QUIRINO E SANTANA

SOCIEDADE DE ADVOCADOS

PROJETOS E CON§TRUçOE8
REOUERENTE: BA§|TEÇ
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CRÉDITO
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I

requerente é credor da empresa em recuperação judicial na importância de
R$58.919,90(Cinquenta e oito mil, novecentos e dezenove reais e noventa centavos),
conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e n. 369 emitida em í3/07/20í5, que

O

segue anexa.

Observando o artigo 9o na Lei no 11.'101/05, passamos a apresentar os dados necessários.

-

Nome e endereço do credor:

BASITEC PROJETOS E CONSTRUçÕES LTDA
Representante Legal

-

-

Antônio Alberto Basilio.

Endereço para comunicação de qualquer ato do processo:

RUA 83, N. 805, QD. F.20, LTS 95/97, LOJA 02, SETOR SUL, GOIANIA GO CEP 74.083.
020.
Valor do crédito atualizado até (3110112017), pelo índice INPC no período de 1310712015
a311O112017 sendo R$65.427,36(Sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e

-

trinta e seis centavos).

-

Documentos comprobatórios do crédito: NFS-e N. 369 EMITIDA EM 1310712015.

- lndicamos ainda conta corrente.
BANCO BRADESCO-237, AG.3458-4, N. CC N.4í644-4

p
Rua 83, n" 805, Setor Sul- CEP 74.083-020 Goiánia - GO
Fone: (062) 3218-281'l Fax : (062) 3218-3630 - email: basitec@basitec.com.br

OL

2 BASITEC
A vista do exposto, requer seja seu crédito acima apontado incluído no respectivo quadro
geral dos credores da empresa que realizou o pedido de recuperação judicial, requerendo
que todas as intimações sejam procedidas na pessoa do representante legal da empresa,
no endereço indicado anteriormente.
Termos em que,
Pede deferimento

Goiânia, 01 de Fevereiro de 2017

BASITE

ETOS E

Ões

lrol

Dr. Antônio Alberto Basilio

CPF n. o 474.514.678-72
DE

*
E
dou

de
da

-

02 de

Edward

Junior

Rua 83, n'805, Setor Sul- CEP 74.083-020 Goiânia - GO
Fone: (062) 3218-2811 Fax'. (062) 3218-3630 - email: basitec@basitec.com'br
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Prcfeinrra de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

ffi
CPF/CNPJ
Nom€/Razáo Social

httpl'.'wrvw2.goiania,go.gov.br srstemaslsnfser aspr'snfse00200w0.asp?n...

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças

Nota 369
Emissâo L3l07 /zOLs

Número da
Oata

Nota Fiscal de Serviços Eletrônlca - NFS-e

Código VeriÍicaçáo

AtoF 74098/2010

PKIS-HEKN

PRESTADOR DOS SERVIçOS
3:r.34255í/0001-S2
BASITEC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço

R 83 N.E05 QO.F-20 LT.95/97 LOJA42

Baino
Municlpio

SET SUL

GOIÂN|A€O CEP

7408$20

lnscrição Municipal 07

50557

Teleíone (62)3218281'.1

TOUAOOR DOS SERVIçOS
NomelRazáo Social
CPF/CNPJ
Enderêço
Bairro

Municlpio

LOC TEC ENGENHARIA LTDA
01.734,.21410001-5/.
1 AVENIDA N. SN QD 01 LT 21 CID EMPRESARIAL
SETOR CIDADE VERA CRUZ
APARECIDA OE GOIANIA-GO CEP

otscRrilrNAçÃo oos sERvrços
3 PARCELA DOS SERVICOS OE CONSULTORIA NOS SERVICOS DE ÍERMPLENAGEM DO AEROPORTO DE CARGAS
DE ANAPOLIS E AS BUILT DA RODOVIA GO-403, GOIANIA SENADOR CANEDO.

TN

FORiiAçôE§ ADICIOÍIATS

Atividade 71197000

Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
RetenÉês

P§

coFhls

D.rss

R

Fedêrais

R§ 408,07

R§ 1.883,43

R§ 0,00

R$ 941,71

D€ínonltrativo

C,illculo do lmposto

VeloÍ dos Serviços

R$

-) Dêsconto lncondicionado
(-) Retençôes Federeis

RS

62.780,92
0,00

Rr§

3.861,02

(- ) ISSQN Reüdo pdo Tomador
(-)ValorLlquido

R§

0,00

Ri§

58.919,90

(

êm
GOI'NIAGO

Serviço pÍeslado

lmposto deüdo eÍÍr
GO|A{|AGO

Seruiços
(-) Desconto lncondicionado
1-lValor da Nob
(-) Deduçôês
(=) Base de Cálculo
(x)AlÍquota
(-)\râlor do lm@sto (ISSQN)
Valor dos

R§

62.780,92

R§

0,00
62.780,92
0,00
62.780,92

Rl§
Rr§

Rl$
7o

R:l

Vãloí dos Serviços

Dêsconto

\âloÍ dâ Note

R$ 62.780,92

R$ 0,00

R$ 62.780,92

Informações Importantes

5,00
3.139,05

us!árlor

:

- A autenlic&rede desla Nota Fiscel pode ser veriíicada na página da Prefeitura em

ldel

CSLL
RS 627,81

1

www.golanla.go.gov.br

13r07r2015 l5:10
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ALTERAÇ,io coNS oLIDADA DE coNTRATo
SOCIEDADE.

BASTTEC

pRorETos E coNSTRuçÕes trDÁ.

ANTONIO ALBERTO BASILIO, brasileiro, casado - comunhão universal de bens, Engenheiro
Civil, Residente e Domiciliada à Rua Amélia Artiaga Jardim, Qd. 248, Lt. 09, Setor Marista, Goiânia
- GO., Cep.: 74. 180-070, natural de São Jose do Rio Preto - SP, nascido em 14/A5/1946, portador
da Carteira Profissional - CREA-SP n." 31482 ernitida em l1/O212O12., e inscrito no CPF (MF) n..
474.514.678-'12, frlho de Francisco Basilio e Aparecida Gomide Basilio.

CELIA APARECIDA BASILIO, brasileira, casada - comunhão universal de bens, Empresária,
Residente e Domiciliada à Rua Amélia Artiaga.Jardim, Qd. 248,Lt.09, Setor Marista, Goiânia - GO.,
Cep.: 74.180-070, natural de Votuporanga -'SP, nascida em O8/03/l 948, portadora da Carteira de
Identidade n-" 4.355.941 2.Via SSP GO., Expedida em O6ft7/1977., e inscrita no CpF (MF) n.'
609.3 15.408-44, frlha de Vitorio Bachi e Sebastiana Gqncalves Costa.
RAFAEL BASILIO, brasileiro, casado - comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, Residentoe
Domiciliada à Rua Amélia Aíiaga Jardim, Qd. 24E, Lt. 09, Setor Marista, Goiânia - GO., Cáp.1...
74-l8o-O7O, natural de São Paulo - SP, nascido em O3/O6/1974, portador da Carteira profissiooeii"'
CREA-GO n.'8130/D emitida em t9/O3/2O10., e inscrito no CPF (MF) n." 530.476.801-St, ntho àêli'
:

":':

Unicos sócios da emprcsa BASITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕE§ LTDA, com o contrilg..:
social registrado na Junta Comerciat do Estado de Goiás, sob n. 5220077690.l em lE/0g/l9tE-:inscrita no CNPJ n.33.342.551/0001-92, Situada à Rua 83, n.o 805, Setor Sul, Goiânia GO., CEp,:
74'OE3-02O, resolvem de comum acordo e na melhor forma em direito existente contratar
nova

alteração em seu contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA _ DO CAPITAL
O capital social que êra de R$ t.0O0.OOo,oo (Um Milhão de Reais), passa a ser de R$ t.5oo.ooo,0o
(Urn Milhão e Quinhentos Mil Reais), dividido em I.5oo.0o0 ( Um üilnao e
Mil) quoias
de R$ 1,00 (um real) cada uma, com o aumento de R$50O.00O,00 (euinhentas
Quinhentos mil reais)
proveniente de recursos das reservas de lucros acumulados, integralizado nesta data.

PAR/IGRÂ,FO ÚÍNICO_

-

Em conseqüência da alteração, o capital social e dc R$1.S00.00or00 (Um
Reais), dividido em 1.500.0OO (Um tvtilhao e Quinhentas Mil) quotas de R$
I,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entrc os sócios:

Milhão e Quinhentos

Mil

sócros euorrsrAs

o/o

COTAS

50,00
40,00

ANTONIO ALBERTO BASILIO
CELIA APAR.ECIDA BASILIO
RAFÂEL BASILIO
TOTAL

750.000
ó(}0.000
150.000

750.000,00
600.000,00
150.000,00

r.500.000

r.500.000,o0

ro,0o

100,0o

VALOR R§

,2
ceíillco

que este documento d8 emprcs8 BASITEC PROJETOS E

coNsTRUCoES LTDA, Nirc: 52 20a776g0-1, foi

do Estado de Goirís. Para vslidot cste documento, acesse http://wwwjuceg.go.gov.br/

de

il?

^

ferido e arquivado na Junra Comercial

e informe: No do protocolo l5lOg432O-Z e o codigo dc scgurança kToKC.

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0El07D0l5 l7: l0:07 por Paula Nunes Lobo

-

Secretaria Geral.
Pág
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ii
Permanecem inalteradas as d€maís cláusulas do contrato social e alteração contratual.

Em virtude das clúeraçôes havidas, as sócias

resolvem

CONSOLTDÀR o contrato social primitivo c suas alterações ;xrsteriores, o qual passr a ser
regido pelas cláüsulas e condições scguintês:

CLAUSULA PRIMEIRÀ - A sociedade gira sob a denorninação social
com s€de à Rua 83. n.o 805, Setor Sut,
Goiânia - Goiás, Cep.: 74.O83-O2O, com foro em Goiânia - Goiás, e com nome fantasia
BA§ITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES", podendo, não obstante, criar c instalar filiais e
escritorios em qualquer ponto do território Nacional, a juízo e por deliberação da sua

de BASITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,

administração.

CLAUSULA SEGUNDA - Constitr.ri objeto da atividade social:

A)

Planejamento, projetos e construções civis;

B)

Prestação de servigos na área de engenharia

civil, em especial no campo de infra-estnrture,
envolvendo projetos geométricos de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras de arlct...
especiais, entre outros relacionados com vias

terrestres;

o'."'
a

:::::

C) Prestação de serviços de consultoría técnica e treinamento no campo do conhecirnento.à.:.

engenharia de transportes e de trafego, errvolvendo estudos, projetos, avaliações e pericias' 3
.:!':.
técnicas an organizações;

D)

Realização de serviços de consultoria, assessoria técnica e treinamento na área de t-ogística
e controle de sístemas logisticos em
organizações;

empresarial, envolvendo projetos, planejamento

E)

Realização de sewiços de consultoria técnica e treinamento na área de transito, envolvendo
projetos dc circulação, estacionamento e educação no hransito;

F)

Ministrar palestras e cursos de nível técnico, tecnológico, superior e/ou pós - graduação nas
áreas de engenharia civil, engenharia de transportes, gestão dc materiais e logística
empresarial.

é por tempo indeterminado,

CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade
tendo iniciado suas atividâdes ern 0l de Agosto de 1989.
CLAUSULÂ QUARTA

-

O capital social e de RSl.5OO.0OO,0O (Urn

Milhão e Quinhentos Mil Reais), dividido em 1.500.@O (Um Milhão e Quinhentas Mil) quotas de R$
I,0O (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizadas em moeda nacional do País e
Reservas de Lucros

Acumulados, assim distribuído entre os sócios:

u

0i2

/v

Certifico que este documento da empresa BASITEC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, Nire: 52 20o77690-l , foi deferido e arquivado na Junta Comercial
do Estado dc Goitis. Para validar cste documcnto, acesse http://wwwjuccg.go.gov.br/ e informe: No do protocolo 151094120-2 c o código de segurança kToKC.
Esta cópia

foi autenticada digitalmente e assinada em 08/0720 I 5

I

7: 10:07 por Paula
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ANTONIO ALBERTO BASILIO
CELIA APARECIDA BASILIO
RAFAEL BASILIO
TOTAL

COTAS

50,00
40,00
10,00

100,00

750.000
600.000

tíI.000
1.500.000

VÁ,LOR R$
750.000,00
600.000,00
150.000,00

1500.000,00

CLÁUSULA QIIINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrira
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social. (ert 1.052. CCn0O?r.
Parágrafo Úaico

-

Os sócíos não respondem subsidiariamente pclas

obrigações sociais.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade ficará a cargg
ALBERTO BASILIO, CELIÀ APARECIDA BASILIO e RAFAEL...
BASILIO' na condição de diretores administrativo, podendo a assinahrra ser em conjunto.ôÊ...
isoladamente para todos os atos sociais, ficando entretanto, proibido em qualquer tempo o sêü::'
emPnego em negócios alheios ao objeto social, Competindo - IhÊs to.r"s as deCisões administratirÀ,'].
financeiras e comerciais, represeotar em juízo ou fora dele, podendo inclusive emitir titulos, ngâú:.:
dOS SóCiOS ANTONIO

promissórias, aceitarem duplicatas, endossarem papéis de comércio e documentos que se relacionÉm- ;
com o objetivo social da empresa- A empresa podeni nomear procurador, scndo estes guotistas{f".
não, com a assinatura que qualquer sócio. Nas operações de venda de bens imóveis, equipamentos ou
quaisquer bens do ativo imobilizado a empresa deverá ser representada pôr um e/ou as dois sócios,
não se admitindo nessa hipótese o procurador.

CLÁUSULA SÉffVfa - As deliberaçôes dos sócios serão tomadas
em reunião, todo dia 15 de março ou no dia útil subsequente de cada exercício social, às l6:0O horas,
na própria sede da sociedade empresária, sendo a ordcm do dia:
I) a aprovação das contas da administração;

II) modificação do contrato social;
do estado de liquidação;

III) a incorporação, a frrsão e a dissolução da sociedade, ou a cessação

IV) a nomeaçâo e destituigâo dos liquidantes e o julgarnento das suas
contas;

V) o pedido de concordata.

Parágrafo Primeiro: Salvo motivo exccpcional,

a

rcunião será

convocada pelas administradoras. Dispensa - se as formalidades da convocação quando todas as
sócias comparecerem ou declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem ào dia.

sócios decidirem, po.

escrito,l;#5:T".,*:'i::,"1reunião

torna-se dispensável quando todos os

tu

Ceíifico

que cste documento da empresa BASITIIC PROJETOS Il CONSTRUCOES LTDA, Nirc: 52 20077690-l , foi deferido c rquivado na Junta Comercial
do Estado dc Coitis. Para validareste documento, acesse http://wwwjuceg.go.gov.brle informe: No do protocolo 15109432ç2 e o código de segurançakToKC.
Esta cópia

loi autenticatla digitalmentc e assinada em

Agl07 12015 I 7: I 0:07 por Paula Nunes Lobo
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CLÁUSULA OITAVA - Os sócios poderão de comum acordo e a
qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exerclcio da gerência, a título de pró - labore
respeitando as limitagões legais vigentes.
CLÁUSULA NONA - Os lucros e/ou prejuízos apurados em balango a
ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entÍe os sócios, proporcionalmente
às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital,
utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA - As deliberações sociais de qualquer
natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios quotistas que detcnham a
maioria do capital social.
CLÁUsULA DÉCIMA PRIMEIRÂ - A sociedade poderá, a quatquer
tempor abrir filiais e outros estabelecimentos, no Pais ou fora dele, por ato de sua gerência ou por
deliberação dos sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O fatecimento, a interdição, a
inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão aos sócies
rcmanoscentes admitirem novos sócios para a continuidade da empresa, da forma abaixo:
':

:::

Em caso de retirada de sócio ou de seu intcrcsse na venda a"

:

ig6;;'

participaçâo, deverá os sócios dar obrigatoriamcnte a preferência à aquisição das suas cotas do c"púi -. .
na sociedade aos sócios remânescentes em primeiro lugar e em segundo lugar aos parenú"s:.:
consaguincos de primeiro grau, resguardar-se-á o direito de preferência na indicação do adquirerfte,- ;
devcndo para tanto, o sócio retirante oferecer suas cotÍrs pôr escrito aos sócios remanescente, que teiil".
o prazo de 30(trinta) dias, para se pronunciar dccorido ess€ pftlzo, sem exercício de direito, o sócio retirantê fará sua proposta pôr escrito aos consaguineos de primeiro grau. A transferência das cotas
para tcrceiros só poderá acontcccr se os sócios remanescentes e os parentes consaguineos de primeiro

grau desistir pôr escrito da aquisiçâo das mesmas, prevalecendo o valor pakimonial a ser
determinado com basc no balanço cspecial, levantado na data da ofena das cotas. E no caso de
falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolveÉ, A socicdade repassará a paíicipação

nos lucros ou prejuízos, findo a casa exercicio aos herdeiros do sócio, não cabendo a estes herdeiros a
administração direta ou indireta da sociedade.

CLÁUSULA DÉcrMA TERCETRA- (Cláusula de

subsidiáría) - Nas omissões do Código Civil aplica
anônima, Lei 6.4O4, de l5 de dezembro de 1976.

-

aplicação

se às disposições das normas da sociedade

Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão

impedides de exercer a administração da sociedadc, por lei espccial, ou em virnrde de condenação
criminal, ou Por se encontrar sob os efcitos dela, a pena que deve, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentat, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defcsa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. (art.

l"ccl2oo2r.

l.Oll p

c
3,-

Certifico que

este documento da empresa

BÀSITEC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, Nirc: 52 20077690-l , Íili deferido e arquivado na Junta Comercial

do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://wwwjuceg.go.gov.br/ e informe: No do protocolo 151094320-2 c o código dc segurança kToKC.
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0E/0'll20l5 l7: 10:07 por Paula Nunes
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E,

estândo

os sócios justos e

instrumento em uma única via, na prêsença das testemunhas abaixo:

contratadas assinam

este

Goiânia, l7 de Junho de 2015.

I

ALBERTO BASILIO
c.P.F. 414.514.678-72

:^

CREA SP n." 31482

AP

-

BASILIO

c.P.F.609.31
R.c. N. 4.335.49t SSP-GO

LIO
l-9r

RAFAEL
C.P.F.

CREA CO n.o 8130/D

TESTEMUNHAS:

a

/áá,,

MAX

ALHODE MELO
c.P.F. 45t.578.47t49
c.r. 3t2t898 - DCPC _ cO

c.P.F

?z'

857.1t9.771_72
3666970/2" VtA - SSP-GO

c.I.

COMENOAT

o

"/Á,í/.2

KELEM VICENTE DA SILVA MELO

o

óorqnoóorcorÁs

-i

2ercc/20'15

5215Êe,43202

,'rsroeaszo-e

Píclocolo

0

fl

!ri .O F
'! 4

l,lDA

qosÍ!r

z grcnsãÁtra-crr^;:,! ;Pi'rrl^
t

^

certifico

que esle documento da empÍcsa BAslrEC pRoJETos
E coNSTRucoEs lLTDA, Nire: 52 2A077690-l foi deferido e
arquivado na Junta Comercíâl
,
do Estado de Goiás. Para validar este documento, acess€ hÍp://wwwjuccg.go.gov.brl
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Destinatário:
Basitec Projetos e Construções Ltda

Assunto: Ileferimento dos pedidos de Recuperação Judicial das empresas LOCTEC
ENGENHARIA LTDA. E MAGNARIUM ENGENHARIA LTDA
Goiânia-GO, 27 de janeiro de 2017

.

Prezado (a) Gredor (a),

(
Na oportunidade em que aproveito para cumprimentá-lo (a), comunico que, no dia
21 de novembro de 20{6, as empresas LOCTEC ENGENHARIA LTDA. e MACNARIUM
ENGENHARIA LTDA. protocolaram pedido de recuperaçãofudicial, o qualfora distribuído
para a 4r Vara Cível de Aparecida de Goiânia-GO, sob o número 20í6039í8374, tendo o
pedido sido deferido peto MM. Juiz de Direito, Dr. Hamilton Gomes CarneíroA movimentação do processo pode ser acompanhada pelo sltio eletrônico do TJGO

para tanto, bastando digitar o
número dos autos supracitados. O processo é regido pela Lein. 11.101/05 (Leide Falência

(<http:/lwww.tjgo.jus.br/index.php/consulta-processual>),

e Recuperação Judicial de Empresas).

Na decisáo em que deferiu o processamento da recuperação judicial, o MM.
Magistrado, dentre outras providências, nomeou administradoriudicial Leandro Almeida
C4,
de Santana (OAB/GO 36.957), subscritor desta, com endereço na Rua 05, n' 69í, Qd,
56, Condomínio The Prime Tamandaré Office, Sala í4íí, Setor
oeste, Goiânia€o, cEP 74.íí5{6, fones: (62) 4í04-1993' (62) 98504-í993 e (62} 98332í993, e-mail: almeidaequirino.advocacia@gmail.com, sítio eletrônico
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<urwr.quirinoesantanaadvocacia.com. bÊ Ém 25101t20í7, foi pubticado o edital a que se refere o aÉ' 5í, § ío, da Lei n' Lei
n. íí.10í/05, no Diário Eletrônico do TJGO, sendo que ópia deste também encontra-se
afixada no muraldo Fórum de Aparecida de Goiânia. Dentre outros itens, o
as relaCões de credores apresentadas pelas empresas recuperandaS'

editalggl@'

O crédito de V. Sa. foi relacionado pela Empresa Recuperanda com a seguinte
descrição:

Tel:t611

Empresa Devedora

valôr (R$)

LOCTEC
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Conforme art. 70, § 10, da Lei n. 11.101/05, assim como estabelecido na decisão
judicial que deferiu o prooessamento da recuperação iudicial em questão, os crêdores têm

o prazo de í5 (quinze dias), contados da data da publicação do edital referido,

para

apresentarem ao adminlstrador judicial (não no protocolo judlcia!) suas habilitaçôes
ou auas divergências quanto aos cÉditos retacionados.
Estabelece o art. 90 da Lei n. 11.101/05 que a habilitação de crÉdito deve

conter

a) o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer
ato do processo; b) o valor do crÉdito, atualizado até a data da decretação da falência ou

do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; c) os documentos {
conrprobatórios do crédito e a indicação das demais proves e serem produzidas; d) a
indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respec'tivo instrumento e e) a
especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Ademais, os títulos e

documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por copias
autenticadas se estiverem juntados em outro processo.
Segundo o art. 10 da Lei n.11.10112005, não observado o pÍazo acima referido

(Í5

dias), as habilitações de créditos serão recebidas como retardatáraas.
Sem mais consideraçÕes para o momento, coloco-me a sua inteira disposição para
informaçôes elou esclarecimentos.

Atenciosamente

de Santana

Leandro

Judicial

oAB/GO 36.957
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Requerente: Basitec Proietos e Gonstruções Ltda.
Natureza: Divergência de crédito

DECISÃO
O edital de publicação das relações de credores das empresas devedoras

LOCTEC ENGENHARIA LTDA. E MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. foi publicado

C

no Diário de Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJGO) em 2510112017 (quarta-feira), sendo de 15 (quinze) dias o prazo para
apresentação de divergências e habilitações de crédito perante o administrador
judicial, conforme art.7o, § 1o, da Lei n. 11.10112005. Portanto, referido prazo expirouse em 0910212017 (quinta-feira).
A presente divergência foi recebida tempestivamente em 0210212017.

O credor constou da lista apresentada pela LOCTEC com crédito de
8$§8.919.90. na classe de credores quir.oqrafários.

Atualizou seu crédito até o d.ia 31/01/?017. o que corfesponderia

a

B$65.427.36,

O art.9o, ll, da Lei n. 11.10112005 preceitua que o credor deve atuafizar
seu crédjto até a data do pedido de recuperacão iudicial. rn cPsu. 2111í/?016. No
caso telado, contudo, observa-se que a correcão monetária se deu até 3í/01/2017.
inobservado o comando do sobredito dispositivo, pelo que não comporta acolhimento

a presente divergência.
Saliente-se que não cabe ao administrador judicial substituir ao credor
respeitante às exigências enumeradas no art. 90 da Lei n. 11.10112005, por exemplo,

quanto à correta e comprovaçâo de seu crédito.
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Assim, CONHEÇO DA DIVERGÊNCIA. mas a REJEITO.
Goiânia-GO,22 de março de2017

Leandro

de Santana
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