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Administração Empresarial Ltda.

CONT JUD ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTOA., inscrita no CNPJ
nO14.336.015/0001-30, representada pelo seu sócio: Flávio Fernandes-
Contador CRC-SP nO 70.586/0-1, por solicitação da ADJUD
Administradores Judiciais Ltda. - EPP, nomeada na recuperação
extrajudicial da TECSIS - TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS S.A, vem
apresentar:

PARECER TÉCNICO

BARRACUDA PROD. MAT. COMP. LTDA

A Recuperanda incluiu a empresa BARRACUDA na relação de
credores, na condição de aderente, pelo valor de R$ 408.724,67,
classificado na classe dos credores quirografários.

A empresa até o momento não apresentou divergência de crédito.
Por solicitação a Recuperanda apresentou os documentos que constituem
este crédito, a saber:

• Cópias de Faturas
• Razões contábeis relativos aos anos de 2015,2016 e 2017
• Termo de Adesão ao Plano de Recuperação
• Demonstrativo de cálculo do valor atualizado

Em análise dos documentos apresentados, constata-se que o saldo
arrolado na relação de credores, no valor de R$ 408.724,67, está
composto por cinco notas ficais emitidas pela BARRACUDA, nos valores
originais abaixo demonstrados, não adimplidas pela TECSIS:

N2 NF DTEMISSÃO VALOR

16096 30/09/2016 56.360,02

16138 07/10/2016 48.658,32

16365 25/11/2016 104.437,60

16694 13/02/2017 158.961,59

16743 21/02/2017 150.407,50

TOTAL 518.825,03
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Registre-se que as NFs 16.096 e 16365, foram parcialmente
quitadas, permanecendo "em aberto" o valor de principal de R$
404.564,26.

A atualização do saldo devedor para a data do pedido da
Recuperação Extrajudicial, foi utilizada a variação da TJLP, que se
apresenta inferior aos juros legais, apurando-se na data base de
31.08.2017 a quantia de R$ 408.724,67.

Assim, não existe óbice para o reconhecimento do crédito no valor
de R$408.724,67, a favor da empresa BARRACUDA PROD MAl COMP.
LTOA, inscrito na relação de credores como crédito quirografário

São Paulo, 22 de novembro de 2.017.
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