjunto 4302, Botafogo, Rio de Janeiro (RJ). 

Instrui o presente com cópias das peças obrigatórias, 

previstas no artigo 525, I do CPC, além de outras que entende úteis à 

elucidação do caso, cópias estas que  a advoqadp subscreveor do  

art. 365. IV do CpC, declara corno sendo autênticas e que estão a seguir 

discriminadas: 

a) ANEXO 01 — Petição inicial do pedido de Recuperação (fl. 02 a 28); 
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b) ANEXO 02 — Procurações dos advogados dos Agravados — (fls. 779 e 

780); 

c) ANEXO 03 — Decisão de deferimento do processamento da Recuperação 

Judicial, com nomeação do Administrador Judicial (fls. 791 a 798-A); 

d) ANEXO 04 — Termo de Compromisso firmado pelo Administrador Judicial 

nomeado e procuração de seus patronos (fls. 799 a 826); 

e) ANEXO 05 — Relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial 

— art. 7°, §20, da Lei 11.101/05 na forma do Edital extraído do site do TJRJ; 

f) ANEXO 06 —Ficha n° 89 e planilhas — documento de análise do 

Administrador Judicial sobre os créditos do Banco do Brasil; 

g) ANEXO 07 — Plano de Recuperação Judicial apresentado em 08/06/2015 

e anexos (fls. 2128 a 2173 e 2174 a 2224); 

h) ANEXO 08 — Petição com juntada de procuração e substabeiecimento dos 

patronos do Agravante e Estatuto do Banco do Brasil (fls. 3382 a 3398); 

i) ANEXO 09 — Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial apresentado 

em 13/08/2015 (fls. 7019 a 7082); 

j) ANEXO 10 — Petição de 20/08/2015 e Ata da Assembléia de Credores de 

19/08/2015 (fls. 8112 a 8120); 

k) ANEXO 11 — Petição de 31/08/2015 e Ata da Assembléia Geral de 

Credores realizada em 28/08/2015 com seus anexos, entre eles o Plano 

de Recuperação Judicial aprovado (fls. 9032 a 9574); 

I) ANEXO 12 — Decisão de homologação do Plano de Recuperação (fls. 

9743 a 9752); 

m) ANEXO 13 — Petição da Recuperanda em que é requerida realização do 

pregão para alienação da UPI CAB Ambiental em segunda praça (fis. 

11.728 a 11,733); 

n) ANEXO 14 — Decisão determina realização de leilão em segunda praça — 

(fls. 11.736 a 11.739); 

o) ANEXO 15— Certidão de sua publicação (fl. 11.739-A); 

p) ANEXO 16 — Edital de 20  praça (fis. 11.789 a 11.793); 

T
J
R
.)
 2
0

1.6
{1
0
05

0
2
7
2
 0
2/

0
21
2
0
1
6
 1
1
:2

B:
1
3
  I
>

O
T
 P
e
liç

ão
  i
n
ic

ia
l  E

Le
tr
ô
n
iC

a 



BANCQ.p9, 
q) ANEXO 17 — Petição de AEGEA Saneamento e Participações S.A. (fls. 

11.869 a 11.872); 

r) ANEXO 18 — Petição da Recuperanda sobre manifestação da AEGEA (fls. 

11.902 a 11.907); 

s) ANEXO 19 — Nova petição de AEGEA Saneamento e Participações S.A. 

com apresentação de documentos para participação de leilão (fls_ 12.022 a 

12.061); 

t) ANEXO 20 — Despacho com indeferimento do pedido formulado por 

AEGEA (fls. 12.062 e 12.063); 

u) ANEXO 21 — Manifestação do Administrador Judicial e despacho do Juizo 

(fls. 12.064 a 12.070); 

v) ANEXO 22 — Embargos de declaração do Banco do Brasil (fls. 12.071 a 

12.074); 

vv) ANEXO 23 — Embargos de declaração diversos (fls. 12.075 a 15.088): 

x) ANEXO 24 — Certidão afirma tempestividade dos embargos do Banco do 

Brasil (ft 12_207); 

y) ANEXO 25 — AEGEA informa as razões que levaram a empresa a não 

apresentar proposta no pregão (fls. 12.208 a 12.215); 

z) ANEXO 26 — Decisão agravada que não conhece dos embargos do Banco 

do Brasil (fls. 12.361 a 12.363); 

aa)ANEXO 27 — Certidão de publicação das decisões de fls. 12.062 e 12.063 

e 12.361 a 12.363 (fis.12.439 e 12.440). 

Por oportuno, informa a V. Exa. que as custas do recurso 

foram regularmente recolhidas por meio da GRERJ n° 10524761702-84. 

DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVAMENTE DO PRESENTE AGRAVO 

Prescreve o artigo 522 da Lei Processual Civil: 
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CANCO-DORWIL 
"Das decisões interlocutárias caberá agravo, no prazo de 

10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de 

decisão suscetível de causar , à party_9~iai_f e e de 

difícil r!aipLpsfija,". 

Assim, dúvidas não persistem quanto ao cabimento de 

Agravo de Instrumento como o recurso hábil a modificar a decisão recorrida. 

Importante frisar, ainda, que este recurso é tempestivo, 

pois da decisão ora guerreada foi publicada em 27101/2016 (quarta-feira), 

iniciando-se a contagem do prazo legal no dia 28/01/2016 (quinta-feira), com 

fim em 11/02/2016 (segunda-feira), após feriado de Carnaval. Assim, unia vez 

que protocolado nesta data, se constata que o presente agravo de 

instrumento é interposto no prazo legal. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro (RJ), 01 de fevereiro de 2016. 

Renata Cardoso Duran Barboza - OAB/RJ 126.682 

(Assinado digitalmente) 
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,A 	BRAS I 1 

RAZÕES DO AGRAVANTE 

0)" 

Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. 

Agravado: GALVÃO ENGENHARIA S.A. E GALVÃO PARTICIPAÇÕES 

S.A.. 

Juízo de Origem: or Vara Empresarial da Comarca da Capital - RJ 

EGRÉGIA CÂMARA 

Nobres Julgadores, 

1. BREVE RELATO DOS FATOS 

1. Trata o feito originário de pedido de Recuperação Judicial 

proposto por Gaivão Engenharia S.A. e Gaivão Participações S.A., em 

25/03/2015 (ANEXO 1). 

2. Decisão publicada em 08/04/2015 deferiu o 

processamento da Recuperação Judicial (ANEXO 3) e o Edital ido artigo 52, 

§1°, da Lei n° 11.101/2005 demonstrou um reconhecimento pela empresa de 

divida junto ao Banco do Brasil no expressivo montante de R$ 

195.704.760,61 (cento e noventa e cinco milhões, setecentos e quatro mil, 

setecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos) e R$ 512,38 

(quinhentos e doze reais e trinta e oito centavos), crédito classificado como 

quirografário. 

3. Após divergência e análise do Administrador Judicial o 

valor do crédito quirografário do Banco do Brasil foi estipulado em R$ 



53.238.381,15 (cinqüenta e três milhões, duzentos e trinta e oito mil, trezentos 

e oitenta e um reais e quinze centavos), sendo reconhecida ainda a existência 

de crédito decorrente de debêntures com tratamento e representação pelo 

agente fiduciário dos debenturistas: Pentágono S.A. DTVM. O Banco do Brasil 

concordou com a avaliação do Administrador Judicial e não houve 

apresentação de Impugnação. 

4. Concomitantemente foi apresentado o Plano de 

Recuperação Judicial peias empresas Recuperandas com posteriores 

Aditamentos (ANEXOS 7,10 e 11). 

5. Na Assembléia de Credores designada para 8/08/2015, 

foi votado o Plano de Recuperação Judicial apresentado no curso da reunião 

(ANEXO 11). 

6. O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela 

maioria dos credores e homologado judicialmente (ANEXO 12), estando 

pendente de apreciação diversos recursos de agravo de instrumento 

interpostos em face da referida decisão. 

7. Não conferido efeito suspensivo aos recursos, e com o 

prosseguimento do processo em primeira instância, foram adotadas as 

medidas para levar a leilão parte do ativo das Recuperandas consistente na 

participação integral da GALPAR no capital social da CAB Ambiental — 

Companhia de Águas do Brasil. Na forma da definição contida no próprio 

Plano de Recuperação, a CAB Ambiental consiste em companhià de capital 

aberto que se dedica ao gerenciamento e à operação de sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, por meio de concessões 

públicas e de parcerias com municípios, estados e companhias públicas. A 

GALPAR é titular de 66,58% do capital social da CAB Ambientai sendo o 

restante detido peio BNDESPAR. 
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8. No item 3.5.1 do Plano de Recuperação Judicial, que trata 
da alienação de ativos das Recuperandas para pagamento aos credores, está 
prevista a alienação da participação integral da GALPAR no capital social da 
CAB Ambiental em valor não inferior a R$ 600 milhões,  conforme abaixo: 

"1. Participação integral da GALPAR no capitai 
social da CAB Ambiental (66,58% do capital social da 
CAB Ambiental), em valor não inferior a R$ 600 milhões, 
na forma de Unidade Produtiva Isolada, de acordo com as 
regras contidas nos artigos 60, Parágrafo Único, 142 e 
145 da LRJ e artigo 133 do CTN, ficando vedada a 
alienação segregada de uma ou de algumas das 
subsidiárias da CAB Ambiental, e sendo certo que o leilão 
para referida alienação deverá ocorrer em até 60 Dias 
Corridos contados da Data da Homologação do Plano;" 

9. Inicialmente, foi publicado Edital para leilão em que há 
expressa previsão da venda da UPI CAB Ambiental por valor não inferior a R$ 
600 milhões, na forma contida no Piano de Recuperação Judicial_ Ocorre que 
não foram apresentados pedidos de habilitação para participação no pregão 
e, conseqüentemente, não foram apresentadas propostas de compra 

10. Eis que as Recuperandas comparecem nos autos para 
requerer a realização do pregão em segunda praça (ANEXO 13), rna forma 
dos artigos 142 §2° e §3° da Lei n° 11.101/2005 e art. 692 do CPC".1 , 
conferindo em anexo minuta para publicação de Edital. 

Art. 142 (...) § 22  A alienação dar-se-á pelo rrláor valor oferecido, ainda que seja inferior ao 
valor de avaliação. § 32  No leilão por lances orais, aplicam-se, no que couber, as regras da 
Lei n°  5.859, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 
Art. 692. Não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil. 
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11. 	 Em decisão de fls. 11.736/11139 (ANEXO 14), entre 

outros pontos, o Juízo determina a realização de leilão em segunda praça, na 

forma do §2° do art. 142 da Lei 11.101/2005 e novo Edital a ser publicado. A 

referida decisão, publicada em 23/11/2015 (segunda-feira), em seu sexto 

item, foi proferida conforme transcrição abaixo: 

'6- Diante da certidão de fls. 11733, a não apresentação de 

habilitantes e proponentes torna inócua a realização da 

audiência designada com o fito da abertura de propostas, cuja 

realização seria procedida em primeira praça no dia 

12/11/2015, às 14:00, conforme Edital devidamente Publicado. 

Com  efeito, suspendo a realização do referido Ato, e desde já 

determino sua realização em segunda praça, que ocorrerá na 

forma do § 2° do art. 142 da Lei 11.101/2005 e do novo Edital a 

ser publicado. 

Assim, fica designado que o propoente deverá apresentar 

pedido de habilitação até às 18:00 horas do dia 01 /12/2015, 

conjuntamente com a documentação exigida no item 3.1 do 

Edital, diretamente no gabinete do Juízo da 7a  Vara 

Empresarial, localizada na Avenida Erasmos Braga, n.° '115, 

saia 708, Lâmina Central, Centro, Rio de Janeiro, n9 horário de 

expediente forense - 11:00 às 18:00-. 

Já as propostas deverão ser entregues do dia 02/12/2015 até 

às 13:00 horas do dia 10/12/2015, no gabinete do Juízo da 7a  

Vara Empresarial, no horário de expediente forense, localizada 

na Avenida Erasmo Braga, n. 115, sala 708, Lâmina Central, 

Centro, Rio de Janeiro; realizando-se em ato continuo às 14:00 

hs do dia 10/12/2015, a Audiência para verificação das 

habilitações, declaração dos habilitados, abertura das 

propostas e lances orais. 

Publique-se o Edital na forma da Lei, e dê-se ciência ao 

administrador judicial e MP. Disponibilize as devedoras cópias 

junto aos seus sítios da Internet dos modelos das propostas de 

fls. 9.825/9.828," 

9 
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12_ 	 O Banco do Brasil apresentou embargos de declaração 

em face da transcrita decisão, em 30/11/2015 (segunda-feira), quando 

observou que não foi ressaltada a necessidade de observância do valor 

mínimo de R$ 600 milhões previsto no Plano de Recuperação Judicial para 

alienação da participação da Recuperanda na CAB Ambiental. 

13. Foi pleiteado que o Juizo se manifestasse sobre a 

aplicabilidade do valor mínimo indicado no item 3.5.1 do ,Plano de 

Recuperação Judicial no segundo leilão a ser realizado e, na hipótese de 

oferecimento à venda por quantia inferior a R$ 600 milhões, acerca do 

descumprimento de expressa condição prevista no Plano de Recuperação 

Judicial em benefício aos credores. 

14. Outros credores também manejaram embargos de 

declaração (ANEXO 23). A Caixa Econômica Federal, por exemplo, bem 

observa obscuridade concernente à indicação na decisão de aplicação do §2° 

do art. 142 da Lei n° 11.101/20052, que trata de valor de avaliação, enquanto 

que no presente caso concreto o piso de R$ 600 milhões foi negociado e 

estabelecido entre credores e Recuperandas no Plano de Recuperação 

Judicial aprovado. 

15. Ocorre que, não obstante os aclaratórios do Banco ora 

Agravante tenham sido propostos no prazo legal, com clara indicação da 

omissão que se buscava ver esclarecida — suprindo todos os pressupostos 

para sua admissão - os embargos não foram conhecidos, conforme decisão 

de fls. 12.361 a 12.363 (ANEXO 26) abaixo reproduzida na parte concernente 

ao aqui tratado: 

10 
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"5- Fis. 12071/12.074, 12.075/12082 e 12.085/12087 

(Embargos de Declaração Banco do Brasil S/A, CEF, 

BANCO ABC BRASIL SIA): Diante da decisão de fls. 

12.208, a qual retirou de pauta a realização do leilão na 

forma questionada no fundamento de todos os Embargos 

interpostos, reconheço estarem prejudicadas SU2S 

apreciações, pelo que deixo de conhecê-los. I." 

16. 	 Assim, é manejado o presente recurso eis que o Banco do 

Brasil entende que os embargos de declaração apresentados devem ser 

conhecidos, com esclarecimento das questões postas e interrupção do prazo 

para apresentação de recurso, eis que merecedora de reforma a decisão que 

determinou a realização da segunda praça para venda da CAB Ambiental 

sem que observadas as disposições do Plano de Recuperação Judicial 

aprovado pelos credores, pelas razões que se passará a expor. 

2, DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO "A QUO"  

CONHECIMENTO E MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE  

A MATÉRIA VENTILADA NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE FLS. 12.071/12.074 DOS AUTOS 

ORIGINÁRIOS, ASSIM COMO REFORMA DA DECISÃO 

QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE SEGUNDA 

PRAÇA SEM OBSERVÂNCIA DO ACORDADO NO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  

17_ 	 Sendo conferida vista dos autos para elaboração do 

presente recurso se observa que, em 19/11 /2015, a AEGEA Saneamento e 

Participações S.A., única empresa a se habilitar para participar do segundo 

2  Ari. 142 §2 A alienação dar-sc-a pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor de 
avaliação. 
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leilão, dirigiu petição ao Juizo (ANEXO 17) relatando urna preocupação: a 

empresa constatou que a cláusula 3.5 I do Plano de Recuperação estipulou 

valor mínimo de oferta para aquisição da UPI CAB Ambiental no,importe de 

R$ 600 milhões. Narra que segundo relato das Recuperandas o preço mínimo 

fixado no Plano aprovado pelos credores não precisaria ser atendido podendo 

a arrematação se dar por qualquer preço. 

18. 	 Diante de tal quadro, "objetivando preservar direitos e 

visando a segurança jurídica de potenciais interessados em uma eventual 

aquisição da UPI C148 Ambiental", a AEGEA pleiteou que fossem "prestados 

esclarecimentos a todos os interessados, pelos mesmos meios em que foi 

publicado o edital do leilão em segunda praça, no sentido de que poderá ser 

incluída no Contrato de Compra e Venda ("SPA') da UPI CAB Ambiental, 

como condição precedente ao fechamento do negócio, a ratificação da 

arrematação pelos credores em nova AGC". 
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19. Por meio da petição de fls. 11.902 a 11.907 as 

Recuperandas rechaçaram o pedido formulado pela AEGEA ao éntenclimento 

de não ser ela legitimada para a postulação efetuada e porque a questão já 

teria sido decidida pelo Juizo por meio da decisão e edital de fls. 

11.736/11739 e 11,748/11.758. 

20. O Juizo acaba por proferir decisão (fis. 12.062/12.063) de 

23/11/2015, publicada tão somente em 25/01/2016, indeferindo o pedido da 

AEGEA Saneamento e Participações S.A., nos seguintes termos: 

1- A AEGEA - suposta interessada na participação do leilão 

para alienaçao da UPI CAB Ambiental - vem aos autos requerer 

sejam prestados esclarecimentos no sentido de que poderá ser 

incluída no contrato de compra e venda da UPI CAB Ambiental, 

como condição precedente ao fechamento do negócio, a 

ratificação da arrematação pelos credores em nova 
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AGC. Embora a AEGEA não possua legitimidade para atuar no 

juizo recuperacional, é oportuno esclarecer que não há qualquer 

necessidade de se alterar e procedimento de leilão da UPI, uma 

vez que o procedimento em segunda praça está em perfeita 

sintonia com o disposto no art. 142, pg. 2o da LRJ e art. 692 do 

CPC. Ademais o edital de leilão foi devidamente publicado 

contendo todas as especificações e condições precedentes para 

a aquisição da UPI, Ressalte-se também que a 'decisão que 
determinou o prosseguimento do leilão em segunda praça 

sequer foi impugnado por qualquer credor, restando assim 

preclusa qualquer via impugnativa do ato. E também não há 

descumprimento ao Plano de Recuperação, uma vez que já foi 

observado o valor mínimo na primeira praça. Portanto, indefiro o 
pedido formulado pela AEGEA." 

21. De se ressaltar que o Juizo afirma que a decisão que 

determinou o prosseguimento do leilão em segunda praça não teria sido 

impugnada por qualquer credor enquanto que na verdade pendiam de 

apreciação os embargos de declaração do Banco do Brasil e de outros 

credores, que versavam sobre a matéria, sendo processualmente hábeis para 

interromper o prazo para a apresentação do recurso próprio. 

22. Em seguida, é publicada em 27/01/2016 a decisão aqui 
recorrida de 16/12/2015, de não conhecimento dos embargos do Banco do 

Brasil, ao fundamento de estar prejudicada a apreciação dos aclaratórios, 

tendo como conseqüência fulminar o direito de apresentar recurso contra a 

decisão do Juizo que indicou, ainda que de forma discreta, a possibilidade de 

realização do leilão por preço interior aos R$ 600 milhões contidos no Plano 
de Recuperação Judicial. 

23. Os esclarecimentos pretendidos pelo Banco do Brasil, 

quanto a efetivo entendimento do Juízo se o valor mínimo de R$ 600 milhões 

13 
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precisava ou não ser observado foi, no fundo, manifestado em decisão 

diversa e na forma transcrita no item 19 acima, evidenciando a necessidade 

de apreciação e efetivo julgamento dos aclaratórios opostos. 

24. Importante ainda destacar que no intervalo entre o 

momento em que proferidas as transcritas decisões e suas publicações a 

AEGEA Saneamento e Participações S.A. dirigiu carta de esclarecimentos ao 

Juízo e ao Administrador Judicial explicitando as razões pela qual não 

apresentou proposta no pregão de 10/12/2015. 

25. Como se observa da leitura de seus termos foi afirmada a 

não apresentação da proposta em razão da insegurança jurídica gerada e 

• riscos associados à não obrigatoriedade do preço mínimo previsto no Plano 

de Recuperação e pelo edital prever a alienação em "desconformidade com 

os termos do plano". Temeu-se o risco de sucessão nas obrigações do Grupo 

Gaivão e execução da fiança fornecida para participação do leilão_ A 

correspondência conclui que a Aegea tem legítimo interesse de voltar a 

estudar a possibilidade de aquisição da UPI CAB desde que sejam 

respeitados os interesses de todos os envolvidos. 

26. O Banco do Brasil também considera que devem ser 

respeitados os interesses de todos os envolvidos, inclusive dos credores. O 

acréscimo do limite de R$ 600 milhões para alienação da CAB Ambientai foi 

ponto que não constou da versão original do Piano de Recuperação e que foi 

acrescida no decorrer das negociações para sua aprovação. Nada mais 

legitimo que seja observado o limite, ou ao menos que propostd diversa seja 

submetida aos credores_ 

27. Assim, destaca-se que os embargos de declaração opostos 

pelo Banco do Brasil merecem conhecimento e provimento, para 

esclarecimento dos pontos apresentados eis que: (a) houve interposição no 
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prazo legal e (b) a matéria omissa precisava dos esclarecimentA do Juizo, 

com abertura de prazo para insurgência recursal. 

28. 
Em tal sentido vale destacar que a certidão de fl. 12.207 

dos autos originários atesta a tempestividade das manifestações de fls. 

12,071/12.082, entre elas os embargos de declaração do Banco do Brasil (fls. 

12.071 a 12.074)- 

29. A decisão embargada foi publicada em 23/11/2015 

(segunda-feira), com inicio do prazo em 24/11/2015 (terça-feira) e fim em 

30/11/2015 (segunda-feira) tendo em vista a prorrogação pelo último dia do 

prazo de cinco dias ter sido computado em dia não útil. Inquestionável a 

tempestividade dos embargos de declaração, de modo que é medida de 

direito seu julgamento. Mesmo com relação aos embargos considerados 

incabíveis ou protelatórios (que não é o caso dos embargos tratados nos 

presentes autos), a regra do art. 538 Caput do CPC, de interrupção do prazo 

para interposição de outros recursos, deve ser considerada. 

30. Tal entendimento é o acolhido pela jurisprudência pátria, 

como evidenciam os entendimentos jurisprudenciais abaixo (grifos do Banco 

Agravante): 

PROCESSO CIVIL -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

INTERRUPÇÃO DO PRAZO - HIPÓTESES. 

1. A Corte Especial no julgamento do EREsp 

159.317/DF, pacificou o entendimento de que é 

possível a oposição de embargos contra qualquer 

decisão judicial. 

2. No mesmo precedente ficou assentado que os 

embargos, independentemente do rsultado do 
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julgamento sempre interrompendo o prazo para os 

demais recursos. 

3. Somente os embargos intempestivos conduzem a 

aplicação do art. 538, parágrafo único do CPC. 

4. Recurso especial provido. 

(REsp 480,713/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 10108/2004, MI 

27/09/2004, p. 311) 

EDCL. INTERRUPÇÃO. PRAZO. RECURSO 

Os embargos de declaração interrompem o prazo 

recursal, mesmo em hipóteses de não-conhecimento 

ou inadmissibilidade, à exceção quando 

intempestivos, o que impõe o óbice da coisa julgada 

formal (art. 538 do CPC). Esse entendimento deve ser 

aplicado até em casos de embargos meramente 

protelatórios, visto que, para combate-los, o próprio 

CPC prevê a imposição de multa (art. 53,8, parágrafo 

único, do CPC), tal como em caso de litigância 

irresponsável (arts. 17, 18, e 20, do CPC). REsp 544.038-

BA, Rei. Min. Bana Calmon, julgado em 11/5/2004. 

31. Ademais, foram cumpridos os comandos dos artigos 535 e 

536 do Código de Processo Civil, com indicação do ponto omisso e alínea em 

que pautado o pedido de esclarecimento. 

32. Além do exposto, não ter havido proposta de compra para 

o leilão designado na forma do Edital de segunda praça não faz com que a 

matéria contra a qual se insurge o Banco aqui Agravante esteja prejudicada. 

O Edital de segunda praça é tão somente uma decorrência da decisão que foi 



BANCO DO BRASIL. 

embargada de declaração. E o entendimento judicial então indicado às fls. 

12.361/12.363, e expressamente manifestado na decisão de fls. 

12.062/12_063, publicada em 25/0112016, de possibilidade de venda da CAB 

Ambiental por valor inferior a R$ 600 milhões, tem o condão de que a matéria 

seja considerada preclusa com relação a outras futuras praças que possam a 

vir a ocorrer caso não manejado o competente recurso. Logo, flagrante o 

interesse recursal do Banco do Brasil e direito que os embargos de 

declaração opostos sejam conhecidos e julgados. 

33. De se acrescentar que, se os Excelentíssimos 

Desembargadores Julgadores considerarem possível, é medida de direito 

ainda que a decisão embargada de fls. 11.736 a 11.739 dos autos originários, 

que determina a realização de leilão em segunda praça, seja de pronto 

reformada. 

34. Como já narrado, o Plano de Recuperação Judicial 

aprovado pelos credores de forma expressa trouxe a previsão de um valor 

base de R$ 600 milhões de reais para venda da CAB Ambiental. 

35. O descumprimento de Plano de Recuperação Judicial 

aprovado e homologado (não obstante ainda passível de 

modificação/nulidade tendo em vista objeto de inúmeros recursos de agravo 

de instrumento) acarreta em falência das Recuperandas. 

36. Assim, qualquer modificação das regras contidas no Plano 

de Recuperação Judicial deve ser submetida aos credores, na forma do 

julgado abaixo (grifo do Agravante): 

STJ informativo n° 0498 

A Turma firmou entendimento que a assembleia geral 

de credores (AGG) é soberana em suas decisões 
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quanto ao conteúdo do plano de recuperação judicial. 

Contudo, as suas deliberações - como qualquer outro ato 

de manifestação de vontade - estão submetidas ao 

controle judicial quanto aos requisitos legais de validade 

dos atos jurídicos em geral_ Nesses termos, negou-se 

provimento ao recurso no qual se sustentava a 

impossibilidade da alteração substancial do plano de 

recuperação judicial durante a votação da AGC, 

supostamente realizado com o fim de favorecer 

determinados credores em prejuízo de integrantes da 

mesma classe. REsp 1.314.209-SP, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 22/5/2012 

37. 	 Por todo o exposto, é medida de direito que seja reformada 

a decisão recorrida: (a) para que seja conferido conhecimento aos embargos 

de declaração opostos pelo Banco do Brasil, com seu julgamento e 

reconhecimento da interrupção do prazo para apresentação do competente 

recurso: (b) considerando os eminentes Desembargadores possível, que seja 

de pronto adentrado ao mérito para reforma da decisão embargada de fls. 

11.736 a 11.739 dos autos originários - que determina a publicação de Edital 

de segunda praça na forma do § 2° do art. 142 da Lei n° 11.10112005 sem 

observar o piso de R$ 600 milhões previsto no PRJ, considerados como 

esclarecimentos o proferido na decisão de fls. 12.062/12.063 que indefere 

pedido do habilitado AEGEA para considerar a desnecessidade de ratificação 

pelos credores em nova Assembléia - para que se reconheça a necessidade 

de observância do piso de R$ 600 milhões de reais para venda, da UPI CAB 

Ambiental e que qualquer alteração de tal condição deve ser levada à votação 

em Assembléia de Credores. 
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3. CONCLUSÃO 

38. 	 Por fim, em razão de tudo o que foi alegado, requer o 

Banco do Brasil que V. Exa. se digne determinar o provimento do presente 

agravo de instrumento: 

a) para que seja conferido conhecimento aos embargos de declaração 

opostos pelo Banco do Brasil, com seu julgamento e reconhecimento da 

interrupção do prazo para apresentação do competente recurso; 

(b) considerando os eminentes Desembargadores possível, que seja de 

pronto adentrado ao mérito para reforma da decisão embargada de fis. 11.736 

a 11.739 dos autos originários - que determina a publicação de Edital de 

segunda praça na forma do § 2° do art. 142 da Lei n° 11.101/2005 sem 

observar o piso de R$ 600 milhões previsto no PRJ, considerados como 

esclarecimentos o proferido na decisão de fls. 12,062/12.063 que indefere 

pedido do habilitado AEGEA para considerar a desnecessidade de ratificação 

pelos credores em nova Assembléia - para que se reconheça a necessidade 

de observância do piso de R$ 600 milhões de reais para venda da 11P1 CAB 

Ambiental e que qualquer alteração de tal condição deve ser levada à votação 

em Assembléia de Credores. 
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Termos em que, 

Pede Deferimento 

Rio de Janeiro (RJ), 01 de fevereiro de 2016. 

Renata Cardoso Duran Barboza - OAB/RJ 126.682 

(Assinado digitalmente) 
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Avaraz & Marsal do Brasil Ltda. 
Rua Surubim, 577 - 96 andar Brooklin Novo 

04571-050 - Sáo Paulo - SP Brazil 
Nono: 4-5511 5105 6500 

Fax: +55 11 5506 4059 

IA  

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7- VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 

DA CAPITAL — TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- 

• 
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Processo n, 0093715-69.2015.8.19.0001  
ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL 

LTDA., nomeada Administradora judicial por esse M. Juízo nos autos do processo de 

Re:cuperação Judicial de GALVÃO ENGENHARIA S.A. (em recuperação judicial) e GALVÃO 

PARTICIPAÇÕES S.A. (em recuperação judicial), vem, respeitosamente, se manifestar sobre a 

petição de fis. 12.237/12.244: 

A Prefeitura de Atibaia, em breve síntese, protocolou petição n,os autos deste processo 
afirmando que a alienação da participação da.GALPAR na CAB Ambiental depende .de sua 
prévia anuência. Isto porque, segundo a Prefeitura, a alienação implicará na alteração do 
controle societário indireto da CM Atibaia S.A., devendo ser previamente submetida à sua 
avaliação e anuência e atender a determinadas condições, sob pena de caducidade do contrato 

de concessão. 

Feita esta breve introdução, esta Administradora Judicial informa que está dente dos 

termos da petição da Prefeitura de Atibaia. Nd entãttO, a Prefeitura de Atibaia não possui o 

condão de impedir a alienação da UI CAB prevista no plano de reCuperaçãO judicial aprovado 

em assembleia geral de credores neste processo de recuperação judicial. 

Aliás, caso a Prefeitura de Atibaia entenda que a alienação da participaç'ã.o da 

GALPAR na CAB Ambiental e, consequentemente, de suas controladas, como a CAB Atibaia 
S.A., configuse hipótese de caducidade do contrato de concgsão, a extinção deverá ocorrer via 
procedimento administrativo e, eventualmente, judicial perante o respectivo juízo competente 

para dirimir tais conflitos. 

I Trading as Alvaroz & Manai do Brasil Ltda. 

www.alvarezandrnarsalcom 



Por Eitn, entende esta Administradora Judicial que, como a petição da Prefeitura de 
Atibaia está juntada aos autos deste processo de recuperação judicial, já foi dada a devida 
publicidade às Recuperandas, ao Ministério Público e aos eventuais in-tercssados. 

Diante do exposto, esta Achninistradora Judiciai entendp que, se ainda for .do interesse 

das Recu erandas e dos credores neste rocesso de recu eracão 'aclicial não há ual uer 

itnpedimell o pata  a alienação da UPTCA&.tqyal poderá la 

revia anuência da Prefeitura d • Adbaja. 

Nestes termos, 
pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2016. 

ALVAREZ & 1VIARSAL ÇONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA 
Eduardo Seixas 	 Isabel Chrisfina Nieleboick 

Administradora Judicial 

Antonio Affonso Mac Dowell Leite de Castro 	Leila Caldas Vieira da Cila 

OAB/RJ n. 71.018 	 OAB/RJ n. 90.459 

Lucas Latim 
OAB/RJ n. 172.760 
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TERMO DE: ( )ABERTURA NENCERRAMENTO 
Nesta data, 

) 
NtENCERREI 

este volume destes autos com 1Z,, Çâoo  folhas 

Rio de Janeiro, 	/  cly2,_ /20  )(o  

P/Escrivão 
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