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SOLICITAÇÃO INTERNA I TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS

Da Diretoria de Administração

À Chefia de Compras

Ref.: Autorização para aquisição dos produtos conforme segue.

1 - Objeto

Aquisição dos suprimentos conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

Item Descrição/Especificação Unidade de Quantidade
Fornecimento

01 BUNDLE UTM NGFW AKER 238 - MINIBOX - PRIME Unidade 01
EXPEDITE

2 - Justificativa

Nos últimos anos as tecnologias de informação e comunicação de dados têm evoluído de
forma rápida, fazendo com que as organizações tenham maior eficiência e rapidez nas
tomadas de decisão. Devido a este fato as chances de uma empresa não usar sistemas de
informação ou segurança tornou-se praticamente nula.

Neste contexto, a importância de se utilizar mecanismos de segurança de redes e de
armazenamento das informações é vital para a eficiência administrativa.

No passado a questão segurança da informação, considerando os dias atuais, era menos
complexa, pois os arquivos contendo inúmeros papéis podiam ser protegidos fisicamente.
Com a chegada das tecnologias da informação e internet e comunicação a questão ficou mais
complexa.

Pode-se afirmar que não existe segurança absoluta. Torna-se assim necessário agir no
sentido de se identificar as vulnerabilidades, avaliar os riscos e impactos e rapidamente
providenciar para que a segurança da informação seja confiável e eficaz.

A aquisição do equipamento descrito tem como objetivo o estabelecimento de uma ampla
política de segurança da informação na SAE - Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, como também, a melhora de desempenho e continuidade dos seus serviços.

O equipamento solicitado (Hardware) consiste em uma solução que avaliará e controlará
as comunicações que passam de uma rede a outra, dados que chegam externamente, no
caso da Internet ou internamente, como a rede local, permitindo, negando ou controlando o
acesso a outras redes.

O EQUIPAMENTO FIREWALL
A principal função de um firewall (parede de fogo) é a de bloquear tráfego malicioso e

indesejado, impedindo uma variedade de ataques, o que comprometeria o desempenho geral
da rede local e a segurança dos servidores de dados.

Entre as várias ações de segurança em um firewall pode-se citar:
• Impede que a rede, servidores de dados e ativos de rede sejam acessados sem
autorização;

• Evita que informações sejam capturadas para uso indevido;
• Bloqueia programas indesejados na rede como compartilhamento de dados e de
mensagens instantâneas;

• Fechamento de portas não utilizadas a fim de evitar exploração de falhas de
segurança;
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• limita a banda de tráfego por serviços, por usuários e monitoramentos dos links de
dados que passam por ele.

OBJETIVOS COM A IMPLANTAÇÃO
Com esta ação, a SAE pretende estabelecer uma política abrangente, de uso controlado

e disciplinado dos recursos tecnológicos, atendendo demandas atuais e futuras da Autarquia,
em fornecer serviços de qualidade os aos funcionários e munícipes.

A Solução de Segurança será usada de forma a:
• Receber todo o acesso vindo da Internet, já filtrando possíveis ataques;
• Restringir ao mínimo ataque de Ransowares, vírus, spywares e malwares;
• Balancear o acesso aos servidores e links de Internet;
• Acelerar as aplicações web e atuar como firewall de aplicação.
• Emitir relatórios de acesso dos usuários em todos os níveis.
• Armazenar históricos de acesso para eventuais ações judiciais (prevista
obrigatoriedade em lei)

As soluções de segurança tradicionais, utilizadas atualmente na SAE, podem ser
facilmente desabilitadas com ataques de negação de serviço devido a sua limitada
capacidade de conexões, além disso, muitos destes softwares não tomam decisões de
maneira automática, deixando de entregar requisições válidas para usuários válidos.
Softwares tradicionais também sofrem com a falta de recursos especializados, que não só
ajuda a reduzir a carga nos servidores web, como permite a inspeção de novas soluções de
criptografia e gerenciamento dos certificados de armazenamento.

As ameaças da Internet estão cada dia mais frequentes em ambientes públicos e
corporativos. Ataques de hackers em grande escala para alvos públicos denigrem a imagem
de muitas instituições devido à frequentes interrupções no serviço.

De forma a atender as novas demandas de segurança digital e o fluxo crescente de
acesso dos usuários aos serviços da Autarquia e também, proteger a infraestrutura de
usuários mal-intencionados, a Gerência de Suporte Técnico propõe um conjunto de ações,
incluindo políticas de uso dos recursos tecnológicos em um novo layout de segurança de
redes.

A solução proposta a seguir possui características de segurança que permitem trabalhar
disponibilizando uma maior segurança, confiabilidade e unificação das soluções, com melhor
desempenho, disponibilizando relatórios gerenciais e alertas de acesso não autorizado.

Ourinhos, 23 de maio de 2018.

3;.

Assinatura
Edna Valentina Domingos
Diretora de Administração

Assinatura
Aladim Cesar Diniz

Gerente de Suporte Técnico
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1. Sobre a Aker

1,'1<8 Desde maio de 1997, a Aker Security Solutions se
destaca como a maior fabricante nacional especializada
no desenvolvimento e comercialização de Soluções de
Segurança para gerar a máxima proteção e segurança
na conexão entre redes.

Com sede em Brasília a Aker Security Solutions atua em todo o território brasileiro e
no exterior, contando com uma ampla rede de revendedores devidamente capacitada
para atender clientes de portes variados em diversas áreas de atividades dentro dos
segmentos público e privado.

A Aker Security Solutions produz e comercializa os seguintes produtos:-- I

I

Gerenciamento Unificado de
Tarefas
AKER MONITORING CENTER
Gerenciamento Unificado de
Tarefas
AKER CONFIGURATION CENTER
Gerenciamento Unificado de
Tarefas

AKER IPS
Gerenciamento Unificado de
Tarefas
AKER REPORT CENTER
Gerenciamento Unificado de
Tarefas
AKER MSS
Gerenciamento Unificado de
Tarefas

A3S
Central de Autenticação Unificada Aker N-

~Stalker
AKER SENSOR
Conheça melhor a sua rede e invista na
Governança em TI.
AKER SPAM METER
Poderoso módulo para a classificação de
spam com análise bayesiana.
AKER SPAM METER
Controle o acesso à Internet no ambiente

I cor~orativo.

AKER SECUREMAIL GATEWAY
Plataforma completa de segurança de e-
maíl.
AKER ANTIVIRUS MODULE
desinfecção de mensagens e arquivos
baixados da internet.
AKER WEB CONTENT ANAL YZER
Categorização de mais de 13 milhões de
URL's.

Essesprodutos podem ser integrados em hardwares projetados pela própria Aker
Secuhty Solutions ou em soluções de software com hardwares de terceiros. Sua.
comercialização ocorre nas modalidades de compra ou locação, conforme a
necessidade do cliente.

o objetivo da Aker Security Solutions é ser uma empresa referência em tecnologia da
Segurança da Informação no Brasil. Disseminar conhecimento, forrnar profissionais
qualificados e trabalhar em parceria com os clientes, revendedores, fornecedores e
instituições de ensino.

lker N-Stalker ~
Brasília/DF· CEP:70750-650· Tel./Fax: (61) 3038-1900 ~
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\;J.:. Desde 2000 supre sem interrupção todas as atualizações de segurança
aplicáveis a uma ferramenta de "risk assessment". O banco de dados de
assinaturas de ataque da N-Stalker possui aproximadamente mais de 39.000
assinaturas, o maior banco de assinaturas de ataques HTTP às aplicações e
servidores web .

•:. A N-Stalker tem fornecido soluções de segurança para aplicações web a
diferentes clientes por todo o globo, incluindo Agências Governamentais,
Telecomunicações, Transportes, Empresas de Consultoria, Universidades,
Indústrias, e empresas de infra-estrutura de missão crítica, tais como centros
de dados e organizações de saúde.

A tecnologia N-Stalker e sua plataforma foi concebida para sustentar o
Gerdnciamento de Vulnerabilidades em Aplicações e Servidores Web, processo
que 1ntroduz critérios de segurança em todo o ciclo de vida das aplicações web desde
seu desenvolvimento, ciclos de manutenção, evolução e atualização, e durante todo
o se~ período de uso em produção.

,.-r;;;:muma única plataforma de arquitetura flexível, que permite adotar as
metddologias de DAST (Dynamic Application Security Test) para monitoramento do
risco de ataques a partir de vulnerabilidades de segurança no ambiente de produção
web, e também para avaliações de segurança nas entregas do desenvolvimento.

A Plataforma N-Stalker ultrapassa a fronteira da próxima geração de ferramentas
para avaliação de segurança de aplicações Web na modalidade de licenciamento de
software como um serviço (SaaS), pois integra o melhor da tecnologia N-Stalker com
~erviços de suporte técnico especializado em recomendações de segurança para
aplicações web, e uma interface orientada para o gerenciamento de um processo
continuado de melhorias a serviço da Gestão da Segurança da Informação.

I

2.1. Clientes Mundiais - N-Stalker

TheWorldBa.l'lk

phiUy com
BT Bankof Ameriea ~

~~
M nebener Ruck
M\líllch Ro Group

globo.com . ~ 1fer;Z!ln ..•.~<refess
\.t~t)iI>"'__ ~ 'li •••."'"

§Scotiabank JllL U O B
lTJf " ~ ~ fi

0ROYAL
AIRFORCE

MurUAL OF AMERICA
\OU(. R..:tiHl/ll':Ol C(>1Il1,lInyTAM-<
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UK Police Force

iker N-Stalker I
Brasília/DF· CEP: 70750-650· TeLlFax: (61) 3038-1900
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4. Validade da Proposta

EssaProposta Comercial tem validade de 30 (trinta) dias a partir da data de sua
emissão.

5. Confidencialidade

o conteúdo desta proposta constitui informação privilegiada e, como tal, tem caráter
confidencial, só podendo ser utilizado, exclusivamente, no cumprimento e execução
das condíçôes estabelecidas nesta proposta, sendo expressamente vedado às Partes:

Utilizá-lo para fins outros que não os previstos neste instrumento;

epassá-Io a terceiros e/ou empregados não vinculados diretamente ao objeto
proposto.

6. Estrutura de atendimento

GERENTE COMERCIAL

Nome: Nadia Colombo

E-mail: Nadia. colombo@aker.com. br

Celular: 11 98302-0393

~ker N-Stalker I
Brasília/DF· CEP: 70750-650· Tel.lFax: (61) 3038-1900

mailto:colombo@aker.com.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESARIAl.

AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S A

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA

CADASTRAL 24/06/1997

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

AKER SECURITY SOLUTIONS

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAl.

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓOIGO E DESCRiÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
62.04-0-00 - Consultaria em tecnologia da informação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZAJURIDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

I NÚMERO
S/A

I COMPLEMENTO
~OJA 53 E 37

I LOGRADOURO
Q SCRN 710/711 BLOCO E

I MUNIClplO
BRASILlA

fUFI
~I CEP I I BAlRROIDISTRITO

L7_0_.7_5_0_-6_5_0 -' .. ASA NORTE

ENDEREÇO ELETRÓNICO

CONTABILlDADE.AKER@AKER.COM.BR
TELEFONE

(61) 3038-1900 1 (61) 3038-1905

ENTE FEDERATII.Q RESPONSÁVIOL (EFR)

I SITUAÇÃO CADASTRAl.
ATIVA

DATADA SITUAÇAO CADASTRAl.

03/11/2005

I MOTII.Q DE SITUAÇÃO CADASTRAl.

I~!:~~:oESPECIAL
DATADA SITUAÇÃO ESPECIAl.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 24/05/2018 às 13:52:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 24/05/2018

I of 1 24/05/2018 13:5

http:///www.receita.fazenda.gov.br/pessoaj
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É fácil estar seguro

Pro osta
Comercial

AM~RICA LATINA AM~RICA 00 NORTE EuROPA
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Cliente
SUPERINTENDENCIA DE
AGUA E ESGOTO DE
OURINHOS

Projeto
FIREWALL

Validade
30 dias

Pedido
N° 2812

Versão 2

@ ww;";':blockbit.com



INFORMAÇÕES. COM PLEM ENTARES

CONDIÇOES DE PAGAMENTO

Forma de pagamento: Depósito
Parcelas: 1
Dia de vencimento: 14/07/2018 (1" parcela)

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Priscila Fasoli de Oliveira

canais@blockbit.com

Administrador do Sistema

+551121658888

NORTH AMERICA EUROPE

703 Waterford Way _. 4th floor

Miarm •..FL 33126 ....United States
Phone: ,.1 305 373 '1660

2 Kmqdorn Street - 6th fioor
Paddington - London - W2 6JP - England

Phone: +442035804321

AMÉRICA LATINA

Rua Eng. Francisco Pitta Boto 779 3° andar

5';0 Paulo - SP - 04753··080·· Brasil

Fone: ·,55 112165 8888

rut:lLUI.,;Kt:l11
É fácil estar seguro.

0800 9
\rJ
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@ www.blockbit.com

mailto:canais@blockbit.com
http://www.blockbit.com
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É fácil estar seguro.

ANEXO ÚNICO À PROPOSTA COMERCIAL nO - 2812/2
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Condições do suporte técnico gratuito:

o o' ~ tx'" t'" •.• ' • '. •.. • ~ '1..

O que está inclusa na subscription '. ... ..... . . . '. '. .
#%\"""",,;~,~,.,,'ll ''íW!##i''''i!'''~.''' •• '''w,''',:""~~';'''P"",,. " ".&'W • ""'l"'K\~"1:V l-;'" Ii~"'*''''''t.....'" , .i%'1Techn lII'l~'~''lIi1l f'" ;,$'''·é;l'':!1.:·f·~· ';", ;," ", . ,
• ~~~~0.y )\;~\.,,,~,,'"':;::it~+·~,z ~ ~ ,~~;~)g,~l.~,,, \."~.#~ ~ ~,;~.•

Canais de atendimento Fórum, how-to, e-mail e
telefone

Horário de atendimento 14x6 (Seg a Sáb: 8:00-22:00)

Base de conhecimento on-line (fóruns on-line, documentos e vídeos) Sim

Consultor on-site para demandas emergenciais Não está incluso. Pode ser
contratado separadamente

---
Apoio para atualizações e migrações Não está incluso. Pode ser

r»: contratado separadamente

Número máximo de abertura de chamados por mês Ilimitado

Horas de atendimento por mês 4 horas

SLA para início de atendimento 8 Horas

Tempo para resolução do chamado Não há

Número máximo de contatos autorizados a abrirem chamados 2
• 'U Rlill .'lW"'~"!Iil.~'"'t'·:Iii'l···'''''''.;h'!'·'·'~··l,',··mI;'"1" ;,H·"';1. ,)'1 ~·lltI·it"''*''tI''j''t'"l''''''' ',:, ....•, '-. ' ". ,." ,', . '.. Soft:Ware $up ort" : ~"\t\,jj~~''''''''<P .'." Iiit'·'w~",·ltA€i ~ ,J, ""w" • t·, I <'* l'I,:<·;,*·h ',' '~.'~'" ' ' .. ". , ~ ' ..,. • ~I ~>'~í'i"~'*'-f~%,.,.t; .~"",,:t "',,,h"'~-~l~~~1S~., li',} t-t~"..".w~~~*" N~ "~,, ''l'I~ '} " 'r , ,.<\(. > ,,','" \',:' ".
, f rq:s %"'''_~~:':lliR~f.;~~~~p ~?" ,1.t.~;"*",.~.""..,~x~ ""~~"~*~~'!i'~*~-$.\ ",'.K\··~)I~tL"iii1X'~ ~it'\<~~~~f'''~.~~';''~"''!}.. ~~.~..•:~; .•..•.. : ~. ~

Upgrades de versão e novas funcionalidades Sim

Instalação remota Não está incluso. Pode ser
contratado separadamente

g' ""'''lh''>1ll'~~'-I_" f~~:'._~~l,,\t';iIt..~~.,~,~!'Í'.·)c>'\',;:~, ,', 'q' • '",', '~IGarantià dõ 8àrdwar ~:;'i'~IZl!~,;~ ,~~ti'",fji ~ 'i" ,~.''j' ,;.';'~,;r;P: ., ": ,'o ; , : ..
"'~~,~' ~~"l.C~:\&~"\o~:>m'~>\;~t*v"'"''''tt~ i: '"",\~r,*~'>G""y ",'''-; ~~"f* 1!>"'l~t'lf:.~'\,;W! ~~~~~~:f'.,.,:,,/t.,,)••••~; ,~. ';": .• '." ",{ '"" ~1>l,,,,,,, ;(,,~,..~.... "''' ••t ~.~, "'U~" '" ","t',... ~ j"t>"'" "'~ .< ~ """ ,","-K -,,_ ,,""'. ',". ,. ~. 't ~ "

Garantia limitada do hardware (máximo 3 anos) Simr- Garantia balcão

SLA para manutenção 30 dias

Licença temporária em software para equipamento em manutenção Sim

GARANTIA BLOCKBIT:

(i) A garantia do Hardware Appliance contra defeitos de fabricação é de 12 meses;
(ii) Após os 12 primeiros meses de vigência contratual, ao renovar a License - UTM Subscrtption por mais 12 meses, a garantia
será estendida por igual período;
(iii) Após os 24 meses consecutivos de vigência contratual, ao renovar a License - UTM Subscription por mais 12 meses, a
garantia será novamente estendida pcr igual período;
(iv) A garantia do Hardware Appliance não poderá exceder 36 meses de vigência contratual.
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NORTH AMERICA EUROPE AMÉRICA LATINA

703 Waterford Way .. -lth floor

Miaml ..- FL 33126 ---United States

Phone: +13053734660

2 Kingdom Street .. 6th floor

Paddington - Lendon .. W2 6JP - England

Phone: +44203 5804321

Rua Eng. Francisco Pitta Brito 779 - 3° andar
São Paulo - SP -- 04753,060 .. Brasil

Fone: I 55 11 2165 888a

@ www.blockbit.com

http://www.blockbit.com


ALCOM ET
Tecnologia e Segurança para um mundo Digital

São Paulo, 21 de maio de 2018.

Proposta Técnica - Comercial para:
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE.
Tel: 143322-1866 ramal 230
At. Leonardo (SAE) Ourinhos-SP

Responsáve!: Rogerio Prenholato
Diretor Tenologia e Negócios
Allcornnet Teénologia e Sistemas I.tda

ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 04.424.094/0001-87

Rua Santo Antonio,43 - 40 andar - Conj.401
CEP: 07114-233 - Jardim São Paulo - Guarulhos - SP - Tel: (+55-11) 2626-7130



ALlCOMNET
Tecnologia e Segurança para um mundo Digital

I Clientes Atendidos de 2001 a 2017:

..,o
Classes~

~KORTECH'

Garden

a.
Ricco

'.t.ftt~,,'i ct
aOTuéÀ"Tõ

SfOIl.SFOR• T

CAI A
~.~ftotw

o:; OflUMA

o
VU.ANO\9\

z O
lü'Tf7!rnum

··AD\~NrECH ~ AES Eletropaulo iOITQ~
e"" •••• """.... ClC080

A
AREVA ~

AsadePrata---
KURZ~

c= 'P
1:7.E:"

N :-'-~-r

7IJ~PTrans

il1atx

~IBL
LOGíSTICA

ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 04.424.094/0001-87

Rua Santo Antonio,43 - 4° andar - Conj.401
CEP: 07114-233 - Jardim São Paulo - Guarulhos - SP - Tel: (+55-11) 2626-7130
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Call Center e Suporte:

Atendimento Suporte

São Paulo - SP

Campinas - SP

Rio de Janeiro - RJ

Curitiba - PR

ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 04.424,094/0001-87

Rua Santo Antonio,43 - 4° andar - Conj.401
CEP: 07114-233 - Jardim São Paulo - Guarulhos - SP - Tel: (+55-11) 2626-7130



AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF n!! 01.919.316/0001-44

NIRE 5330001616-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSElHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2015

I. DATA, HORI\ E LOCAL: Aos 09 (nove) dias do mês de dezer-ibro de 201'i, :r', 13 bcrus, nc1

sede socral da Cnmpanhra, locallzaoa na Cidade de Brasfli<1, Distrito Fede:"ól, SHCGN CR, C,ui'ldr<1

710/711. 1J10CC! F, LOjas 37 e 53, Asa f','o te. CEP 107:'0-650,

11. PRESENÇA: Presente;;] totalidade dos nembros do Consellrc df' Adrlltr.i:.tração da

Campa nhia.

m. CONXQ,ÇAÇÃO; Dispensada c convocação em virtude da pre,~e'1çt d';\ l'ot"litiade dos

membros do Conselho de Administração da Companhia.

IV. MESA: Presidente: Sr. Rodrigo 10f1iJS Fraeola; Secretário: S" Victcr l\maCleu Vieir'il

Gcrnieri

V. ORDEM DO DIA~ Eleição da Dir et.or ia da Companhia,

VI. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselna de l~dminJ~tr;Jçãó

prese-ntes, por unanlrntdade. deliberam substituir a Diretoria da Companhia c eleger, i2 em
conforrnrdaoe com as nova S V!SP0~ ições est -I tutárias aprovadas rt;l Assem bleis Ge '",,'

E)(~raDrd;nária da Companhia realiladM nesta mesma data, para cor-roer a Diretoria da

Companhia, para um mandato de 3 {trcs) anos; o SI', RODR1GO JONAS FRAGOLA. brasileiro,

er-ipresário. divorciado, nascidoem /.~ de setembro d~ 1972. natural de Goiâ: ia- GO, no rt ador

da ide ntidade nº, 3.145.414 expedida pela SSP/GO, inscrito '10 CPF/r·!tr n2, 759 688,9<í! 72,

residente na cidade de Brasilla - DF, na SQN 2H, Bloco F, apar arncnto 604/ f\sa NO rtl" r CEP

?0.864-,'WO, para o cargo de Diretor Presldente: e c LEONARDO JONAS FRAGOlA, brasilei:'O,

biólogo, casaco scb o fegir 1e da separação total de bens, nasoco em 04 6-8 5Pit'm~ ro de 19;7),

natural de Goià nia- GO, pcrtadorda idc-itidade n9 3'1·16.808 expedlda pela S5P!GO, 'nscrito no

CPr/r~[:' n~, 039,285,636-02. residente ns cidade de Brasítia - DF, i~a SQ~. 214, giow D,

aparrarnento 508, Asa Norte, eu" ItU::J::3-(J40, para o cargo de DiI~IQr V'l1I (~esigllação

, '.
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especifica. O cargo de Diretor Financeiro permanecerá vago até ev·enlu;:;! ueliberacão em

co ••tr ario do Conselho de Adrnlnistt açâo.

Os Diretores era ete'tos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos 0$ requisitos

prev.stos no art. :47 da Lei n!l .404/76 para a investidure como rnembr os dd Dlretona da

Companhia, não estando impedidos par<l o exercício de atívid;1de ernpre sartal. ou ~er('m sido

condenados cor crime féJlimentar. de prevaricação, pej~.l ou suborno, concussão. peculato,

contra a economia popular, a fê pública ou a propriedade, ou <i pena cr·n inal que vede, ainda

que ter", p~r.;1ríamente, o acesso a cargos público 5. O~ Dlrerore s tomarão posse em seus eilrgos

mediante ;) nssrnatura dos respectivos Te~mo~; de P05~e tsvrauos no ti'J'o GC' Atas ele Rt>lIni(~i"!'

ca Diretoria da Companlua.

VII. ENCJ:f!,R,AMEIHO,. L.8.yRATURA E APROV~ÃO DA AI.8.: r 3d.:! mais '1,l'-/('1160 ç; ser
tr ats do. foi a pr€s.?ntf> <italavrada, lida, cor íe rida, e cor todo), i1~.sinada I\ssir:a:l.;cl~ - ~~lL~,J:51'

;{orJr igO Jo nas Frar,ola (P eside I~te) e Sr. Vi~:~or Am<lde u Vreira Gornie -i (Secre:.31 ie-'!. COIi'>el heh-o; 1.\[\
preSi2(\!e..;'!: Rnf.lrieo Jo n as r ragola, Claudio Abela rdo i'~1orelf a j\J nssur, v.ctor f\madeu vierra .h,

Gornieri I? Guilhe'l1e Caltaniano 1'v1oreira.

Srasíli;1, 09 cc dezembro de 2015.

Mesa:

'P re síce n te

"



AKER CONSULTORIA E lNFORMATlCA SoA.

NIRE 5330001616-0

CNP.l/MF n9 01.919,316/0DOl-44

TERMO DE POSSE

Pelo presente j'lHrumento par ticurar, em 09 de dezemb'o de' 2015. fl<t sede
social (1;) AKER CONSULTaRIA E IN~ORMÁTICA S.A" locali7;:ld<l em Bras ilia- D~, 5HCGN 7) 0/11,

B!o("(} E, i.oja 'i.3, AsCo Nortp, UP 707::;0-550 ("ColTtF'lnhi,.!"l. to~1O'.' [J(lS5~ c 5, ~V)f'lR;GO Jor'LIJ..5
FRAGOlA no calgo de (}ir(:'wr Pres:ôente, para o qual foi nomeado ra At? de Reuniâo de

Cors elho ce Adrnlrustr acão d.:l Cornpanhin re allzada ~rtl 09 de dezembro ce 2,)1', r.orr -n anda;o

de 3 (ti f:s~ anos.

o ~r. RODfUGO lONAS !=RAGOLA declarou. sob riS petld!. d:; í~: não e.,:;]~
impedido de exercer ti admlnistr;)çao da Companhia rJ()I' lei especial, O~I em vriuce de
condcnaçao criminal, ou pUI encontrar-se sob 0<:'efeitos cela, (;U de penas ql.e vericrr. ainua

que tem pura riat'1en Lei CJacesso" cargos públicos, Ou 13m crime fali rTll"l\ tar: ce ,~Yev(vic<!ção,

peita ou <;\l110I'tlO, concussào, I-le;-~Iato ou cor Ira a economia ;JopuIM. cc-itra c: sistema

flnanceiro nacional, contra as normas de defesa d" COI1(OrrF.I~·cla,<COnIO) <i~ reacões de
consumo, a fé pública 0'.1 a ;Jfondedade, dessa forma não estando incur so en quaisquer dos

(rimes 1)1 evistos e>rn lei que o impeçi:l/'-, de exercer a atividêlde r1ercantil. ~sland,() 6::'11(: do

divpostc -)0 t..rtigo 147 da Lei n" 6.4C4j1975

o Sr. RODRIGO lONAS F-RAGOlA manifesta, "máa, sua tat;::1 f' irrest~ita
~oncordàncla com todos os termos e condições estabetecidos no Estatuto SO<.!<l1 c: 11.0$ Acordos
de Acionistas éi:il'iívados na sede da COllpar hls, cor-ipro.netendo-se 8 cumprir \nr.L.lS as
obrigações ali e5~abelecídas,

000016
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AKER CONSULTORlA E INFORMÁTICA S.A.

NIRE 5330001616-0

OJPJ/rvlF nº 01.919.316/0~Ol-44

TERMO DE POSSE

Pelo pr ese nte instrumento partícula, em 09 de dezembro de 2015. na sede

social da AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S.A., localizada ern Br asltla-D}, SHCGN 71::J/1:i.,

910(0 E. Loja 53. Asa Norte. CFP 7<.1"/50-650 (''('olnpa'l,hia''j. tomou pOS5~o Sr l.EONARDO

lONAS fRAGOLA no cargo de Diretor ~em designação especifica, para o qual fOI n(JlfIei)(.~~ na

Atil de Reunião do Con selno de Adruínstração da Companhia rcallz ad a en\ 09 GI2 dezelnliro de

:201'), com mar.dato de: 3 (três) ano ...

o Sr. LEONARDO lONAS FRAGOLA declar o.r, sob ?S pí:!n;1', Ci.1 I~, r ão estar
Im pedtd~) de: exerce r tl adm in istr ação da Corr p.mhia por le~ e~pf'cia:, OtJ ep') vrrt ude de

condenacão criminal, ou por eru ontrar-se sob os efeItos de a, (lU de per a s qll~ vcderr-. aimh~

que ternpora-lam en te, c acesso a ca rgos públicos. 01,; por crime falirne nra r. de wev3ncaçJo,
peIta ou ~iJ bornc. concussão. peculato DU contra .1 economia copular. CD!)Irol 0 ,IS:C,lra

fina"'\c,:iro nacional, CO:Hr2 3<; normas de delcsa da concorréncle. contra as reiações de

r:OIY5'-1n10, <! fé pública ou C1propriedade, dessa forma não estanco inLJfSO o?fn quaisquer dos

crimes previstos em lei que o lmoeçam de exercer a atlvldade mercarHil, e<..ti-l'1dü C;?; t~" elo

d ls posto no ,Artigo 147 di'! Lei 119 6.404,11976

o Sr. LEONARDO lONAS FRAGOLA marufest a. <linda, sua [()!:;1 c irrcstr.ta

concordâncra COm todos 05 terrncs e condições estabeteodos no Estatuto Social e no, Acordas

de Aclonist.as arquivados ,a sede da Ccmpanhía, comprométcno o-se " ('11'1'1ixit todas ,t~

i)bn&êJçõe~. i.:,Ii estabel cídas.

Brasüla, 09 de cezernbro de 20)').

I
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AKEh '-::ON;JL10rlIA E INFORMÁTICA SA

CNPJ/MF N~ 01.919,316/0001-44

NIRE 5330001616-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSElHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALlZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2017

DATA, HORÃRIO f LOCAL: Aos03 d i'l", 01(1 'ne~ r!t: ·i;rf'lro de 20!7 as]O 1';)r:1$ 11':; ","'de social da
A'<f R CONSUll ORlA F r-lFORM~\ -Ie;., S.':" , OCil.il.lcia P'l' Rr,lSlíla Di"LnlC1 ~1~d,:r.!I, ,).~ S-KGN eR,

Qllél;it;j 7lC/711, ~I(}(t, L LOJa 53, I\<;<t No-te CEP 7()75C'-650 ('COfllpiHlt-lla")

PRESENÇA: ~:)drtgo FriJgoi<'f ::ColI:,r,lhcli"O" ;OSt: Certos ldnlnoTt, :Co',sf>lhe''-cj,
G.lllhert, C: t'ktl-,tl:;-o (Conselheu o. (:;LQê!VO C::'J(j;)' í Conselhe.ro) (' CC'iJGIO ':',be:C'Jrc:()
fI.·to"eira Nassur ~{:0rl!;)cír C' ....o )

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Apos O C~{ln':-, -: di5cli·,~i.io. 0<, nc mbr ns d',' C;)r')~~it;Q de

Al1ln,q!~':'6Ção ;lff'õento:os, por ,/I',a>"lfn'iddde, d('libc-:=Ii:', e'cp.er, t'''', cGnrnr'''ld.:lOt] «()(" ,~~

ui,pOS,çÕf-~\ do artigo 18 do F.statlllO 50('.'11 ,r" Companhia, ;)ilfil ,_1)1'10(;1 <l ;::hrE::,~Ii" dêl

(ornpa'I'I'a para um mandilrf) de " (rre~' ;miJ~, o S: RO[)R:GO AGl.iI;'\f~ Df (';5;] ~O, ('.J'"ldÜ,

contador, oortaoor da (PIt,!.) de {l~'I",r:i',ch? RC n" 1 S:;C;,2.sS ':,Sr/D, n~:::·.10 '~J Cpr/f..IH soi~ o

]i'} 821.487,75~ 20, fe~ldenlf' t:? dorl,cd "do 'Ia;: (j.,t:!: de Bra 111,1,Dlstl 10 f-eCle,d!. 111101 29, 10ft'
07, blOCO ri, dpartiHllelito 704 ([:1. 71 DSS·2:.m, para o (,)'go de Diretor r':"illl",f~''C' ela

Companhia,

o f)lre:o( ora ,~If;'ltcdN,lara, sob ,1$ pen<l~ ,:d lr-í q IP rllrrprf: :odQ<, os ,,'qlll'HtOS pre,/j<.:o::, no

art. l,n Li~ Lei b.i104/76 para a ,,'VP~ ,dura (orne rr,p..Hbro da Dire rorra d.l Companbi.i não

estando Impedido pilra o <?xprdclC Gil rltivldaclp f-'n"presdiloi1, ot. ter :'100 conrrenado por crime

fali ientar. nr evancação, suborne. concussão. pecul-uc ou cor) ra .;; econonua pouutar. a k
publir a, ou d•...[Jfopned,lde, 0L; ;1 pena Uir')in,ll que vede ainda ru.e eruporan .1I1,'nte, o illf'~"O

fi r .H~(1S publico s. O Dir~tor ton',,,r covse ern 'Jel,~(lr~OS medttlntl? il ,l$;í[laLJ',1 do re-;;,)Pí:I'II'O

Termos de p()S~E' lavrado JY) LíV'Q r.!e I\trt~,:1ê Rf!.I"liócs d", DIrI?tcri.a da CO:llpi':t'i'l<1

DOCUMENTOS E PROPOSTAS, O~ :'):-',J!"IE'OtrlC, ;)I:rltner,' t:~d Drdf'p, d lJ d ,<1!" •.•ldO <:IrqL,1',,,(10; na

5\'(jf>d~1(Ot~ip,1r'.hl<1e k,rarll colo(.'r.Jc', r< ri Spil',I(i.1C> p.:\rd (cn~i1!:d ~()', j'wr','Gr::;.s ::!i' COflSi"í'i() de
Adrninistraçàc rln Ccrnpanlua.

ENCERRAMENTO; Nada mais havenco u.uar, ,:1 5', ;::'reslden:r deci':Holl SL;sp'ê!rh(l'o ns tr,~balll(iS

p,::!lo rem oc n('r.f' •..•~,irio à .avrutur a (L, :rt.',>en h! Ald, a C',JJ I logo apos fo; Ildd (: "Pl OVdUd pe It);

pres!? ntes. (;;: (1,-1e~a:iI) Rodrigo tonas .rLlil,:; Id Pft'SIOE'nte,: ij'l GUI :h~rrnp C c1"_cltli,;w:J r,,1:Jnl~'F)
~ Serretano, b] Membros do Conselho de Ad"nlnL~tr cH.,io. (illiodrigo FI'i'lgc1a :Con<.r'lhClro), ili)
José Cinlos Zi'lnU1on', ((ano.,einf',rc.:, (Iiil GIJ,lhPlr-'p. 1vlílntf'lro ',Cofl<.pl'lCli'Ol. :'1/1 Gl.sra-,'u (jndov

[Conselheiro í (:' (v) CláudiCl I\belar:-b ~•.1or"'lr" NJ!-~llr(Ccw [!Inelro)

,-
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A presente Ata e cópia fiel da '.ta la"r~d(, ,\u tivro próprio,

Mesa:
I!
\I 'I',_\te.: '..J~..,.l~! .'p _':.'::'i, -"!.,'.

R:JCr~go Jorras Frago~a
(P l!s!d€nte. \

Conselheiros:

.l -
[Guil ncrrne "1onto:o

(~-CC"etar 10')

\

I
--Gullhern e f'1ontelrD
I }

----

i
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AI<ER CONSULTORIA E INFORMÃ riCA S.A.

CNPJ[MF N~01.919.316[000141\

NIRE 5330001616-0

TERMO DE POSSE

Pele pr esc n te Inst n mero C' P,l' ticular , pm 03 de jane irü de 2017. fld 5e:>e ser .~I ai} ,\KJ.,::;;

(OI\.su~rORIA E INç:OR\·1ATIC/\ S '\ .. IO>ll"i.lda an- BriISIIICI·DF. Sh('JN 7!O/~1 bk;-co F LOjd:>3
Asa No~tE'. C[P 707r;f1,650 ("CllIl[),'Hlhia"), :1"\n'()LJ posse ~ Sr ROO~IGO .t..GUltlf<. Df U'S' j'1ü no

r srgo ~ie (F·O. p:1r0 c qual fOI r'l('l111E'aOCl nil A.t<l ce ::1,(>;1'1ão do eo', ("he de. Adr" I-Ist:"a,;jc: \ld

CO,'IUd'lf1ld !'eahLacd ['11' 03 dE' ;.II"',rc, de- 2:]1? corr In,,·"I(.iatQ di? :. (lre,;) '-'.'10S

o 5r P.OD~IGU AGi.) AH LH. cr.S~RO d,'clar·Jll ~(ln as pena', di! 1(', n;(o "'..•111 rroe;!dn r!"
exercer ,1 ildrr.lnislr;'çáo 3a Comoanrua por lei espec al, ou em virtude- .íe condenilf,.;jt) Crlil1""d ,

O',) pOI encontrar-se sou os eíe.tos de a, OL; de ppnd~ oue vedt~rr', 3tr'Oa. qd<' 1,.·p·porartdl'.;:,')lL',

[I acesso t1 cargos pubt.cos. eu por cnrn- f.1lir..,'~rtar, OE' prevarn:.açao. ";<100'-"0, ('~!': ,v,silo
;H'u;ldlü ou cortr ,1 c1 econo-n lil popular, c:Jr11 rn c slsterra ;,n(lflCe,rO na ia nal, eo'-,I! d "., -!,~""l'a .••

dr rlef':'siJ -da COI'oI'(Hr0nc:a. ((';11',; a5 relilçõ,-') de censor-to. a fé pUbl'Ut 0,.1 a Dff!pr'í:'tl'.lde Cf';;"Srl

fOI ['),1 1:300 esta ndo incurso em nuarsq ler" d:)s .~nme:, prt>vi5tos em lei que o Ir', ;:k ~d11' ;, -: -ercer

atrvldade rnercant.l, j~~t ando cient e do disposto '10 Artigo 14 7 dd LeI 11" 6.4(').1/::: 16

o Sr i\OLJRIGO AGUIAR DF CASTRO manrfe,>ta. ainda, ,5,JJ total e Irre!.:'IU ccncofcilnu(l
com ns. termos estabelecidos no F. ratuto ~{)cI<l1e nos ,,\codo; de A,c,onlslas tHqUiVdGO., iI,'; ',etle

da C:Jmp!l nhia. ccmnrcmcte-ido-se ,; ~'.Jr")pr r t r;.j ,1~ as obr-gacôes a I esta t)P It~(ic;:)s

,,

RODRIGO AGUIAR Dl C.ASTRO



AKER CONSULTORIA E INFORMÁTlCA S.A.

CNPJ n!?01.919.316/0001-44

NIRE 533.000.161·60

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 3 de julho de 2011

Datil, Hora e Local' Aos 3 de julho de 2017. as 10h30, na sede social da Aker Consultoria e

Informátíca S.A., localizada na Cidade de Brasilia, Distrito Federal, na SHCGN CR, Quadra

710/711, Bloco t, Lojas 37 e 53, Asa Norte, CEP 70750-650 (a "Companhia").

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 49, da Lei

nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.'). tendo em vista a

presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme

assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

fV1e.~-ª:Pre~idente: SI' Rodngo Jonas Fragola: Secretário: Sr Gustavo de Oliveira Godoy Soares.

Qrdem do Dia: deliberar sobre (i) a alteração do capital SOCial da Comparrua, em dccorrencia

do aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado, aprovado em Reunião do

Conselho de Administração da Companhia. realizada nesta data, bem como a alteração de

outras cláusulas do Estatuto Social da Companhia, (ii) nova rnateria de comnetência do

Conselho de Administração; (iii) o aditamento ao Bônus de Subscrição nQ 001 da Companhia,

ermudo na Assembieta Geral de 09 de dezembro de 2015; e (iv) a reforma e a consolidação do

Estatuto Social da Companhia.

Delibera~~: Apos exame e discussão, por unanimidade de votos e sem quaisquer restnções.
os acionistas da Companhia deliberaram o quanto segue, sem ressalvas:

(i) Considerando o exercicio parcial, pelo acionista Capital Tech 11 - Fundo de

Investimentos em Participações, do bônus de subscrição emitido pela Companhia, em 9 de

dezembro de 2015, e, em decorrencra do aumento de capital SOCialda Companhia, dentro do

seu capital autorizado, aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia,

realizada nesta data, aprovar a alteração do capital social da Companhia, totalmente subscrito

e integralizado. que passa dos atuars R$ 14.438.001,00 (quatorze milhões, quatrocentos e

trinta e oito mil e um reais) para R$ 19.438.001,00 (dezenove milhões, quatrocentos e trinta e

oito mil e um reais), dividido em 12.803.370 (doze milhões, oitocentas e três mil, trezentas e

setenta) ações, sendo: (a) 6.644.516 Iseis milhões. seiscentas e quarenta e quatro mil,

quinhentas e dczcsseis] ações ordmárias. norninativas e sem valor nominal. (b) 6.158.854 (seis

milhões cento e cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro) ações pretcrenciars PN

9174Tiv7 64114

or:nnr;l
V"JVL



1, nornrnanvas e sem valor nominal, cujas preferências e vantagens são descritas no Estatuto

Social da Companhia

(il) Desse modo, o Artigo 6q do Estatuto SOCIal da Companhia passa a viger com a seguinte

nova redação:

Artigo 69 - O cooitol social do Comoontua e de R$ 19.438.001,00 (dezenove milhões,

quatrocentos e tonta e oito mil e um reais), dividido em 12.803.370 (doze milhões,

oitocentas e três mil, -trerentos e setenta} ações, sendo 6.64.:1.516 (seis milhões,

seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis) ações ordinários, 6.158.854

(seis milhões cento e cmauento e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro) ações

preferenciais PN 1, nonunotivos e sem valor nominal, cujas preferências e vantagens

são descritos no Estotuto Social da Companhia.

(iii) Aprovam que os valores ora subscntos e integralizados pelo aciornsra Capital Tech 11-
Fundo de Investimentos em Participações, serão depositados em uma nova conta bancaria

em nome da Companhia ("Conta Vinculada"), e a utilização de qualquer montante dos

recursos existente, na Conta Vinculada devera ser aprovada pelo Conselho de Administração.

Para tanto, os aciorustas aprovam a alteração do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia,

para incluir a redação do Item "i":

Artigo 17 - Observado o disposto no Acordo de ACIOnistas da Companhia, alem das

atribuições conferidos por lei, por esse Estatuto 50c/OI e em Acordo de ACionistas

arqutvado no sede da Companhro, cabe ao Conselho de Administração:

I) utüiroçõo de quolquer montante dos recursos depositados no Conto Vinculado.

(IV) Ademais, os Acionistas aprovam a alteração do Bônus de Subscrição emitido

anteriormente, para alterar o prazo de exercicro. até 31 de dezembro de 2018, conforme

~]_I?~º-Lª_p'res~nte ata.

(v) Por fim, em virtude das deliberações aprovadas acima e das modificações promovidas

no Estatuto Social da Companhia, resolvem os aciorustas reformar e consolidar o Estatuto

Social da Companhia, cujo texto passa a vigorar na forma do Anexo 11 à presente ata, refletindo

as alterações aqui aprovadas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada J presente

ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada

pelos presentes. ~

2/ 19
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Assinaturas: Mesa: (i) Sr. Rodrigo Jorras Fragola - Presidente; e (li) Sr. Gustavo de Oliveira

Godoy Soares - Secretário. Acionistas: (i) Rodngo Jonas Fragola; (ii) Capital Tech 11- Fundo de

Investimentos em Participações; (iii) José Carlos Zaninotti; e (iv) Thiago de Moraes Moreira

Zarunotti.

Certificamo-nos que a presente ata e cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Brasíha, 3 de julho de 2017.

Mesa:----r \ ~.
. ,,-\,,, ••i/r /'-- ..••, +'.1.'1'/,).1=

A ) "
R9dr(go Jonas Fragola"

Presidente

~vo de Oliveira Godoy Soares
Secretário

Acionistas:

CAP~T~l TECH 11- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES /

- (>

Cargo:

Por:

Cargo:

RODRIGO JONAS FRAGOLA J05
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ANEXO I

BÔNUS DE SUBSCRiÇÃO

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTlCA S.A.
C PJ!MF n2 01.919316/0001-44

N91/2015
BÔNUS DE SUBSCRiÇÃO DE AÇÔES Única Via

Aduado en 03;07/2017
Bônus de subscnção de até 3.521.228 ações preferenciais, classe PNl ou classe PN2, conforme aohcavel.
norrunativas, escruurais, sem valor nominal. pelo valor de R$2.83991835 por ação, sendo que o bônus de
subscrição fOI parcralrnente exercido nesta data. mediante emissão de 1.760.614 ações preferenciais classe PN
1.

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

Nome do subscritor: CNPJ/MF
Fundo Capital Tech 11 - Fundo de Investimentos em 18093.847/0001· 23
Parucrpações
Endereço: N!! IComplemento
Avenida Presidente Juscelino Kubltschek ;> 0-11 Bloco A - E 2235
Bairro: 1 Cidade: IU.F. Pais: CEP:
Vila Olrrnpia São Paulo SP Brasil 04543011

FORMA E PRAZO DE INTEGRALllAÇÃO

o valor de "te R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). que sera integrahzado em moeda corrente nacronal

I
em ale 30 (trinta) dias contados do e erCICIO do bonus de subscnção, servindo o comprovante de
transferência bancária como comprovante de quitação.

I
Em 3 de julho de 2017 este oonus fOI exercido carciatrnente. mediante a ermssão de 1. /60.614 novas aç aes I

preferenciais classe PN 1 e .ntegra'iaação ae R$S.OOOOOO.OO(Cinco m lhões de reais) em moeda corren,e !

, naCional I

o subscruor declara. para todos 05 fins. estar de acordo com as condições expressas no presente Bônus (,(.
Subscrição e se compromete if cumpnr as obrigações nele consignadas.
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AKER CONSUlTORIA E INFORMÁTICA S.A.

CNPl n!! 01.919.316/0001-44

NIRE 533.000.161-60

ATA DA ASSEMBlEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 3 de julho de 2017

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL DA

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S.A.

CAPiTULO I - Da Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social

Artigo lº - A Companhia operara sob a denornmação social de AKER CONSUlTORIA E

INFORMÁ TICA S.A. e ela se regerá pelo presente Estatuto Social, por eventuais Acordos de

Acionistas e, supletivamente, pela Lei nS'6404/76 e demais disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º - A Companhia tem sede na SHCGN CR Quadra 710/711, Bloco E. loja 53, Asa Norte,

em Brasílla. Distnto Federal, CEP 70750-650.

Artigo 3!! - Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá abrir, manter e extinguir

estabelecimentos, filiais, sucursais, agencias, depositos, escntorios ou representações em

qualquer localidade no território nacional ou no exterior, atendidas 35 formalidades da

legislação vigente.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterrnmado.

Artigo 5!! - A Companhia tem como objeto social: (i) comercio atacadista e varejista de

equipamentos e penfericos de mformauca: lii) venda de equipamentos de mforrnática e

segurança; (ili) desenvolvimento de software; (iv] manutenção e reparos ce equipamentos de

informática e periféricos; (v) consultaria em inforrnauca, sistemas de inforrnatrca e segurança

da informação; (vi) importação e exportação de equipamentos, peças e acessórios para

informatica, (vu) representação comercial e agência de produtos de iníorrnatica e mercadorias

não especializadas; e (vui) participar de outras empresas ou SOCiedades, como sócia ou

acionista.

CAPíTULO 11 - Do Capital Social e Ações

Artigo 6º - O capital social da Companhia é de RS 19.438.001,00 tdezenove milhões,

quatrocentos e trinta e Oito mil e um reais). dividido em 12.803.370 (doze milhões, oitocentas

91!4f7v7641/d
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e três mil, trezentas e setenta) ações, sendo 6.644.516 (seis milhões, seiscentos e quarenta e
quatro mil, quinhentos e dezesseis) ações ordinárias, 6.158.854 (seis milhões cento e
cinqucnta e Oito mil oitocentos e cinquenta e quatro) ações preferenciais classe PN 1.

Parágrafo Primeiro. Cada ação ordinária e cada ação preferencial classe PN1 confere
ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais de Acionistas.

Parágrafo Segundo. As ações preferenciais PN1 gozarão das seguintes prerrogativas:

(i) direito de voto nas Assembleias Gerais;

(ii) direito de resgate, observados os termos do Acordo de
Acionistas arquivado na sede da Companhia;

(iii) prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação da
Companhia, em conformidade com o artigo 17 da Lei das
Sociedades por Ações; e

(ív) direito de receber, de forma proporcional, o saldo
remanescente de dividendos apurados pela Companhia.

Parágrafo Terceiro. As ações preferenciais PN2, quando e se emitidas, gozarão das
seguintes prerrogativas:

(i) não terão o direito de voto nas Assembleias Gerais;

(i i) direito de resgate, observados os termos do Acordo de
Acionistas arquivado na sede da Companhia;

(iii) prioridade no reembolso de capital em caso de Liquidação da
Companhia, em conformidade com o artigo 17 da Lei das
Sociedades por Ações; e

(iv) direito de receber, de forma proporcional, o saldo
remanescente de dividendos apurados pela Companhia.

Parágrafo Quarto. A propriedade das ações será comprovada pela inscnção do nome
do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas".

\

}
, \
\
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Paragrafo Quinto As trans'crêncras de ações da Companhia ceverão observar os

termos e condições estabetecrdos em lel. no Estatuto Social e .:rT1 Acordo de Acionistas

êJrqUIVi:1C.O na sede da Companhia. sob pena do cancetamcrr o da tr ansferencra

realizada e aplicação das penalidades previstas em retendo Acorde de Acronistas.

Parágrafo Sexto [vedado à Companhia emitir canos benefic.ánas.

Artigo 7'1 Observado o disposto no Acordo de Acronrstas arquivado na sede da corncanhia. a

Companhia esta autorizada a aumentar o seu capital mdependeruerncnre de decisão da

assernbleia de acronrstas, ate Ô hrmte ad.cional de R$lO.OOO.OOO,OO (dez milhocs de reais),

dovidamente cor ngido oro i ato temporis pela variação oosirva do IG,)-M(FGV. mediante

(i) delrbcr açâo do Conselho de Adminivu acao, que fixara o número de ações a serem emitidas

o preço de errussào f' as lona ções de subscnção o:: lmegrahzação, ou, conforme aphcavel

(li) ('xerC1C'O de bonus de subscrção emitidos pela Companhia. urna vez cumprdas as

condições deles constantes, exerCICIO este que devera ser meramente homologado pelo

Conselho de Admrn stração.

CAPíTULO 111- Da Assembleia Geral

Artigo 8Q - A Assernbleia Geral, convoceda na forma deste Estatuto Soci.il e, suolet vamenie
da legislaçao d le' apücáve'. tem cornoetêncra para decidir sobre tOdOS os assuntos de

.nteresse da Cornpanh.a. à cxcecão dos que por disposrção legal, por força do pr eseruc

Estatuto ou de Acordo de Ac.orustas ar quivado na sede social da Companhia, forem reservados
,) comperéncra dos órgãos de admm.stracão

Artigo 92 - A Assernbleia Geral se reunire. ordtnanerneruc, urna vez ae ano, dentro cios 4

[quatro] prIfTH'ICOS meses que se segurrcm ao encerramento do eX.lrciCIO social, para

(,) aprovar as contas da administração (' JS demonstrações financeir as da Companhia;

(1) eleger os membros do Conselho de Adn-i ustr açâo e do Conselho Fiscal, quando necessario.

e (Iii) dellber (Í' sobre a de')! nação dos lucros r' a drstrrburçào de dividendos e,

cxtr acr dinanamente. sempre que os interesses da Cornpanhra assim o C'xig rem, observados OS

diSPOSitiVOS lega,s aplicáveis.

Parágrafo Primeiro: A'>Assembleras Geras serão convccadas por q.ralquer membro do

Conselho de Adrninistraçào ou por qualquer ocssoa autorrzada nos termos da Lei nº

ó.404í76 (' suas subscquentes altvraçoes. As convocações para as Assemoteras Gerais

deverão 'ler oubhcadas de acordo com as d.sposrcões legais aphcavr-rs.

Parágrafo Segundo: A Asscrnble d Geral poder a se' convoc ada po: qualquer

Conselhetro ou por qualquer Acionista detentor di! no mínimo 5% (cinco por cento) do

C/I 14: Iv' 641'4
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capital social da Companhia nos termos do art. 124 da Lei das Sociedades por Ações,

com no mmirno 8 (oito) dias de antecedência da data rnarcada para a sua realização,

dos quais deverão constar informações sobre o local, data e hora da Assernbleia Geral

e sua respectiva ordem do dia. Adicionalmente a publicação do anúncio de convocação

para a Assernbleia Geral nos termos da Lei das Sociedades pOI Ações, aquele que

convocá-Ia deverá também enviar aos Acionistas e Conselheiros notificação de

convocação da Assembleia Geral. juntamente com cópia dos materiais e documentos

necessários a análise dos temas a serem tratados bem como para que seja possível o

exercício do direito de voto dos Acionistas na Assemblela Geral.

Parágrafo Terceiro: O edita I de convocação deverá estabelece! detalhada mente a

ordem do dia da Assembleia Geral, não podendo incluir itens genéricos corno

"questões de interesse geral da Companhia" e "outros". Nenhuma deliberação válida

sera aprovada a respeito de assuntos não expressamente incluídos na ordem do dia

constante do edita! de convocação, salvo deliberações aprovadas pela unanimidade

dos Acionistas em Assembleias Gerais devidamente Instaladas.

Parágrafo Quarto: Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será

consrder ada regular a Assembléia Geral a que comparecerem todo', os Acionistas.

Parágrafo Quinto: A Assembléia Geral sera instalada, em primeira convocação, com a

presença de acionistas representando pelo menos 90% (noventa por cento) das ações

da Companhia com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número

de acionistas da Companhia.

Parágrafo Sétimo: Salvo eventos de força maior, as Assembleias Gerais rcaliz ar-se-ão
na sede da Companhia.

Parágrafo Oitavo: Os ac.orustas poderão ser repres ntados nas Assembleias Gerais por

procuradores devidamente constituídos.

Parágrafo Nono: Ar" Assembléias Gerais serão presididas pelo Aci nista que detiver o

maior número de ações com direito a voto de emissão da Companhia, que convidara

Outro ACIonista, dentre os presentes, para secretariar os trabalhos.

Artigo 10 - Exceto pelo disposto no Acordo de ACionistas arquivado na sede da Companhia, na

lei e no Estatuto, todas as deliberações em Assernbleia Geral deverão ser tomadas por

Acionistas titulares de mais da metade das ações votantes de emissão da Companhia, não se

computando os votos em branco

1.
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Parágrafo Primeiro: Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral sera lavrada ata
em livro próprio, assinada pelo Presidente e Secretário da mesa e pelos acionistas
presente que forem necessários para a formação do quórum de deliberação.

Artigo 11 - A Companhia observará os Acordos de ACionistas arquivados na sua sede,
conforme previsto no Artigo 29 deste Estatuto Social.

CAPiTULO IV - Da Administração

Artigo 12 - A Companhia sera administrada por um Conselho de Administração e uma
Diretoria, que terão dS atribuições estipuladas na Lei das Sociedades por Ações, no Acordo de
Acionistas arquivado na sede da Companhia e neste Estatuto Social.

Parágrafo Primeiro: Findo o prazo da gestão, os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição
e posse de seus substitutos.
Parágrafo Segundo: Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria ficam
dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão.

Parágrafo Terceiro: As deliberações do Conselho de Adrntnistr açáo serão lavradas no
"Livro de Atas das Reuruões do Conselho de Administração, tornando-se efetivas com
a assmatura de tantos membros presentes a reunião quanto sejam necessários a
aprovação de deliberação tornada. Serão arquivadas no órgão do j~egistro do
Comércio e publicadas as atas de reunião do Conselho de Administração que
contiverem deliberações de tnadas a produzir pfeltos perante terceiros.

Parágrafo Quarto: Os membros do Conselho de Adminrstração adotarão as medidas
e tomarão as decisões que forem de sua competência nos termos da Lei das
Sociedades por Ações, deste Estatuto Social e em conformidade com o Acordo de
Acionistas, sempre atuando com diligência e prudência na defesa dos interesses da
Companhia.

Seção I - Conselho de Administração

Artigo 13 - O Conselho de Adrnmistracào é órgão de deliberação colegíada e será composto
por 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) designado "Presidente do Conselho de Administração", e
05 demais, sem designação especifica, rodos eleitos e destuuíveis pela Assembleia Geral, com
mandato unificado de 1 (um) ano. sendo permitida a reeleição.

91147lv76dl/4
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Parágrafo Único: No caso de vacância do cargo de qualquer conselheiro, a

Assembleia Geral devera imediatamente Indicar seu substituto, devendo o

conselheiro substituto. completar o mantado do seu anrecessor.

Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se-a, ordinariamente, ate o 20Q [vigésimo] dia

de cada mês e, extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer um dos seus

conselheiros.

Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administr ação reunir-se-a sempre que convocado

por qualquer conselheiro, mediante mensagem eletrônica (e-rnail) enviada a todos os

membros do Conselho de Administração, em prazo não inferior a 5 (cinco) dias antes

da data de sua realização, especificando a ordem do dia da reunião. A convocação

para as reuniões do Conselho de Admirustraçâo devera ser mstrurda com os materiais

e documentos necessarios a análise dos temas a serem tratados, oern como para que

seja possível o exercício do direito de voto dos conselheiros na reunião. A

convocação será considerada regular desde que devidamente recebida no prazo

acima referido, mediante avido de comprovação de recebimento.

Parágrafo Segundo: Caberá ao Presidente do Conselho de Administração ou, na sua

ausência, ao conselheiro que este .ndrcar, presidir as reuniões do Conselho de

Admmrstração.

Parágrafo Terceiro: Será dispensada a convocação de Que trata o Parágrafo Primeiro

deste artigo se estiverem presentes a reunião todos os membros do Conselho de
Adrmrustracão.

Artigo 15 - Observado o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia, todas as matérias

apresentadas ao Conselho de Administração deverão ser aprovadas pela maioria de votos dos

Conselheiros presentes, não se computando os votos em branco, exceto pelas materias a

seguir, ruja aprovação dependerá do voto afirmativo da unanimidade dos Conselheiros:

a) Aprovação do plano de participação no resultado para empregados da

Companhia e toda e qualquer alteração ao referido plano;

b) Aprovação da remuneração dos membros da diretoria executiva da

Companhia, desde que a remuneração proposta pelo Conselho de Administração seja superior

ao range da remuneração sugerida por beodhunter, contratado especiüca-nente para tal fim,

pela Companhia:

!O! 19
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c) Definição do voto da Companhia nas reuniões de sócios da Akcr Indústria e

Comércio Ltda. e da ZMT Comunicações & Ternologia Ltda. - EPP com relação às matérias

discriminadas neste artigo e no Acordo de Acionistas da Companhia.

Artigo 16 - Observado o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia, os conselheiros não

serão remunerados pelo exerc«;ro de suas funções. Todas as despesas razoaveis incorndas
pelos conselheiros e relacionadas ao exercício de suas funções serão reembolsadas pela

Companhia. desde que sejam devidamente justificadas e comprovadas pelos conselheiros.

Artigo 17 - Observado o disposto no Acordo de ACionistas da Companhia, além das atriburções
contendas por lei. por esse Estatuto Social e em Acordo de ACionistas ar quivado na sede da

Companhia. cabe ao Conselho de Administração:

a) Contratação ou dispensa de auditores independentes e/ou bancos de

investimento e/ou escritórios de advocacia relacionados a operações estratégicas, tais como.

sem limitação: aquisição. fusão, alienação de ativos. alienação de particrpação acionaria c/ou

joint ventures;

b) Qualquer rnodlftcação de oraticas contábers. exceto aqueles determinadas por

imposição legal;

c) Celebração pela Companhia de qualquer contrato e/ou acordo que contenha

cláusula de exclusividade com potencial de vir a representar, o que for maior entre (i) 10% da

receita liquida da Companhia. ou (li] montante anual superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão

de Reais):

d) Aprovação do orçamento anual. plurianual e plano de negócios da Companhia;

e) Aqutsicão, alienação ou oneração de bens do ativo permanente envolvendo

montante total agregado superior a 5% (cinco por cento) do previsto em orçamento;

f)

Companhia;

Aprovação da remuneração dos membros da diretoria executiva da

g) Assunção de obrigações ou compromissos pela Companh a que não tenham

sido previamente aprovadas no orçamento anual e envolvam valor total agregado anual

superror a R$150.000.00 (cento e cinquenta mil reais);

h) Outorga, pela Companhia, de fianças, avais ou quaisquer outras modalidades
. \

, \
de garantias em favor de terceiros; e
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i) utilização de qualquer montante dos recursos depositados na Conta Vinculada.

Seção 11- Diretoria

Artigo 18 - A Diretoria da Companhia será composta por até 3 (três) membros, sendo: 1 (um)

Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Hnanceiro e 1(um) Diretor de Tecnologia, todos residentes

no Pais, acionistas ou não, eleitos e destituiveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de

Administração, observado o disposto em Acordo de Acionistas arquivado na sede da

Companhia, com mandato de 3 Inês) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo Único: Os diretores serão escolhidos dentre profissionais experientes e

capacitados, comprometendo-se os acionistas e os Conselheiro) a sempre indica

profissionais qualificados para ocupar os cargos da administração da Companhia, bem

como a assegurar que os membros da administração por eles indicados cumpram

integralmente com todos os dispositivos legais aplicáveis.

Artigo 19 - Em caso de impedimento ou vacância definitiva de qualquer dit etor, o Conselho de

Administração devera ser imediatamente convocado para eleição do respectivo substituto,

devendo o diretor substituto complementar o mandato de seu antecessor.

Artigo 20 -A Companhia será representada: (i) pela assinatura conjunta de 2 (dOIS) Diretores,

observado o disposto nos subitens do caput deste artigo, bem como no parágrafo primeiro

deste artigo; (i) pela assinatura conjunta de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador constituído

pela Companhia na forma prevista neste Estatuto Social; ou (iii) pela assinatura conjunta de 2
(dois) procuradores constituídos pela Companhia na forma prevista neste Estatuto Social.

Nada obstante, para a prática dos seguintes atos, a Companhia somente será considerada

validamente se representada mediante a assinatura do Diretor Presidente em conjunto com o
Diretor Financeiro:

(i) atos, documentos, operações e/ou transações que representem a assunção de

responsabilidades e/ou obrigações e/ou, ainda, envolvam a alienação, aquisição ou oneração
de bens ou direitos da Companhia com valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

(ii) atos, documentos, operações e/ou transações que envolvam a aquisição,

transferência ou oneração de bens do ativo permanente da Companhia em valor superior a 5%
(cinco por cento) do previsto no orçamento anual;

(ii i) atos, documentos, operações e/ou transações cujo objeto seja a aquisição de

~
I'

outras sociedades, formação de joint ventures e/ou oarcerias similares;
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(IV) atos, documentos, operações e/ou transações que resultem r.a fusão da

Companhia com outra sociedade, incorporação de outra sociedade pela Companhia,

incorporação da Companhia em outra sociedade. absorção pela Companhia de acervo Iíqurdo

cindido de outra sociedade, cisão da Companhia, liquidação ou dissolução da Companhia e/ou

quaisquer outras operações societarias com efeitos similares às anteriores envolvendo a

Companhia;

(v) atos, documentos, operações e/ou transações que envolvam a outorga de

fiança, aval ou qualquer outra garantia pela Companhia;

(VI) outorga de procurações cujos poderes estejam relacionados à prática de dos

atos descritos nos itens (i). (ii). (iii). (iv) e (v) acrrna:

(vii) autorizar a prática de quaisquer atos ou assinatura de quaisquer documentos

relacionados a SOCiedade. associação. fundo, consórcio ou entidade dotada ou não de

personalidade jurídica na qual a Companhia detenha participação;

[viii) demais atos, documentos. operações c/ou transações que decorram de, ou

guardem relação com, matérias que tenham sido aprovadas pelo Conselho de Administração

nos termos do artigo 17 deste Estatuto Social

Parágrafo Primeiro: Ainda, para a prática dos seguintes atos, a C ornpanhia somente

será considerada valídamente se representada mediante a assin.nur a do Diretor fie

Tecnologia e de qualquer outro Diretor da Companhia:

(i) alienação ou cessão definitiva de qualquer propriedade intelectual da

Companhia, da Aker Indústria e Comércio Ltda. e da ZMT Comunic ações & Tecoologia

Ltda - EPP que possam afetar direta ou indiretamente o roadmap da Diretoria de

Tccnotogia c/ou o plano de negócios da Companhia;

(li) contratação ou demissão de colaboradores e/ou prestadores de serviços

alocados na área de tccnologia da Companhia, da Aker Indústria e Comércio Ltda. e da

ZMT Comunicações & Tecnologia Ltda. - EPP. cxceto nos casos de demissão por justa

causa; e

(!li) celebração de contratos ou parcerias estratégicas pari' desenvolvimento,

compartllhamento ou integração de tecnologias da Companhia, da Aker Indústria e

Comércio Ltda. e da ZMT Comunicações & Tecnologia Ltda. - EPP.
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Parágrafo Segundo: Observado o disposto em Acordo de Acionistas arquivado na sede

da Companhia, é atribuição do Diretor de Tecnologia preparar e apresentar no Diretor

Presidente, anualmente, ate o final do terceiro trimestre do exercício social, o

raodmop da diretoria de tecnoloçio, para fins de elaboração do plano de negócios da

Companhia relativo ao exercício do ano subsequente.

Parágrafo Terceiro: Observado o disposto no caput do artigo 20 acma, as procurações

outorgadas pela Companhia deverão ser assmadas por quaisquer 2 (dOIS) diretores,

excero as procurações que outorguem poderes para representação nos atos

mencionados nos subitens do caput deste artigo, bem como no parágrafo primeiro

deste artigo, Que deverão ser assinadas pelo Diretor Presidente em conjunto com o

Diretor Financeiro ou, conforme o caso, pelo Diretor de Tecnologia em conjunto com

qualquer outro Diretor. devendo ser expressamente identificados os poderes

outorgados e, com exceção daquelas com poderes od iudicia ou para representação

em processos administrativos, terão prazo máximo de validade de 1 (um) ano.

Artigo 21 - São expressamente.vedados. sendo considerados nulos e inoperantes, os atos de

quaisquer diretores, funcionáno ou procurador da Companhia que a envolverem em qualquer

obrigação relativa a negócios ou operações estranhos ao objeto SOCIal, eu que tenham Sido

praticados em desconforrnrdade com o disposto no presente Estatuto Social.

Artigo 22 - A Diretoria reurur-se-á sempre por convocação de qualquer Diretor, com a

presença da maioria de seus membros, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais

o exigirem. Caso a reunião tenha por ordem do dia as matérias previstas n05 subitens do caput

do artigo 20, será necessária a presença do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro para

instalação da reunião. Caso a reunião tenha por ordem do dia as matérias previstas no

parágrafo primeiro do artigo 20, será necessária a presença do Diretor de Tecnologia e de

qualquer outro Diretor para instalação da reunião.

Parágrafo Primeiro: O quórurn de Instalação das reuniões da Diretoria sera o da

maioria dos membros eleitos, sendo obrigatória a presença de ao menos 2 (dois)

Diretores, observado o disposto no artigo 22, acima. O quórum de deliberação em

Reumões de Diretoria será o da maiona dos presentes, sendo que (i) caso a reunião

tenha por ordem do dia as matérias previstas nos subitens do caput do artigo 20, será

necessána a aprovação do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro e (ii) caso J

reunião tenha por ordem do dia as matérias previstas no paragraío primeiro do artigo

20, será necessaria a aprovação do Diretor de Tecnologia e de qua quer outro Diretor

De cada Reunião de Diretoria será lavrada ata no Livro de Atas de R'~unlão da Diretor.a.

~
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Parágrafo Segundo: As Reuniões de Diretoria deverão ser convocadas por mensagem
eletrônica (e-rnail) com. no mínimo, 3 (três) dias de anrecedêncía. em primeira
convocação, observando-se as disposições legais aplicáveis. Se a Reunião de Diretoria
não for realizada em pnmeira convocação, deverá haver nova convocação, sendo que
a correspondente comunicação devera ser efetuada com, no mínimo, 5 (cinco) dias d ..
antecedência à Reunião de Diretoria. A convocação devera conte' a ordem do dia, a
data, o local e a hora da Reunião de Diretoria

CAPíTULOV - Do Conselho Fiscal

Artigo 23 - O Conselho Fiscal da Companhia terá funcionamento não pcr-nancnte e, quando
instalado, será composto por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos na
forma da legislação aolicavel.

Parágrafo Primeiro: Os membros do Conselho Fiscal terão as atribuições definidas no
artigo 163, da Lei das Sociedades por Ações, e receberão remuneração fixada pela
Assembleia Geral que os eleger.

Parágrafo Segundo: As deliberações do Conselho Fiscal serão tornadas por marona de
votos e lançadas no livro próprio.

Parágrafo Terceiro: Os membros suplentes do Conselho Fiscal substituirão os
respectivos membros titulares em caso de vacância do cargo ou impedimento
temporário.

CAPíTULOVI - Exercício Social, Das Demonstrações Financeiras e Da Destinação dos
Resultados

Artigo 24 - O exercício social tem inicio em 10 de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de
cada ano. Ao termino de cada exerocio social, serão elaboradas, com base na escnturação da
Companhia, as demonstrações financeiras exigidas pela legislação aplicável, incluindo o
balanço financeiro. os lucros acumulados, a receita, as despesas e o fluxo de caixa.

Parágrafo Único: Os dividendos aprovados serão pagos em até 60 (sessenta) dias
contados a partir de sua aprovação e sempre no mesmo exercício social, salvo em caso
de deliberação em contrário tomada em Assembléia Geral, a qu.it poderá deliberar
também que esses dividendos sejam pagos em parcelas.

Artigo 25 - Juntamente com' as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de
Administração apresentará à Asscrnbleia Geral Ordinària proposta sobre a destinação do lucro \

v'
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liqutdo do exerctcio, calculado apos a dedução das participações referidas no artigo 190 da lei

das S.A., se houver e ajustado para fins do calculo de dividendos nos termos do art.igo 202 da
mesma lei, observada a seguinte ordem de dedução:

(i)
5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na

constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte ror cento) do capital

social. No exercício.em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das

reservas de capital de que trata o § lQ do artigo 182 da Lei das Sociedades por

Açõe-s exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a

destínação de parte do lucro liquido do exercicio para a reserva legal;

(i i) 30% (trinta por cento) do lucro líquido contábil apurado pela Companhia ao final

de cada exercíCIO fiscal, já devidamente descontados das reservas legais ("Reserva

par a Resgate"). A Reserva para Resgate ficará limitada ao valor de

(i) R$20,OOO.000,OO (vinte milhões de Reais), na hipótese em que o Fundo exercer

o Bônus de Subscrição; ou (ii) H$10.000.000,OO (dez milhões de Reais), na hipótese

em que o Fundo não exercer o Bônus de Subscrição; em ambos os casos, o valor

máximo deverá ser corrigido pela variação positiva do IPC-AjiBGE e acre scido de
urna remuneração de 15% (quinze por cento) ao ano, a partir da data de

pagamento do preço de subscnção das ações. O valor máximo da Reserva para

Resgate será reduzido pela totalidade dos montantes distribuidos aos acionistas a

título de dividendos ou juros sobre capital próprio aos acionistas detentores de

ações resgatáveis;

(iii) uma parcela, por proposta dos orgâos da administração, poderá ser destrnada a
formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas

em exercicros anteriores, nos lermos do artigo 195 da Lei das Sociedades por

Ações;

(IV) por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada para a reserva de

incentivos fiscais a parcela do lucro llquido decorrente de doações ou subvenções

governamentais para investimentos, que poderá ser exclurda da base de cálculo do

dividendo obrigatório:

(v) no exercicio em Que o montante do dividendo obrigatório. calculado nos termos

do Item (v) abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a

Assernbleia Geral poderá. por proposta dos órgãos de administração, destinar o

excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no

artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; \
\J\
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(vi) uma parcela destinada ao pagamento de um dividendo mín mo obrigatório não

Inferior, em cada exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual

ajustado. na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; c

(vii) uma parcela formada por até 100% (cem por cento) dos lucros que remanescerem

após as deduções legais e estatutárias poderá ser destinada à rorrnação de reserva

para expansão ou investimento, que terá por 'im financiar a aplicação em ativos

operacionais ou dispêndios de capital, não podendo esta reserva ultrapassar o

menor entre os seguintes valores: (a) 80% (oitenta por cento) do capital social; ou

(b) o valor que, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetua das a

reserva de lucros a- realizar e a reserva para contingências, não ultrapasse 100%
(cem por cento) do capital social da Companhia.

Artigo 26 - As demonstrações financeiras da Companhia serão auditaoas por empresa de

auditoria independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários, escolhida pela

Assembleia Geral.

CAPíTULO VII - Da Líquidação

Artigo 27 - A Companhia será dissolvida ou liquidada e seus negocies deverão ser encerrados

quando exigido por lei ou pelo que ocorrer primeiro, dentre os seguintes: (í) o expresso

consentimento dos acionistas, (íi) expiração do prazo legal para o rcstabelecimento da

plur alidade de sócios previstos no artigo 206 da lei das Sociedades por Ações; OU (ili) os

demais casos previstos pela legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: No caso de dissolução, a Companhia devera manter apenas as

atividades necessarras para encerrar seus negocias (incluindo a venda de bens da

Companhia de maneira ordenada).

Parágrafo Segundo: A Assernbleia Geral determinara a forma de liqurdação e, quando

aplicável, convocara o Conselho Fiscal para funcionar durante o peIodo de liquidação,

eleger os membros do Conselho Fiscal e estabelecer suas remunerações.

CAPíTULO VIII - Resolução de Conflitos

Artigo 28 - Todas e quaisquer dúvidas. questões e controvérsias em geral relativas ao presente

Estatuto Social serão submetidas a arbitragem de acordo com as regras da Câmara de

Conciliação, Mediação e Arbitragem da FIESP!CIESP, em procedimento a ser administrado pela

Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da FIESP!CIESP ("Tribu~1 Arbitra!"). com

exceção das situações em que haja inexecução de obrigações de quantias liquidas c certas qU~
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comportem processo judicial de execução

Parágrafo Primeiro: Caso as regras procedimentais da Câmara de Conciliação,

Mediação e Arbitragem da FIESP/CIESP sejam silentes em qualquer aspecto

orocedrmental. estas regras serão suolementadas pelas disposições da Lei nQ 9.307, de

23 de setembro de 1996.

Parágrafo Segundo: Ao Tribunal Arbitral caberá resolver todas as controvérsias

relativas ao lit igro, inclusive as de cunho incidental, cautelar. coercitivo ou

interlocutório, sendo vedado aos árbitros decidir por equidade.

Parágrafo Terceiro: O Tribunal Arbitral sera formado por 3 (três) árbitros. que deverão

ser indicados de acordo COm o seguinte procedimento. O pelo requerente, agindo de

maneira conjunta e composto pela(s) pa.tets) que iniciar(em) a arbitragem, deverá

indicar um árbitro. O pala requerido e composto pela(s) parte(s) requerida(s), deverá

indicar um arbitro. O terceiro, que atuará como Presidente do Tribunal Arbitral, será

nomeado pelos árbitros indicados pelas partes envolvidas. Se qualquer dos Dolos da

arbitragem deixar de indicar o respectivo arbitro no prazo de 10 (dez) dias. bem como

na hipótese de 05 árbitros indicados pelas partes envolvidas não chegarem a um

consenso quanto ao terceiro arbitro, o(s) árbitro(s) cuja designação estive; em aberto

será(ão) designado(s) segundo as regras da Câmara de Conci'iação, Mediação e

Arbitragem da FIESPjCIESP, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Quarto: A arbitragem será realizada na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, Brasil, e a sentença arbitral ser a proferida na Cidade de São Paulo. Estado de
São Paulo, Brasil. O idioma da arbitragem será o português.

Parágrafo Quinto: O procedimento arbitral, assim COmO documentos e informações

levados à arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo.

Parágrafo Sexto: A sentença arbitra I a ser prolatada pelo Tribunal Arbitra! poderá ser

levada a qualquer tribunal competente para determinar a sua execução, a qual será
considerada final e definitiva, obrigando todas as partes envolvidas, as quais

renunciam expressamente a qualquer recurso, com exceção do pedido de

esclarecimento previsto no artigo 30 da Lei nQ 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Parágrafo Sétimo: Não obstante, cada uma das partes envolvidas se reserva o direito

de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de (a) assegurar a instituição da

arbitragem, (b) obter medidas cautclares de proteção de direitos pr eviarnente à
instituição da arbitragem. sendo que qualquer procedimento neste sentido n50 será,\

,
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considerado como aro de renúncia a arbitragem como o úmco -neio de solução de
conflitos escolhido pelas partes envolvidas, (c) executar qualquer decisão do Tribunal
Arbitr al, inclusive, mas não exclusivamente, da sentença arbitra: e (d) pleitear
eventualmente a nulidade da sentença arbitral, conforme previsto em lei. Na hipótese
de as partes envolvidas recorrerem ao Poder Judiciário nas situações acima, o Foro da
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, será o competente para conhecer
de qualquer procedimento judicial.

CAPíTULO IX - Acordo de Acionistas

Artigo 29 - A Companhia observará o Acordo de Acionistas arquivado na sede social, o qual
será passível de execução específica. Qualquer alienação ou oneraçào de ações ou de direitos
relativos a ações da Companhia ou manifestação de voto em violação ao disposto neste
Fstatuto Social e no referido acordo de acionistas não sera valida e os Diretores da Companhia
deverão abster-se de registra-Ias, estando os acionistas faltosos sujeitos às penalidades
estatutárias. contratuars e/ou legalmente previstas. O Presidente da Assembleia Geral não
computará os votos lançados contra acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.

Artigo 30 - A Companhia compromete-se a disponibilizar a seus acionistas os contratos com
partes relacionadas. acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de
outros títulos ou valores mobiliarios de emissão da Companhia.

-
CE0

/'1
f \ :'/

ri', I

19/19

917477'17641/4

OGOQ's9



SEGUNDO ADITAMENTO AO ACORDO DE ACIONISTAS DA

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S.A.

Celebrado entre

CAPITAL TECH 11- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

RODRIGO JONAS FRAGOLA

JOSÉ CARLOS ZANINOITI

THIAGO DE MORAES MOREIRA ZANINOITI

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTlCA S.A.

3 de julho de 2.017
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SEGUNDOADITAMENTOAOACORDODEACIONISTASDA

AKERCONSULTORIAEINFORMÃTlCAS.A.

o presente Segundo Aditamento ao Acordo de ACionistas da Aker Consultoria e Informática S.A. é

celebrado na presente data por e entre:

I. CAPITALTECH 11 - FUNDO DE INVESTIMENTOSEM PARTICIPAÇÕES,Inscrito no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJjMF") sob nº 18.093847/0001-23, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2.041,
e 2235, Bloco A - parte, Vila Ohrnpia, CEP 04543-011, neste ato representado na forma de seu

Regulamento ("ÇjJpital Tech" e/ou "Fundo"); e

11. RODRIGOJONASFRAGOlA, brasileiro, empresario, casado, portador da cédula de identidade R;:;

n2 3.146.414 (Ssr/Go). inscrito no CPF/MF sob O nº 759.688.941-72, residente na Cidade de

Brasília, Distrito Federal, na SQN 214, Bloco D, apartamento 508, Asa Norte, CEP 70.873-040
("Rodrigo") ;

Capital Tech e Rodrigo doravante denominados em conjunto como "Acionistas Originais" e,

Individualmente, como "Acionista Original",

111. José CARLOSZANINOTTI, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG

nº 4.844.591-5 (SSP/SPj, inscrito no CPF/MF sob o nº 586.481.518-72, residente e domiciliado na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, n' 187, apartamento 64,

Perdizes, CEP 05014-000 ("José Carlos"); e

IV. THIAGO DE MORAESMOREIRA ZANINOTTI, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de

identidade RG nº 27.979.163 X (SSP/SPl. inscrito no CPF/MF sob o nº 276.712.618-31, residente

e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nº 187,
apartamento 64, Perdizes, CEP05014-000 ("Thiago");

Capital Tech, Rodrigo, José Carlos e Thiago doravante denominados em conjunto como "Acionistas" e,

individualmente, corno "Acionista",

E, ainda, na qualidade de intervenientes anuentes (quando referidas em conjunto "Intervenientes

Anuentes", e cada uma, quando genericamente referida no singular, "Interveniente Anuente").

IV. AKER CONSULTaRIA E INFORMÁTICA S.A., sociedade anônima, devidamente constiturda e

vahdarnente existente de acordo com as Leis brasileiras, inscr ta no CNPJ/MF nº.

01.919.316/0001-44, com sede na Cidade de Brasília, Distnto Federal, SHCGN 710/11, Bloco E,

2.
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LOJél53, Asa Norte, (EP 70.750·650, neste ato dev da mente represent ida n05 termos de seu

Estatuto SC>CIal("Compjlnhia");

V. AKER INDÚSTRIAE COMÉRCIO.lTOA., sociedade ernpresána Imitada, dev damente constituída e

validarnente existente de acordo com as Leis brasileiras, nscrita no CNPJ/MF

n". 20692829;0001-00, com sede na cidade de valoaraíso de Goiás, GOl inlél, na Quadra 37, sl«,
Salas 106 a 111, Lote 05, Parque Esplanada 111, (EP 72876 337, neste ato representada na forma

00 seu Contrato Social ("Aker Indústriª"); e

VI. ZMT Comunicações & Tecnologia Ltda. - EPP. sociedade empresária limitada, devidamente

constitu.da e validamente existente de acordo com as t.eís br asrlerr as, rnscr.t a '10 CNPJ/MF

nQ 03.784.307/0001-19, com sede na Cidade de S50 Paulo, E.stado de S;~o Paulo. na Rua Monte

Alegre, 2.12, conjunto. 172. Perdizes, CEP05014-000, neste ato represe-irada na forma do S€~

Contrato Social ("?:M.I'l

CONSIDERANDO QUE;

(i) A Companhia e uma sociedade anonirna que atua no. segmento de segurança da informação.

incluindo, mas não a isso se Iirrutando, o desenvolvimento de softwares tradrcronais ou

embarcados para segurança da Informação, tais como firewall UTM, Vl,AF, IPS/IDS, anti-sparn,

analisador de segu -3 nça pai a URLs. geradores de relatonos relauonados a estes sottwares, além

de prestar serviços relacro-iados a essas ferramentas, tais como PEN-TEST. analise de
vulner abilidade e suporte para as tecnologias da Companhia ("Negó.dQ.....daCq,I!l.Q30.hlª"), sendo

que a Companhia detém (I) 99,9% das quotas da Aker Indústria, uma sociedade limitada que tem

como atividade a fabricação de perifericos para equipamentos de ir forrnatrca e terminais;

fabricação ele equipamentos de informática e -nainlrames: comercio vaejista especralrzado de
euurparnentos e suprimentos de inforrnátrca: comércio atacadista riE' eqlJipéllTlPntos de

míormatica e representaote s cornerciars e agentes do comercio de rnaqu nas e equiparnen t os de

inforrnatica em geral dedicados e relaconados exclusivamente ao I\ego.cio da Companhia

("Negó~lº_Qa Aker Indústria"), e (ii) desde 15 de dezembro. d 2016, tar-ibérn detém 99,9% das
quotas da ZMT, urna sociedade limitada que tem corno atividade o desen zolvlrnenro de software

para varredura de vulnerabihdades em aplicações web, bem COI'10 plataforma para gestão de

vu.nerabrlídades de aplicações web e ativos de rede ("Negócio da ZMr' que Juntamente ao

r~egocio da Ccmpanhra. o NegOCIO da Aker Indústria. o "NegQfjQ"),

(li) Em 9 de dezembro ele 2015, o Capital Tech reauzoi, aperte de capital na Companhia. tornando-se

a titular de ações representativas de 31,66"{' (trinta e um tnteir os e sessenta e seis décimos por

cento) do. caprra. SOCial total e votante da Companhia, nos termos do Acordo de Investimento

firmado entre Capital "ech e Rodngo, em 25 de setembro. de 2015, e adrt ado em 9 ele dezembro

de 2015 ("Acordo de Investif!lento");
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(iii) o Fundo e Radrigo celebraram, também em 9 de dezembro de 2015, o Acordo de Acionistas da

Companhia, com a interveruéncia e anuência da Companhia e da Aker Indústria, mediante o qual

foram estabelecidos os direitos e as obrigações do Fundo e do Rodrigo com relação à Companhia

e o seu relacionamento enquanto Acionistas Originais desta ("~cor_do de Acionistas");

(iv) Em 15 de dezernoro de 2016, Capital Tech e Rodrigo realizaram ajuste de participação, após o

qual o Fundo passou a ser titular de ações representativas de 49,99% (quarenta e nove inteiros e

noventa e nove décimos por cento) do capital social total e votante da Companhia;

(v) Também em lS de dezembro de 2016, José Carlos e Thiago realizaram aperte de capital na

Companhia, mediante conferência de quotas da ZMT, tornando-se titulares de ações

representativas de 10,16284% e de 10,16284%%, respectivamente, do capital social total '=
votante da Companhia, nos termos do Contrato de Investimento firmado entre o Fundo,

Rodrigo, Jose Carlos, Thiago, Leonardo Jonas Fragola, ZMT e as Intervenientes Anuentes também

em 15 de dezembro de 2016 ("Contrato de Investimento - ZMT");

(vi) José Carlos e Thiago aderiram ao Acordo de Acionistas da Companhia, expressamente

reconhecendo a existência e a sua validade e assumindo os direitos e as obrigações atribuídos a

eles por meio de referido instrumento;

(vii) O Fundo é titular, nesta data, de Ações PN1 representativas de 39,82% do total de Ações da

Companhia.

(viii) Nesta data, o Fundo exerceu parcialmente o Bônus de Subscrição, mediante realização de

aumento de capital na Companhia com a emissão de 1.760.614 (um milhão, setecentas e

<;essenta mil, <;ei<;rent;:l<; e qll;:ltorze) Açõe<; PN1, ao preço por ação de R$ 7.,83991835, perfaz erido

o montante de R$ 5.000 000,00 (ei neo milhões de reais), todas subscritas e integralizados por

Capital Tech;

(íx) Em função do exercício do Bônus de Subscrição e da consequente subscrição e integralização das

Ações PN1, o Fundo passou a ser titular de ações representativas de 48,10338% do capital social

total e votante da Companhia; e

(x) Os ACionistas desejam alterar o Acordo de ACionistas, através do presente Aditamento e nos

termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, de forma a ajustar deterrnmadas cláusulas

relacionadas à composição do capital social, a inclusão de nova matéria de competência do

conselho de administração e ao prazo e condições para exercicio do Bónus de Subscrição;
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RESOLVEM as Partes celebrar o presente Segundo Aditamento ao Acordo de Acionistas da Companhia (o

"Aditamento"), nos seguintes termos e condições:

I. ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA

L1 Tendo em vista o exercícto parcial do Bônus de Subscrição, pelo acionista Capital Tech, os

Acionistas resolvem alterar a composição do capital social da Companhia, que passa a ser de

R$ 19.438.001,00 (dezenove milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e um reais). dividido em

12.803.370 (doze milhões, oitocentas e três mil, trezentas e setenta) ações, sendo: (a) 6.644.516 (seis

milhões, seiscentas e quarenta e quatro mil, quinhentas e dezesseis) Ações ON; (b) 6.158.854 (seis

milhões cento e cinquenta e oito mil oitocentos e cmquenta e quatro) Ações PN1.

1.2 Em função do disposto acima, as cláusulas 5.1 e 5.1.1 do Acordo de ACionistas passam a ter a

seguinte nova redação:

5 ..1 Composição do Capital SOCIal.O capital social total da Companhia nesta data !?
de R$ 19.438.001,00 (dezenove milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e um reais),

12.803.3 70 (doze milhões, oitocentas e três mil, trezentos e setenta) Ações, sendo (i)

6.644.516 (seis milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentas e dezesseis) ações

ordinárias sem valor nominal ("ON"); (ii) 6.158.854 (seis milhões cento e cinquento e oito mil

oitocentos e cinquento e quatro) ações preferenciois com direito a voto, conversíveis em ON,

cujos preferências e vantagens são descritas no Estatuto ("PNl "}. A Companhia tem cooitot

autorizado de R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais), devidamente corrigido pro rato
temporis pela variação positiva do IGP-M ("Capital Autorizado").

5.1.1 O número total de Ações pertencentes a cada Aciorusra e seu percentuot de

participação no capital da Companhia, na presente data, são os sequintes:

._-----,.--------
! Ações Participaçãol Aci~~:~~ON PNl Total % J
lçaeJ!.E!2E!ch O 6.158.854 6.158.854 48,10338% I

__Ro~r!20 i 4.400.000 . O 4.400.000_~_:'.~~~~596.~1
José Corlos ! 1.122.258 Ia! 1.122.258 ; 876533% !
Th;~-;~--G.122.258-r--0- -1-1.122.258 ! 8z~~~j

.. _ TOT~L _16·64~~~~~_L~.398:.?~0_Ll~803.3-701.~~~_J
11. REGRA APLICAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DO EXERCíCIO DO BONUS DE SUBSCRiÇÃO

11.1. Em razão da subscrição e integralização de novas ações PN1 pelo Capital Tech, os Acionistas

acordam que devera ser criada uma nova conta bancária, em nome da Companhia, para depósito dos

5

917608v8 641/4

OGOO~ ,~



000045

recursos provenientes do exercício do Bônus de Subscrição ("Conta Vinculada"). A utilização de qualquer

montant.e dos recursos depositados na Conta Vinculada dependerá da aprovação do Capital Tech. Dessa

forma, os Acionistas decidem alterar o item 7.9.1 do Acordo de Acionistas, para incluir a redação do item

7.9.1 Quórum de Deliberação, Fundo. Ainda, a aprovação das matérias a seguir dependerá

do vota afirmativo dos Conseibesros indicados pelo Capital Tech:

I) utilizaçõo de qualquer montante dos recursos depositados no Conta Vinculada.

111. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXERCíCIO DO BÔNUS DE SUBSCRiÇÃO

111.1 Os Acionistas resolvem prorrogar o prazo para exercício, pelo Capital Tech, do Bônus d~

Subscrição, que passa de 31 de dezembro de 2017 para 31 de dezembro de 2018. Consequentemente,

prorroga-se também o prazo para Capital Tech requerer aporte de capital adicional na Companhia, 3

partir de 31 de dezembro de 2018 até 31 de dezembro de 2021. 05 Acionistas também esclarecem que

Capital Tech poderá, a seu exclusivo critério, exercer o Bônus de Subscrição parcialmente, em montantes

definidos unica e exclusivamente a critério de Capital Tech, porém sempre respeitado o limite tolal de

H$ 10.000.000,00 (dez milhões de Reais], do qual já foram integralizados R$5.000.000,OO (cinco milhões

de reais) em 3 de julho de 2017.

111.2 Os Acionistas resolvem aditar o Acordo de Acionistas para confirmar, nos termos da Cláusula 5.1,
que o Bônus de Subscrição, em caso de exercício pelo Capital Tech, outorga o direito de emissão de novas

ações PNl ou PN2, sendo que as Ações PNl somente poderão ser emitidas em favor do Capital Tech até

o limite de participação de 49,99% (quarenta e nove inteiros e noventa e nove por cento) do capital

social total e votante da Companhia. Caso, a qualquer momento do exercício cio Bônus de Subscrição

pelo Capital Tech, o percentual de participação total do Capital Tech na Companhia venha a ser igtral ou

superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social total da Companhia, então todo o percentual que

iguale ou supere 50% (cinquenta por cento) do capital social total da Companhia deverá ser de Ações

PN2 ao invés de Ações PNl. ASSim, no árnbrto do Bônus de Subscrição, a Companhia emitirá Ações PNl

até o limite em que o número de Ações detidas pelo Capital Tech seja de 49,99% do capital social total da

Companhia e, acima deste limite, emitirá apenas Ações PN2, todas para subscrição e integralização do

Capital Tech. As Ações PNl e PN2 terão, no momento do exercício do Bônus de Subscrição, o mesmo

valor de emissão.

111.3 Tendo em vista o disposto acima, as cláusulas 5.1.2 e 5.1.2.1 do Acordo de Acionistas passam a

ter a seguinte nova redação:

6 li/-/,
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5.1.2 Conforme previsto no respectivo Acordo de Investimento, foi emitido, em 9 de

dezembro de 2015, um bônus de subscrição em favor do Capital Tech, que outorgara, caso
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seja exercido, o direito à subscrição de um determinado número de Ações PNl ou PN2,

conforme condição abaixo descnto, no valor de R$10.000.000,00 (dei milhões de Reais) e 00

preço de emissão dos Ações definido no Anexo 5.1.2 ("Bônus de Subscrição"), que contém

também a composiçõo ocionàrio do Companhia após exercicio integrol do Bônus de

Subscrição. O Bônus de Subscrição poderá ser exercido, total ou parcialmente, a exclusivo

critério da Capital tecn. o qualquer tempo o partir do presente data e até o dia 31 de

dezembro de 2018, conforme previsto no Acordo de Investimento. Para que nõo restem

dúvidas, Capital Tech poderá, a seu exclusivo critério, exercer o Bônus de Subscrição

parcialmente. em montantes definidos única e exciustvomente o critério de Capital Tecb,

porém sempre respeitado o iimite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de Reais), conforme

aqui disposto. Caso, o qualquer momento do exercido do Bônus de Subscnção pelo Capital

Tech, o percentual de porucipoçõo total do Capital Tech na Companhia venha o ser igualou

supenor a 50% icincuento por cento) do capital social total do Companhia, então todo ::l

percentual que iguale ou supere 50% (cuiouento por cento) do capital social total do

Comoantuo deverá ser de Ações PN2 ao invés de Ações PN1. Assim, 110 âmbito do Bônus ce

Subscrição, a Companhia emitirá Ações PN1 até o limite em que o numero de Ações detidc:

pelo Capital Tecii seja de 49,99% do capital social total da Companhia e, aama deste limite,

emitira apenas Ações PN2, todas para subscrição e integralização do Capital Tech. As Ações

PN1 e PN2 terão, no momento do exerciao do Bônus de Subscrição, o mesmo valor de

emissão.

5.1.2.1 Rodriqo, José Corlos e Thiago, desde já, renunciam ao direito de preferência na

subscrição de novos Ações PN1 e/ou PN2 da Companhia, no âmbito ao exeracio do Bônus de

Subscrição.

5.1. 3 Os Acionistas estabelecem que somente se Capital Tech não exercer o Bônus de

Subscrição dentro do prazo máximo estabelecido em 5 1.2, ocimo, a qualquer tempo o parttr

de 31 de dezembro de 2018 e oté 31 de dezembro de 2021, Capital Tecb fará jus ao direito

de requerer aparte de capital adicional, mediante aumento de cooitot do Companhia e

emissão de Ações PNl e/ou PN2, a serem subscritas e integralizadas por Capital Tecb, no

montante de até R$1O.000.000,00 (dez milhões Reais). Os Acionistas, desde [o, estabelecem

que o valor de emissão por Ação será fixado com base no equity value da Companhia no

presente data, conforme calculado nos termos do Anexo 5.1.3, aue contém também o

composição acionária da Companhia após o referido aparte de capital adicional. O aumento

de capital, bem como a consequente subscnçõo e integralízação das Ações PN1 e/ou PN2

por Capital Tech, nos termos desta Cláusula 5.1.3, deverá ser aprovado em Assembleio Gero!

da Compontna, por unanimidade de votos ("Aporte Adicionar). Rodriqo, José Cortes e

Thiago, desde Já, renuriaom ao direito de prejerênao na subscrição de novas Ações PN1

e/ou PN2 da Companhia, no âmbito do aumento de capital previsto nesta Clóusula 5.1.3.
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IV. RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS cLÁUSULAS

IV.l Ficam ratrficadas todas as clausulas do Acordo de Acionistas que não tenham sido objeto de

alteração por meio deste Aditamento, de acordo com a consolidação prevista abaixo.

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E ACORDADAS, as Partes firmam o presente instrumento em 4 (quatro)

vias de igual forma e teor e para um só efeito, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo.

Brasílía, 3 de jul ho de 2017.

CAPITAL TECH - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

Por:

Partes Intervenientes Anuentes:

Nome:

AKER CONSULTORIA E INFORM~nCA ~.A.l

/ '

\ í i ----.1.
I .I,t (}l/'v.,,, I _-='=-t-+--'----------. ')

:.., Por.' \

Nome.~

AKER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA.

8 t'~ ~~~I:I~OCO~~G~S~~~~~ ~~ú~~~7:~~TNO~~~~,~~L ._-\
~ .•,. Protocoto 17105637j·5. DE 07/07/20 7 I
!~~~e~~~~~~~g~~~6EoINFORMATICA s. A ~õ;~7;~-:-~;; !

sr::CPETAPIOGlP ••t,.
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{ r, /
2 L.-L-{.,(!. ( ( l ,-A..'-----------------+--------------------
Nome: ~.A 9í p.. i -)rC~

HG: ",-l:8 Ç-/'Ic

CPF/MF I ~S' S'-1 h.'0 ) ~

RG: ' ;'.", (", /s /'/ ,k}/-

CPF/MF: t r ,!t )~ I ",.i;
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastra I
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastra!.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE INSCRiÇÃO
01.919.316/0001·44
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA

CADASTRAL 24/06/1997

NOME EMPRESARIAL
AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S A

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

AKER SECURITY SOLUTlONS

CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL

46.51·6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
46.19-2-00 • Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
95.11·8-00 • Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
62.04·0·00 - Consultoria em tecnologia da informação
47.59·8·99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA
205-4· Sociedade Anônima Fechada

I LOGRA DOURO
Q SCRN 710/711 BLOCO E

I NUMERO
S/A

I COMPLEMENTO
LOJA 53 E 37

ICEP I I BAIRROIDISTRITO
L7~0~.7~5~0~-6~5~0~. L.A~S~A~N~O~R~T~E~ ~

I MUNICiplO
BRASILlA

ENDEREÇO ELETRÓNICO
CONTABILIDADE.AKER@AKER.COM.BR

TELEFONE
(61) 3038-1900/ (61) 3038-1905

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

I SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATADA SITUAÇAO CADASTRAL
03/11/2005

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL
.• *.*.*.*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S A
CNPJ: 01.919.316/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:26:49 do dia 25/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2018.
Código de controle da certidão: 8E6B.E7B9.3FDO.8C55
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO N°
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

: 175-00.771.102/2018
: AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S.A
: SHCG/N CR QD 710/711 BLOCO E LOJA 53 E 37
: ASA NORTE

: 01.919.316/0001-44
: 0737686500176 - ATIVA

FINALIDADE : JUNTO AO GDF

____________ CERTIFICAMOS QUE. _

PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM PARCELAS VINCENDAS.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 -
CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei
5.172/66 - CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos
que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n" 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 23 de Agosto de 2018.

Brasília, 25 de Maio de 20 \8.

Certidão emitida via internet às 15:27:04 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/certidao/emite_certidao.cfm
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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO N°
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

: 175-00.771.315/2018
: AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S.A
: SHCG/N CR QD 710/711 BLOCO E LOJA 53 E 37
: ASA NORTE

: 01.919.316/0001-44
: 0737686500176 - ATIVA

FINALIDADE : VERIFICACAO DE DEBITOS

____________ CERTIFICAMOS QUE _

PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM PARCELAS VINCENDAS.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 -
CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei
5.172/66 - CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos
que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n" 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 23 de Agosto de 2018.

Brasília, 25 de Maio de 2018.

Certidão emitida via internet às 15:43: 14 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

http://wJ.N.J.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/certidao/emite_certidao.cfm 1/1
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01919316/0001-44
Razão Social: AKER CONSULTORIA E INFORMATICA SA
Nome Fantasia:AKERSECURITY SOLUTIONS
Endereço: Q SCRN 710/711 BL E LOJA 53 37 / ASA NORTE / BRASILIA / DF /

70750-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/05/2018 a 21/06/2018

Certificação Número: 2018052302330108204155

Informação obtida em 25/05/2018, às 15:19:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S A
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 01.919.316/0001-44

Certidão nO: 150837636/2018
Expedição: 25/05/2018, às 15:20:44
Validade: 20/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S A

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
01.919.316;0001-44, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

custas, a
decorrentes
Público do

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

mailto:cndt@tst.jus.br
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TJDFT Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DEJUSTiÇA DO DISTRITO FEDERALEDOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1a e 2a Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/05/2018, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

AKER CONSUL TORIA E INFORMA TICA S A
01.919.316/0001-44

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br). informando-se o número do selo digital de
segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8°, § 2° da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br. Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Cumprindo medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/05/2018
Data da última atualização do banco de dados: 21/05/2018
Selo digital de segurança: 2018.CTD.OFXQ.6L1T.R1TM.OVSU.EAIJ
*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

Página de 1 22/05/201814:13:43

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasilia - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal- Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasilia - DF
Horário de Atendimento: 7h ás 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

http://www.tjdft.jus.br.


OG0057
,\1<8

DECLARAÇÃO

A empresa AKER CONSUl TO RIA E INFORMÁTICA SA, inscrita no CNPJ sob nO

01.919.316/0001-44, com sede na cidade de Brasília, Estado Distrito Federal, à Q SCRN 710/711

Bloco E Loja 53, Bairro Asa Norte, CEP: 70.750-650, por intermédio de seus representantes legais

o Sr. Rodrigo Jonas Fragola, portador(a) da Carteira de Identidade nO 3.146.414 SSP/GO e

inscrito(a) no CPF nO 759.688.941-72, e o Sr. Rodrigo Aguiar de Castro, portador(a) da Carteira

de Identidade nO 1.559.285 SSP/DF e inscrito(a) no CPF nO 821.487.751-20, DECLARA, para os

devidos fins, sob as penas da lei:

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nO 8.666/93 e alterações, que a
empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere
à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal do Brasil;

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus
empregados;

c) que a empresa atende as normas do Decreto nO 3.298, de 20 de dezembro de 1999;

d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;

e) que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos
na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais,
material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Brasília-DF, 25 de maio de 2018.

Aker Co su 9ria e Informátic I SA
'-Rodr o Jonas Fragola

Diretor Presidente
CPF 759.688.941-72

Aker Consultoria e Informática SA
Rodrigo Aguiar de Castro

Diretor Financeiro
CPF 821.487.751-20



MEMORANDO N° 24/2018/CC
Ourinhos, 24 de maio de 2018.

A
Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Trata-se o presente expediente a consulta a essa respeitável
Procuradoria, da possibilidade de aquisição por compra direta da empresa Aker Security
Solutions SA, objetivando aumentar a eficiência e segurança do tratamento de dados de
informação que trafegam da rede de computadores desta Autarquia, conforme proposta
detalhada do produto e justificativa do departamento de TI, anexos aos autos.

Na hipótese em tela, verifica-se que a contratação encontra-se, a priori,
acobertada em uma das hipóteses de dispensa, em especial aquela prevista pelo artigo 24,
inciso II da Lei nO8.666/93:

Art. 24. É dispensável a licitação:
( ...)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do
limite previsto na alínea a do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizado de uma só vez; (Inciso com redação dada pela Lei nO
9.648, de 27/5/1998)

A previsão da alínea "ali, do inciso II, do artigo anterior, que é o artigo 23
da Lei 8.666/93, é a seguinte:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a Illdo
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites,
tendo em vista o valor estimado da contratação:

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Inciso com redação
dada pela Lei nO9.648, de 27/5/1998)

Disso, o consectário lógico é de que o valor de referência que permite a
Dispensa no caso do art. 24, inciso II é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que a compra do
equipamento em comento traz como valor global a quantia de R$ 7.992,22 (sete mil,
novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), restando assim atendido este
requisito.

Nas palavras de Marçal Justen Filho (2004, p. 236):

"A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com
uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência, tomada
de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369 - Fone (0"14) 3322-1866 - CEP 19900-000 - Ourinhos - SP - CNPJ 49 131287/0001-88



lei determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às
peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, tanto mais
simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório,
quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração Pública".

A escolha do fornecedor recaiu em empresas especializadas com
condições de executar o presente objeto, onde após as devidas pesquisas de preços praticados,
conforme cotações em anexo, obteve-se o menor valor ofertado pela empresa Aker Security
Solutions AS.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação
pertinente a Dispensa de Licitação.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis
com a realidade de mercado, conforme se comprova pelas cotações de preços realizadas entre
as empresas do ramo.

Com respeito à questão orçamentária, cabe destacar que existe o
respectivo saldo orçamentário para o empenhamento da nova despesa e também conta com
disponibilidade financeira e está de acordo com os objetivos apresentados no Plano Plurianual e
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Por fim, encaminho o processo para parecer dessa Procuradoria, sobre a
possibilidade de efetuarmos a compra, mediante processo de dispensa de licitação nos termos
do artigo 24, inciso II da Lei 8.666/1993.

,7Z~ /4 );U/;1
I/MauríciO DellaTonia

Chefe de Compras

SUPERINTEND~NCIA DE AGUA E ESGOTO DE DURINHOS
Av. Altino Arantes, 369 - Fone (0**14) 3322-1866 - CEP 19900-000 - Durinhos - SP - CNPJ 49 131287/0001-88
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Procuradoria

DA PROCURADORIA DA SAE

À SUPERINTENDÊNCIA

Memorando n° 24/2018 - CC

Veio-me o presente expediente, objetivando análise e parecer acerca da
possibilidade de contratação direta de equipamento para aumentar a eficiência e
segurança do tratamento de dados de informação que trafegam na rede de
computadores da SAE.

A Divisão de Material e Patrimônio junta documentação referente à
regularidade fiscal e trabalhista, habilitação jurídica, qualificação econômico-
financeira e declarações da empresa selecionada para executar o serviço
pretendido, qual seja a empresa Aker Security Solutions SA, bem como cotações
com empresas especializadas.

Pelas cotações apresentadas, o valor ofertado pela empresa selecionada
é o mais baixo, por flexibilizar o treinamento do servidor da Autarquia, podendo este
realizar o curso junto à empresa e não obrigatoriamente o comparecimento desta na
SAE, bem como o curso abrange a instalação do hardware o que permite que o
próprio servidor da SAE o instale, não necessitando da visita de técnico da empresa
junto à Autarquia, o que gerou uma diferença significativa entre as propostas
apresentadas, estando a proposta abaixo do limite previsto no inciso \I do artigo 24
da Lei de Licitações.

Apresenta, ainda, fundamentação suficiente a justificar a dispensa de
licitação, observando que há saldo orçamentário e disponibilidade financeira para
assumir a obrigação contratual, bem como a contratação está de acordo com os
objetivos apresentados no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ainda se encontra atendido o quanto determinado no artigo 26, parágrafo
único da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Desta forma, estando caracterizada a situação do artigo 24, inciso \I da
Lei 8.666/93, nada obsta a contratação direta da empresa Aker Security Solutions
SA.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Ourinhos, 28 de maio de 2018.

LDINI
Procuradora SAE

OAB/SP 374.017

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS - Av. Altino Aranles, 369 - Fone (0··14) 3322-1866 - CEP 19900-000- Ourinhos - SP
CNPJ 49 131287/0001-88
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Ao Gabinete da Superintendência

Senhor Superintendente,

o presente expediente se refere à aquisição de equipamento de Firewall de
Borda de Rede.

o valor total da referida aquisição corres ponderá a R$ 7.992,22 (sete mil
novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), que será pago em uma única parcela, sendo
a empresa Aker Consultoria e Informática S A, a qual menor valor ofertou.

A Chefia de Compras por sua vez, apresentou as devidas informações em
cumprimento ao contido no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993, como antecedente
necessário à contratação com inexigibilidade ou dispensa de licitação, bem como outras considerações
pertinentes ao assunto em questão.

Consultada a Procuradoria desta Autarquia, esta se manifestou pela
procedência da contratação que, no presente caso, se enquadra na hipótese de "Dispensa de Licitação",
prevista no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Diante do exposto, a contratação se enquadra na hipótese de Dispensa de
Licitação, uma vez preenchidos os requisitos legais e constitucionais exigidos para sua formalização,
dispensando-se o devido procedimento licitatório.

À consideração do Exmo. Sr. Superintendente, solicitando ratificação.

Ourinhos, 28 de maio de 2018.

Chefe de Compras

À
Chefia de Compras

Diante do contido nos autos e nos termos do disposto do artigo 26 da
Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a-Dispensa de Licitação. Publique-se.

-"./\c.,,\c-r1) Ourinhos, 28 de maio de 2018.

rcelo Simol)j,-Pires
uperintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes. 369. Centro - Fone (14) 3322-1866 / Fax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131.287/0001-88
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de hidrometria.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Es-
goto de Ourinhos.
Empresa Detentora: Saga Medição Ltda.
Data de Assinatura: 28 de maio de 2018.
Vigência: 12 meses.
Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

- ----- ..
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nO28/2018.
Processo nO859/2017.
Pregão Presencial nO27/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais
de hidrometria.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Es-
goto de Ourinhos.
Empresa Detentora: Azarias & Santos Serviços e Co-
mércio Ltda. - ME.
Data de Assinatura: 28 de maio de 2018.
Vigência: 12 meses.
Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

....................... /----, '--,
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° 29/2018.
Processo n? 859/2017.
Pregão Presencial nO27/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais
de hidrometria.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Es-
goto de Ourinhos.
Empresa Detentora: Guimarães Comercial - EIRELI -
ME.

Data de Assinatura: 28 de maio de 2018.
Vigência: 12 meses.
Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n" 30/2018.
Processo n° 859/2017.
Pregão Presencial nO27/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais
de hidrometria.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Es-
goto de Ourinhos.
Empresa Detentora: TAF Indústria de Plástico Ltda.
Data de Assinatura: 28 de maio de 2018.
Vigência: 12 meses.
Marcelo Simoni Pires - Superintendente.
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PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nO313/2018.
Dispensa de Licitação nO5/2018.
Objeto: Aquisição de Equipamento de Firewall de Borda
de Rede.
Contratada: Aker Consultoria e Informática S A
Valor total: R$ 7.992,22 (sete mil novecentos e noventa
e dois reais e vinte e dois centavos).
Fundamento: Lei Federal n° 8.666/1993, artigo 24, inciso
11. Nos termos do artigo 26 de Lei Federal nO8.666/1993
e suas alterações, Ratifico a Dispensa de Licitação.

Ourinhos, 28 de maio de 2018.
Marcelo Simoni Pires - Superintendente.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nO31/2018.
Processo nO55/2018.
Pregão Presencial nO03/2018.


