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Global Web Outsourcing do Brasil Ltda.
CNPJ/ME nº 12.130.013/0001-64 – NIRE 35.229.032.680
11ª Alteração ao Contrato Social
Bruna Boner Léo Silva, RG nº 54.732.021-8 SSP/SP e CPF nº 003.064.121-79 (“Bruna”); Gallaxia S.A., CNPJ/ social da Companhia, exceto se quorum maior for exigido nos termos da lei, no Estatuto Social ou em Acordo de
ME nº 15.029.975/0001-10 e JUCESP NIRE 35.300.418.344, neste ato representada por suas Diretoras, Bruna Acionistas arquivado na sede da Companhia. § Único. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será
Boner Léo Silva, acima qualiﬁcada, e Tatiane Araújo Pereira, RG nº 2.186.244 SSP/DF e CPF nº 007.291.271-50, lavrada ata, a qual será assinada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas presentes, nos termos do Artigo 130
na forma de seu estatuto social (“Gallaxia”); FR Empreendimentos e Participações Eireli, CNPJ nº da Lei nº 6.404/76. Capítulo IV – Diretoria. Artigo 11. A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma
21.588.172/0001-06 e JUCESP NIRE 35.600.842.516, neste ato representada por seu administrador, Fernando da lei e deste Estatuto Social, composta por 02 Diretores, sem designação especíﬁca, todos eleitos pela AssemAntônio Fontes Rodrigues, CPF nº 305.306.521-53 (“FR Empreendimentos”); Midori Participações Societárias bleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 02 anos, permitida a reeleição. § 1º. Ocorrendo
e Holding Ltda., CNPJ nº 36.446.076/0001-92 e JCIDF NIRE 53.202.297.636, neste ato representada por seu vacância de cargo de Diretor, caberá à Assembleia Geral eleger o novo Diretor ou designar o substituto, ﬁxando, em
administrador, Paulo César Lopes Zeredo, CPF nº 040.971.838-69 (“Midori”); únicos sócios desta Companhia; qualquer dos casos, o prazo da gestão. § 2º. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura do
Resolvem, de comum acordo, celebrar a 19ª Alteração ao Contrato Social, de acordo com os seguintes termos: 1. respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucesTransformação da Sociedade: 1.1. Os Sócios aprovam, por unanimidade, a transformação do tipo societário da sores. § 3º. Compete aos Diretores exercer, individualmente, as atribuições que lhes forem atribuídas em reunião
Sociedade de sociedade empresária limitada para S.A. fechada, alterando-se a denominação social para “Global em Assembleia Geral, que poderá estabelecer denominações especíﬁcas para os seus cargos. Artigo 12. A DireWeb Outsourcing do Brasil S.A.”, não importando esta transformação em qualquer solução de continuidade, perma- toria reunir-se-á sempre que necessário, podendo ser convocada por qualquer de seus diretores. § 1º. A reunião
necendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais (“Transformação”). 1.2. Os Sócios aprovam, por unanimi- instalar-se-á com a presença dos dois Diretores e deliberará por maioria de votos, não cabendo a qualquer Diretor
dade, a conversão de cada quota da Sociedade em 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, passando o o voto de desempate. § 2º. As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio.
capital social da Sociedade de R$29.510.822,00, a ser representado por R$29.510.822,00 dividido em 29.510.822 Artigo 13. Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, este Estatuto Social e a Assembleia Geral lhe
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas, conforme disposto na Lista de conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. Artigo 14. Compete à
Conversão – Anexo I à presente. 1.3. Os Sócios aprovam, por unanimidade, a eleição para membro da Diretoria da Diretoria da Companhia: (i) representar a Companhia, ativa e passivamente; (ii) zelar pela observância da lei, do
Companhia, com mandato de 2 anos: a) Tatiane Araujo Pereira, acima qualiﬁcada; b) Paulo César Lopes Zeredo, Estatuto Social da Companhia e de eventuais Acordo de Acionistas arquivados na Companhia; (iii) zelar pelo cumCPF/ME nº 040.971.838-69. 1.4. Os diretores ora eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, primento das deliberações tomadas nas Assembleias; (iv) administrar, gerir e superintender os negócios da Compor lei especial, de exercer a administração da Companhia, e são investidos nos cargos para os quais foram eleitos panhia; (v) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar necessárias e úteis; (vi) elaborar o relamediante assinatura de termo de posse arquivado na sede da Companhia (Anexo II à presente). 1.5. Os Sócios tório anual da administração; (vii) abrir e encerrar ﬁliais da Companhia. Artigo 15. A representação da Companhia
aprovam, por unanimidade, a remuneração global anual dos diretores ora eleitos no valor de R$ R$13.000,00. 1.6. dar-se-á sempre por meio da assinatura de: (i) 2 Diretores em conjunto; ou, ainda, (ii) de 1 Diretor e um procurador
Consignar que os Sócios decidem não instalar o Conselho Fiscal. 1.7. As publicações oﬁciais da Companhia serão constituído na forma do § único deste artigo. § Único. A outorga de procurações pela Companhia deverá ser obrirealizadas no DOESP e no Diário Comércio e Indústria & Serviços. 1.8. Os Sócios aprovam, por unanimidade, o gatoriamente assinada pelos Diretores, sempre que possível atribuindo poderes especíﬁcos, devendo possuir um
Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação no Anexo III. Santana de Parnaíba, 01/10/2020. prazo máximo de validade de 1 ano, com exceção das procurações (i) com poderes ad judicia, e (ii) com poderes
Assinaturas: Bruna Boner Léo Silva; FR Empreendimentos e Participações EIRELI p. Fernando Antônio Fontes para representação perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, incluindo, sem limitação, a Secretaria
Rodrigues; Gallaxia S/A p. Bruna Boner Léo Silva/Tatiane Araújo Pereira; Midori Participações Societárias e Holding da Receita Federal, SECEX, DECEX, Secretarias da Fazenda Estaduais e Municipais, Prefeituras, que poderão
Ltda. p. Paulo César Lopes Zeredo. Estatuto Social. Capítulo I – Nome, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1. A possuir prazo de validade indeterminado. Capítulo VI – Conselho Fiscal. Artigo 16. O Conselho Fiscal somente
Global Web Outsourcing do Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege por este Estatuto será instalado a pedido dos acionistas e possui as competências, responsabilidades e deveres deﬁnidos em lei. §
Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2. A Companhia tem sede e foro com sede, na Único. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por três membros efetivos e igual número de suplenAvenida Yojiro Takaoka, nº 4384, conjunto 1010, 10º andar, Shopping Service, Alphaville, Santana de Parnaíba-SP. tes, eleitos pela Assembleia Geral. Capítulo VII – Exercício Social, Balanço e Resultados. Artigo 17. O exercício
§ 1º. A Companhia possui as seguintes ﬁliais: Filial 01 – No Setor Comercial Norte – SCN, Quadra 05, Bloco A, nº social terá início no primeiro dia do mês de janeiro e término no último dia do mês de dezembro de cada ano. Ao
50, sala 502, Edifício Brasília Shopping and Tower, Asa Norte, Brasília-DF, CNPJ/ME nº 12.130.013/0003-26 e ﬁm de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia. Artigo 18. A CompaNIRE 53.900.382.213. Filial 02 – Na Avenida Presidente Vargas, nº 309, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, nhia poderá levantar balanços semestrais e declarar, por deliberação da Diretoria, dividendos à conta de lucros
CNPJ/ME nº 12.130.013/002-45 e NIRE 33.901.233.045. Filial 03 – Na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, apurados ou reservas de lucros existentes nesses balanços. § 1º. Por deliberação da Diretoria poderão também ser
Setor C, Torre Tarumã, 7º andar, sala 716. § 2º. A Diretoria da Companhia, mediante deliberação, poderá criar e declarados e distribuídos dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada
extinguir ﬁliais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacio- semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o Artigo 182, § 1º, da Lei
nal ou no exterior. Artigo 3. A Companhia tem por objeto social: a prestação serviços de terceirização de tecnologia nº 6.404/76. § 2º. A Diretoria poderá determinar montante a ser pago ou creditado aos acionistas, a título de juros
da informação; prestação de serviços de informática e processamento de dados; consultoria e assessoria técnica sobre o capital próprio, de acordo com o Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, alterada pela Lei nº 9.430/96. § 3º. Os diviem informática e telecomunicações; prestação de serviços de armazenamento de dados e back-up; a comerciali- dendos intercalares ou intermediários e os juros sobre o capital próprio deverão sempre ser creditados e considezação de produtos de informática, programas licenças de computador (software) e aﬁns; a montagem e integração rados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório. Artigo 19. Do lucro líquido de cada exercício social,
de equipamentos de informática; a locação de bens móveis; a importação, exportação e representação comercial destinar-se-á: (a) 5% para a reserva legal, até atingir 20% do capital social ou o limite previsto no Artigo 193, § 1º,
de produtos e equipamentos de informática, programas licenças de computador (software) e aﬁns; a prestação de da Lei nº 6.404/76; (b) a quantia necessária para enfrentar contingências, conforme seja necessário de tempos em
serviços técnicos especializados em informática; a elaboração e implantação de projetos em tecnologia; a presta- tempos, para a reserva de contingências; e (c) do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução que
ção de serviços de consultoria em informática e treinamento; a prestação de serviços de integração de soluções e trata as letras “a” e “b” deste Artigo e ajustado na forma do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, parcela não inferior a 25%
sistemas, conﬁguração e ajustes (tuning) para plataformas de software e sistemas; o desenvolvimento de sistemas para pagamento do dividendo obrigatório a todos os acionistas. § Único. O saldo remanescente dos lucros, se
e serviços de comunicação multimídia- scm; a locação de serviços e mão-de-obra temporário; a participação em houver, terá a destinação que a Assembleia Geral determinar. Capítulo VIII – Direito de Preferência. Artigo 20.
consórcios ou outras sociedades, simples ou empresárias, como sócia, acionista ou quotista, podendo, ainda, Caso qualquer acionista deseje alienar, gravar, onerar, transferir, ou realizar qualquer outra operação que resulte na
representar sociedades nacionais ou estrangeiras; e o desempenho de quaisquer outras atividades, direta ou indi- transferência de titularidade (“Alienação”), de parte ou totalidade, das ações de emissão da Companhia a um terretamente, relacionadas ou complementares às acima descritas. Artigo 4. O prazo de duração da Companhia é ceiro, o acionista ofertante (“Acionista Ofertante”) deverá notiﬁcar por escrito os demais acionistas (“Notiﬁcação de
indeterminado. Capítulo II – Capital Social e Ações. Artigo 5. O capital social da Companhia, totalmente subscrito Alienação”), com cópia para a Diretoria da Companhia, sobre a Alienação pretendida, informando: (i) número,
e integralizado, é de R$29.510.822,00 dividido em 29.510.822 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. espécie e classe das Ações Ofertadas e percentual que representa em relação ao total do capital social da Com§ 1º. Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta corrente de panhia; (ii) termos, preço e demais condições da oferta, inclusive de pagamento (“Proposta”); (iii) qualiﬁcação
depósito mantida em nome de seus titulares, junto a instituição ﬁnanceira aprovada pela Diretoria, podendo ser completa do terceiro proponente, sua principal atividade e, se for pessoa jurídica, a composição de seu capital
cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o artigo 35, § 3º, da Lei nº 6.404/76. § 2º. Cada ação ordinária social, indicando os acionistas ou sócios que sejam titulares do controle do terceiro interessado; (iv) cópia da prorepresentativa do capital social conferirá a seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. posta feita pelo terceiro interessado. § 1º. No prazo de 30 dias contados a partir do recebimento da Notiﬁcação de
Artigo 6. A não realização, pelo subscritor, do valor subscrito nas condições previstas no boletim ou na chamada Alienação prevista no Artigo 20 acima, os demais acionistas deverão enviar notiﬁcação ao Acionista Ofertante,
fará com que o subscritor ﬁque, de pleno direito, constituído em mora, para ﬁns dos Artigos 106 e 107 da Lei nº indicando se desejam ou não exercer o direito de preferência sobre a totalidade das ações do Acionista Ofertante
6.404/76, sujeitando-se ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variação do (“Direito de Preferência”), nos mesmos termos e condições previstos na Proposta (“Notiﬁcação Direito de PreferênIGP-M/FGV ou índice que venha a substituí-lo na menor periodicidade legalmente admitida, além de juros de 12% cia”). Para ﬁns de esclarecimento, a intempestividade no envio da Notiﬁcação Direito de Preferência será entendida
ao ano, calculado pro rata temporis, e multa correspondente a 10% do valor da prestação em atraso, devidamente como renúncia ao Direito de Preferência. § 2º. Na hipótese de mais de um acionista enviar tempestivamente a
atualizada. Capítulo III – Das Assembleias Gerais. Artigo 7. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente Notiﬁcação Direito de Preferência exercendo o Direito de Preferência, as ações de titularidade do Acionista Oferdentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias pre- tante deverão ser alocadas entre os referidos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital
vistas no Artigo 132 da Lei nº 6.404/1976, e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim social da Companhia. § 3º. Caso nenhum dos acionistas exerça o Direito de Preferência, o Acionista Ofertante
o exigirem. § 1º. A AGO e a AGE podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e poderá realizar a Alienação de suas ações ao terceiro proponente, desde que a referida Alienação seja efetivada
hora, e instrumentadas em ata única. § 2º. A Assembleia Geral será convocada por qualquer diretor ou, ainda, nas em até 90 dias contados a partir do recebimento pelo Acionista Ofertante da Notiﬁcação Direito de Preferência. Na
hipóteses previstas neste Estatuto Social e no § único do Artigo 123 da Lei nº 6.404/1976. § 3º. A Assembleia Geral hipótese de a Alienação não ser efetivada no prazo previsto neste § 3º, o procedimento de Direito de Preferência
será presidida por acionista eleito dentre os presentes. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos pre- previsto neste Artigo 20 deverá ser reiniciado. Capítulo IX – Direito de Obrigar a Venda Conjunta – Drag Along.
sentes para secretariá-la. § 4º. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatário Artigo 21. Caso o acionista controlador da Companhia deseje realizar uma Alienação da totalidade das ações que
nomeado na forma do Artigo 126, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Artigo 8. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente compõe o bloco de controle a terceiro, o acionista controlador da Companhia poderá exigir que os demais acionisdentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias pre- tas da Companhia realizem a Alienação, em conjunto com o acionista controlador, da totalidade das ações de
vistas no Artigo 132, da Lei nº 6.404/1976, e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim emissão da Companhia que forem titulares, nos mesmos termos e condições de pagamento oferecidos pelo tero exigirem. Artigo 9. As seguintes matérias também deverão ser deliberadas pelos acionistas em sede de Assem- ceiro proponente (“Drag Along”). § 1º. Para ﬁns de esclarecimento, “acionista controlador” signiﬁca o acionista,
bleia Geral: (i) qualquer alteração do Estatuto Social da Companhia; (ii) designação e destituição de administrado- pessoa natural ou pessoa jurídica, ou o grupo de acionistas vinculado por acordo de voto que seja titular do conres; (iii) alteração do capital social da Companhia; (iv) alteração da política de dividendos da Companhia; (v) apro- junto de ações ordinárias de emissão da Companhia que representem 50% do capital social da Companhia mais
vação do plano de negócios, orçamento anual da Companhia e eventuais alterações; (vi) alianças estratégicas, uma ação ordinária de emissão da Companhia. § 2º. Para o exercício do Drag Along, o acionista controlador deverá
joint-ventures, parcerias, participação em consórcios, associações, fusões, cisões, transformações, incorporações, notiﬁcar por escrito os demais acionistas (“Notiﬁcação de Alienação”), com cópia para a Diretoria da Companhia,
aquisições e investimentos envolvendo a Companhia, de forma direta ou indireta, ou qualquer forma de reorganiza- sobre o exercício do direito de Drag Along pretendido, bem como os termos, preço e demais condições da oferta,
ção societária; (vii) qualquer alienação, e toda e qualquer operação destinada à alienação, sob qualquer forma, de inclusive de pagamento da proposta feita pelo terceiro. Para ﬁns de esclarecimento, o direito de Drag Along prevaativos da Companhia, em valor superior a R$ 100.000,00; (viii) qualquer alienação, e toda e qualquer operação lecerá frente ao direito de preferência previsto no Artigo 20. § 3º. A efetivação do Drag Along deverá ocorrer em até
destinada à alienação, sob qualquer forma, de qualquer participação societária de titularidade da Companhia, 90 dias do exercício do Drag Along, mediante o pagamento nos termos da proposta feita ao acionista controlador,
independentemente do valor envolvido; (ix) qualquer operação ou contrato entre a Companhia, de um lado, e (a) bem como a averbação dos registros nos livros societários da Companhia. Capítulo X – Liquidação, Dissolução
qualquer dos acionistas, seu cônjuge ou parentes até quarto grau, e/ou (b) sociedade sob o controle de qualquer e Extinção. Artigo 22. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou
das pessoas referidas na letra (a) acima, de outro lado; (x) conﬁssão de falência ou pedido de recuperação judicial em virtude de deliberação da Assembleia Geral. § 1º. O modo de liquidação será determinado em Assembleia
ou extrajudicial; (xi) dissolução, liquidação, cessação do estado de liquidação e extinção da Companhia; (xii) con- Geral, que elegerá também o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. § 2º. A Assembleia
cessão de avais, ﬁanças ou outras garantias em relação a obrigações de terceiros, ou de qualquer sócio, adminis- Geral nomeará o liquidante, ﬁxará os seus honorários e estabelecerá as diretrizes para o seu funcionamento. Visto
trador ou empregado da Companhia, em qualquer valor; e (xiii) renúncia a qualquer direito ou qualquer ato de do Advogado: Alexandre Couto Silva – OAB/SP nº 245.557. JUCESP – Certiﬁco o registro sob o nº 25.243/21-4 e
liberalidade. Artigo 10. Todas as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta do capital NIRE 35.300.563.051 em 13/01/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Hera Securitizadora S/A
CNPJ/MF: 38.461.770/0001-04 - NIRE: 35.300.556.381
Ata da 1ª (Primeira) Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 20/11/20, 11h, na sede social. Convocação: Sendo dispensada a convocação, face a presen- de 165% do C.D.I.. b.2) A base de remuneração 47ª série será de 170% do C.D.I.. c.2) 48ª série será de 175% do
ça confirmada de todos os acionistas. Presença: Reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totali- C.D.I.. d.2) 49ª série será de 180% do C.D.I.. e.2) 50ª série será de 185% do C.D.I.. f.2) 51ª série será de 190% do
dade do capital social. Mesa: Rafael Damiati Ferreira Alves, Presidente; Heloisa Aparecida Damiati, Secretária. C.D.I.. g.2) 52ª série será de 195% do C.D.I.. h.2) 53ª série será de 200% do C.D.I.. Na ausência de apuração e/ou
Ordem do Dia: I - Análise da proposta da Diretoria da Sociedade para primeira emissão de debêntures privada e divulgação das referidas taxas por prazo superior a 30 dias contados daquela data, ou, ainda, no caso de sua exFixação das características das debêntures a serem emitidas e autorização para a Diretoria da Sociedade e cele- tinção ou por imposição legal deverá ser convocado Assembleia Geral de Debenturistas para definir, de comum
brar a respectiva Escritura de Emissão; e II - Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: I - O Sr. acordo com a Emissora, o parâmetro & ser aplicado Até a deliberação desse parâmetro será utilizada, para o cálPresidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para primeira emissão de debêntures, sendo a emis- culo do valor de quaisquer obrigações previstas, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa divulgada conhesão de 100.000 debêntures simples, no montante de R$ 100.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada cida na data de encerramento do último período até a data da deliberação da Assembleia Geral de Debenturisuma, sendo aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão tendo as seguintes características: tas.13) Dos Pagamentos: Os pagamentos a que fizerem jus os debenturistas serão efetuados pela Emissora
1) Quantidade de Debêntures a serem Emitidas: Será emitido um total de 100.000 debêntures simples. 2) Nú- preferencialmente através de depósito em conta(s) corrente(s) bancária(s) em nome do(s) debenturista(s), a ser
mero de Séries: A emissão será realizada em 53. 3) Modo e Prazo para Subscrição e Integralização: 3.1.) As indicada(s) pelo(s) mesmo(s). 14) Juros Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quandebêntures serão integralizadas no prazo de 96 meses, em moeda corrente ou em créditos possuídos pelos subs- tia devida aos debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1,0% ao mês e multa não
critores contra a emissora, no ato da subscrição, nos termos do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de compensatória de 2% sobre o valor do débito, além da remuneração tal como estabelecido no item 12, calculados
Direitos Creditórios e outras Avenças. 3.2.) As debêntures deverão ser subscritas no prazo máximo de 96 meses, desde a data de inadimplência até a data do efetivo pagamento, independente de aviso, notificação ou interpelação
contados a partir de 10/12/20. 4) Data de Início da Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de início da judicial ou extrajudicial. 15) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá a qualquer tempo adquirir debêntures
emissão das debêntures será 20/12/20. 5) Valor Nominal Unitário e Valor Total da Emissão: Na data de início da desta emissão que estejam em circulação, por preço não superior ao de seu valor nominal atualizado na forma
emissão prevista no item 4, as debêntures representativas desta emissão terão o valor nominal unitário de R$ prevista no item 12, observado o disposto no parágrafo 2º, do artigo 55 da Lei nº 6.404/76, as debêntures objeto
1.000,00, perfazendo o montante de R$ 1.000.000,00 . A emissão será realizada em 06 séries, sendo que o núme- deste procedimento poderão ser novamente colocadas em circulação. 16) Vencimento Antecipado: Declarar-se-á
ro de Debêntures a ser alocado a cada série será definido de acordo com a demanda pelas debêntures. 6) Forma: antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da emissão de que trata o presente instrumento e exigir o
As debêntures terão a forma nominativa, não endossável. 7) Modalidade: Simples, não conversíveis em ações. imediato pagamento pela Emissora do valor nominal atualizado, acrescido de juros remuneratórios até a data do
8) Espécie: As debêntures serão da espécie subordinada. 9) Vencimento das Debêntures: As debêntures desta efetivo pagamento, na ocorrência dos seguintes fatos: 16.1) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Emisemissão vencerão no prazo de 120 meses, contado a partir da data de emissão estabelecida no item 4, ou seja, sora, cujo valor global ultrapasse R$ 500.000,00, alvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má fé de terceivencerão em 20/12/2027 data em que a EMISSORA deverá pagar ao(s) debenturista(s) o respectivo valor nominal, ro, desde que validamente comprovado pela Emissora, se for cancelado ou ainda se forem prestadas garantias,
devidamente atualizado de acordo com o estabelecido no item 12. 10) Colocação: O lançamento das debêntures em qualquer hipótese, no prazo máximo de 3 dias de sua ocorrência; 16.2) pedido recuperação judicial ou extrajuserá privado, sem a intermediação de Instituição Financeira. 11) Preço de Integralização: O preço unitário para dicial formulado pela Emissora; 16.3) decretação de falência da Emissora; 16.4) falta de cumprimento, pela Emisintegralização das debêntures desta emissão deverá ter o seu valor nominal fixado em R$ 1.000,00, atualizado na sora de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, desde que não sanada em 30 dias, contados a
forma prevista no item 12, calculados a partir de 20 /12/ 2030 até as datas das respectivas integralizações. 12) Base partir da data do recebimento do aviso escrito que lhe for enviado; ou 16.5) vencimento antecipado de qualquer
de Remuneração expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias: A base de remuneração do valor dívida da Emissora, previstas na Escritura de Emissão. 17) Publicidade: Todos os atos societários e decisões
unitário das debêntures serão: a) 1ª série será de 0,25%. b) 2ª série será de 0,5%. c) 3ª série será de 0,6%. d) 4ª decorrentes desta emissão que de qualquer forma vierem a envolver interesses dos debenturistas deverão ser
série de 0,7%. e) 5ª série de 0,75%. f) 6ª série de 0,8%. g) 7ª série será de 0,85%. h) 8ª serie será de 0,9%. i) 9ª veiculados na forma de avisos, em jornais de grande circulação. 18) Decadência dos Direitos aos Debenturistas:
série será de 0,95%. j) 10ª serie será de 1%. l) 11ª série será de 1,05%. m) 12ª série será de 1,1%. n) 13ª serie Os direitos a juros moratórios decaem na hipótese de não comparecimento para recebimento pelos debenturistas
será de 1,15%. o) 14ª série será de 1,2%. p) 15ª série será de 1,25%. q) 16ª série será de 1,3%, expressam forma desta emissão, dos valores correspondentes a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora, nas datas
de percentual ao mês, base 30 dias. r) 17ª série será de 1,35%. s) 18ª série será de 1,4%. t) 19ª série será de previstas na Escritura de Emissão ou em comunicado previamente publicado. Em cumprimento ao item IV da Or1,45%. u) 20ª série será de 1,5%. v) 21ª série será de 1,55%. x) 22ª série será de 1,6%. z) 23ª série será de 1,65%. dem do Dia o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e,
a.1) 24ª série será de 1,7%. b.1) 25ª série será de 1,75%. c.1) 26ª série será de 1,8%. d.1) 27ª série será de como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata.
1,85%. e.1) 28ª série será de 1,9%. f.1) 29ª série será de 1,95%. g.1) 30ª série será de 2%. h.1) 31ª série será de Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos presentes, que autoriza90% do C.D.I.. j.1) 32ª série será de 95% do C.D.I.. l.1) 33ª série será de 100% do C.D.I.. m.1) 34ª série será de ram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme Artigo 130, Parágrafo Segundo, da Lei 6.404/76. Na quali105% do C.D.I.. n.1) 35ª série será de 110% do C.D.I.. o.1) 36ª série será de 115% do C.D.I.. o.1) 37ª série será dade de Presidente e Secretária da Assembleia. São Paulo/SP, 20 de novembro de 2020. (a.a.) Rafael Damiati
de 120% do C.D.I.. p.1) 38ª série será de 125% do C.D.I.. q.1) 39ª série será de 130% do C.D.I.. r.1) 40ª série será Ferreira Alves - Presidente e Acionista, Heloisa Aparecida Damiati - Secretária e Acionista. Rafael Damiati
de 135% do C.D.I.. s.1) 41ª série será de 140% do C.D.I.. t.1) 42ª série será de 145% do C.D.I.. u.1) 43ª série será Ferreira Alves - Presidente da Mesa e Acionista; Heloisa Aparecida Damiati - Secretária da Mesa e Acionista.
de 150% do C.D.I.. x.1) 44ª série será de 155% do C.D.I.. z.1) 45ª série será de 160% do C.D.I.. a.2) 46ª série será JUCESP nº 549.844/20-0 em 29/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Publicidade Legal
Global Web Outsourcing do Brasil Ltda.

CNPJ/ME nº 12.130.013/0001-64 – NIRE 35.229.032.680
11ª Alteração ao Contrato Social
Bruna Boner Léo Silva, RG nº 54.732.021-8 SSP/SP e CPF nº 003.064.121-79 (“Bruna”); Gallaxia S.A., CNPJ/ME nº
15.029.975/0001-10 e JUCESP NIRE 35.300.418.344, neste ato representada por suas Diretoras, Bruna Boner Léo Silva,
acima qualificada, e Tatiane Araújo Pereira, RG nº 2.186.244 SSP/DF e CPF nº 007.291.271-50, na forma de seu estatuto
social (“Gallaxia”); FR Empreendimentos e Participações Eireli, CNPJ nº 21.588.172/0001-06 e JUCESP NIRE
35.600.842.516, neste ato representada por seu administrador, Fernando Antônio Fontes Rodrigues, CPF nº 305.306.52153 (“FR Empreendimentos”); Midori Participações Societárias e Holding Ltda., CNPJ nº 36.446.076/0001-92 e JCIDF
NIRE 53.202.297.636, neste ato representada por seu administrador, Paulo César Lopes Zeredo, CPF nº 040.971.838-69
(“Midori”); únicos sócios desta Companhia; Resolvem, de comum acordo, celebrar a 19ª Alteração ao Contrato Social, de
acordo com os seguintes termos: 1. Transformação da Sociedade: 1.1. Os Sócios aprovam, por unanimidade, a transformação do tipo societário da Sociedade de sociedade empresária limitada para S.A. fechada, alterando-se a denominação
social para “Global Web Outsourcing do Brasil S.A.”, não importando esta transformação em qualquer solução de continuidade,
permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais (“Transformação”). 1.2. Os Sócios aprovam, por unanimidade,
a conversão de cada quota da Sociedade em 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, passando o capital social da
Sociedade de R$29.510.822,00, a ser representado por R$29.510.822,00 dividido em 29.510.822 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas, conforme disposto na Lista de Conversão – Anexo I à presente.
1.3. Os Sócios aprovam, por unanimidade, a eleição para membro da Diretoria da Companhia, com mandato de 2 anos: a)
Tatiane Araujo Pereira, acima qualificada; b) Paulo César Lopes Zeredo, CPF/ME nº 040.971.838-69. 1.4. Os diretores ora
eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia,
e são investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura de termo de posse arquivado na sede da
Companhia (Anexo II à presente). 1.5. Os Sócios aprovam, por unanimidade, a remuneração global anual dos diretores ora
eleitos no valor de R$ R$13.000,00. 1.6. Consignar que os Sócios decidem não instalar o Conselho Fiscal. 1.7. As publicações
oficiais da Companhia serão realizadas no DOESP e no Diário Comércio e Indústria & Serviços. 1.8. Os Sócios aprovam, por
unanimidade, o Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação no Anexo III. Santana de Parnaíba,
01/10/2020. Assinaturas: Bruna Boner Léo Silva; FR Empreendimentos e Participações EIRELI p. Fernando Antônio Fontes
Rodrigues; Gallaxia S/A p. Bruna Boner Léo Silva/Tatiane Araújo Pereira; Midori Participações Societárias e Holding Ltda. p.
Paulo César Lopes Zeredo. Estatuto Social. Capítulo I – Nome, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1. A Global Web Outsourcing do Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais
que lhe forem aplicáveis. Artigo 2. A Companhia tem sede e foro com sede, na Avenida Yojiro Takaoka, nº 4384, conjunto
1010, 10º andar, Shopping Service, Alphaville, Santana de Parnaíba-SP. § 1º. A Companhia possui as seguintes filiais: Filial
01 – No Setor Comercial Norte – SCN, Quadra 05, Bloco A, nº 50, sala 502, Edifício Brasília Shopping and Tower, Asa Norte,
Brasília-DF, CNPJ/ME nº 12.130.013/0003-26 e NIRE 53.900.382.213. Filial 02 – Na Avenida Presidente Vargas, nº 309, 12º
andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CNPJ/ME nº 12.130.013/002-45 e NIRE 33.901.233.045. Filial 03 – Na Avenida das Nações
Unidas, nº 14.401, Setor C, Torre Tarumã, 7º andar, sala 716. § 2º. A Diretoria da Companhia, mediante deliberação, poderá
criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional
ou no exterior. Artigo 3. A Companhia tem por objeto social: a prestação serviços de terceirização de tecnologia da informação; prestação de serviços de informática e processamento de dados; consultoria e assessoria técnica em informática e
telecomunicações; prestação de serviços de armazenamento de dados e back-up; a comercialização de produtos de informática, programas licenças de computador (software) e afins; a montagem e integração de equipamentos de informática; a
locação de bens móveis; a importação, exportação e representação comercial de produtos e equipamentos de informática,
programas licenças de computador (software) e afins; a prestação de serviços técnicos especializados em informática; a
elaboração e implantação de projetos em tecnologia; a prestação de serviços de consultoria em informática e treinamento;
a prestação de serviços de integração de soluções e sistemas, configuração e ajustes (tuning) para plataformas de software
e sistemas; o desenvolvimento de sistemas e serviços de comunicação multimídia- scm; a locação de serviços e mão-de-obra
temporário; a participação em consórcios ou outras sociedades, simples ou empresárias, como sócia, acionista ou quotista,
podendo, ainda, representar sociedades nacionais ou estrangeiras; e o desempenho de quaisquer outras atividades, direta
ou indiretamente, relacionadas ou complementares às acima descritas. Artigo 4. O prazo de duração da Companhia é
indeterminado. Capítulo II – Capital Social e Ações. Artigo 5. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$29.510.822,00 dividido em 29.510.822 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. Todas as
ações da Companhia serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta corrente de depósito mantida em
nome de seus titulares, junto a instituição financeira aprovada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o artigo 35, § 3º, da Lei nº 6.404/76. § 2º. Cada ação ordinária representativa do capital social conferirá
a seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6. A não realização, pelo subscritor, do valor
subscrito nas condições previstas no boletim ou na chamada fará com que o subscritor fique, de pleno direito, constituído
em mora, para fins dos Artigos 106 e 107 da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se ao pagamento do valor em atraso corrigido
monetariamente de acordo com a variação do IGP-M/FGV ou índice que venha a substituí-lo na menor periodicidade legalmente
admitida, além de juros de 12% ao ano, calculado pro rata temporis, e multa correspondente a 10% do valor da prestação
em atraso, devidamente atualizada. Capítulo III – Das Assembleias Gerais. Artigo 7. A Assembleia Geral reunir-se-á
ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias
previstas no Artigo 132 da Lei nº 6.404/1976, e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim o
exigirem. § 1º. A AGO e a AGE podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em ata única. § 2º. A Assembleia Geral será convocada por qualquer diretor ou, ainda, nas hipóteses previstas
neste Estatuto Social e no § único do Artigo 123 da Lei nº 6.404/1976. § 3º. A Assembleia Geral será presidida por acionista
eleito dentre os presentes. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-la. § 4º. Os
acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatário nomeado na forma do Artigo 126, § 1º, da Lei
nº 6.404/76. Artigo 8. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento
do exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas no Artigo 132, da Lei nº 6.404/1976, e, extraordinariamente,
sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem. Artigo 9. As seguintes matérias também deverão ser deliberadas
pelos acionistas em sede de Assembleia Geral: (i) qualquer alteração do Estatuto Social da Companhia; (ii) designação e
destituição de administradores; (iii) alteração do capital social da Companhia; (iv) alteração da política de dividendos da
Companhia; (v) aprovação do plano de negócios, orçamento anual da Companhia e eventuais alterações; (vi) alianças
estratégicas, joint-ventures, parcerias, participação em consórcios, associações, fusões, cisões, transformações, incorporações, aquisições e investimentos envolvendo a Companhia, de forma direta ou indireta, ou qualquer forma de reorganização
societária; (vii) qualquer alienação, e toda e qualquer operação destinada à alienação, sob qualquer forma, de ativos da
Companhia, em valor superior a R$ 100.000,00; (viii) qualquer alienação, e toda e qualquer operação destinada à alienação,
sob qualquer forma, de qualquer participação societária de titularidade da Companhia, independentemente do valor envolvido;
(ix) qualquer operação ou contrato entre a Companhia, de um lado, e (a) qualquer dos acionistas, seu cônjuge ou parentes
até quarto grau, e/ou (b) sociedade sob o controle de qualquer das pessoas referidas na letra (a) acima, de outro lado; (x)
confissão de falência ou pedido de recuperação judicial ou extrajudicial; (xi) dissolução, liquidação, cessação do estado de
liquidação e extinção da Companhia; (xii) concessão de avais, fianças ou outras garantias em relação a obrigações de ter-

Itapoá Participações S.A.

CNPJ/ME nº 22.636.117/0001-07 – NIRE 35.300.497.333
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação da
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de janeiro de 2021
1. Data, Hora e Local: 19/01/2021, às 11h00, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Rua Doutor
Guilherme Bannitz, 126, 8º andar, Bairro Itaim Bibi. 2. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do artigo
124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia. 3. Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação
com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. Mesa: Presidente:
Luciano Ribas Battistella. Secretária: Melissa Telma Figueiredo. 5. Ordem do Dia: Rerratificar a Ata da Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11/12/2020, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo (“JUCESP”) sob nº 545.654/20-8, em sessão de 23/12/2020 (“AGE”), para: (i) retificar a redação da letra
(p) “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios” que constou da deliberação nº 5.1.1(iv) da AGE; e (ii) ratificar as
demais deliberações aprovadas na referida AGE. 6. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da
Ata: (i) a leitura de documentos relacionados às matérias constantes da ordem do dia a serem deliberadas na presente
Assembleia Geral Extraordinária foi dispensada pela unanimidade dos presentes, em razão de os referidos documentos
serem integralmente conhecidos por todos os presentes; (ii) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura
apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e arquivados na sede social da Companhia, nos
termos do § 1º do artigo 130 da Lei das S.A.; e (iii) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a
respectiva publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do § 1º e do § 2º do
artigo 130 da Lei das S.A., respectivamente. 7. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da
ordem do dia, foi deliberado e restaram aprovadas, por unanimidade de votos dos senhores acionistas presentes e sem
quaisquer restrições: (i) retificar a redação da letra (p) “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios” que constou
da deliberação nº 5.1.1(iv) da AGE, de modo que a redação da letra (p) passa a vigorar conforme segue: “(p) Data de
Pagamento dos Juros Remuneratórios: Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão pagos semestralmente, a
partir de 15/06/2021, sendo os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada
ano, até a Data de Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures”),
ressalvada a hipótese de Resgate Antecipado e Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures, sendo certo que
a Companhia estará obrigada a pagar 47,50% dos Juros Remuneratórios das Debêntures calculados no período entre
a primeira Data de Integralização e 15/12/2021 (inclusive), 50% dos Juros Remuneratórios das Debêntures calculados
no período entre 15/12/2021 (exclusive) e 15/12/2022 (inclusive) e 52,50% dos Juros Remuneratórios das Debêntures
calculados no período entre 15/12/2022 (exclusive) e 15/12/2023 (inclusive), sendo o restante integralmente capitalizado
e incorporado ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, e que os Juros Remuneratórios devidos a partir de
15/06/2024 (inclusive) não serão capitalizados e serão pagos em cada Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios
subsequentes.” (ii) ratificar, sem quaisquer apontamentos e/ou ressalvas, as demais deliberações aprovadas na AGE.
8. Encerramento e Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, a qual, após a reabertura da sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.
9. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Luciano Ribas Battistella; Secretária: Sra. Melissa Telma Figueiredo; Acionistas:
Luciano Ribas Battistella e Maurício Valente Battistella. 10. Certifico que a presente Ata é cópia fiel da transcrição das
páginas nº 55 e 56 do Livro de “Atas de Assembleias Gerais”, nº 01 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º,
Inciso I da Instrução Normativa nº 11 de 05/12/2013, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
São Paulo, 19/01/2021. Assinaturas: Luciano Ribas Battistella – Presidente; Melissa Telma Figueiredo – Secretária.

ceiros, ou de qualquer sócio, administrador ou empregado da Companhia, em qualquer valor; e (xiii) renúncia a qualquer
direito ou qualquer ato de liberalidade. Artigo 10. Todas as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria
absoluta do capital social da Companhia, exceto se quorum maior for exigido nos termos da lei, no Estatuto Social ou em
Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. § Único. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será
lavrada ata, a qual será assinada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas presentes, nos termos do Artigo 130 da Lei
nº 6.404/76. Capítulo IV – Diretoria. Artigo 11. A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste
Estatuto Social, composta por 02 Diretores, sem designação específica, todos eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 02 anos, permitida a reeleição. § 1º. Ocorrendo vacância de cargo de Diretor,
caberá à Assembleia Geral eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da gestão.
§ 2º. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio,
e permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. § 3º. Compete aos Diretores exercer, individualmente, as
atribuições que lhes forem atribuídas em reunião em Assembleia Geral, que poderá estabelecer denominações específicas
para os seus cargos. Artigo 12. A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, podendo ser convocada por qualquer de seus
diretores. § 1º. A reunião instalar-se-á com a presença dos dois Diretores e deliberará por maioria de votos, não cabendo a
qualquer Diretor o voto de desempate. § 2º. As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro
próprio. Artigo 13. Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, este Estatuto Social e a Assembleia Geral lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. Artigo 14. Compete à Diretoria da
Companhia: (i) representar a Companhia, ativa e passivamente; (ii) zelar pela observância da lei, do Estatuto Social da
Companhia e de eventuais Acordo de Acionistas arquivados na Companhia; (iii) zelar pelo cumprimento das deliberações
tomadas nas Assembleias; (iv) administrar, gerir e superintender os negócios da Companhia; (v) emitir e aprovar instruções
e regulamentos internos que julgar necessárias e úteis; (vi) elaborar o relatório anual da administração; (vii) abrir e encerrar
filiais da Companhia. Artigo 15. A representação da Companhia dar-se-á sempre por meio da assinatura de: (i) 2 Diretores
em conjunto; ou, ainda, (ii) de 1 Diretor e um procurador constituído na forma do § único deste artigo. § Único. A outorga de
procurações pela Companhia deverá ser obrigatoriamente assinada pelos Diretores, sempre que possível atribuindo poderes
específicos, devendo possuir um prazo máximo de validade de 1 ano, com exceção das procurações (i) com poderes ad
judicia, e (ii) com poderes para representação perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, incluindo, sem
limitação, a Secretaria da Receita Federal, SECEX, DECEX, Secretarias da Fazenda Estaduais e Municipais, Prefeituras, que
poderão possuir prazo de validade indeterminado. Capítulo VI – Conselho Fiscal. Artigo 16. O Conselho Fiscal somente
será instalado a pedido dos acionistas e possui as competências, responsabilidades e deveres definidos em lei. § Único. O
Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por três membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela
Assembleia Geral. Capítulo VII – Exercício Social, Balanço e Resultados. Artigo 17. O exercício social terá início no primeiro
dia do mês de janeiro e término no último dia do mês de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras da Companhia. Artigo 18. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e
declarar, por deliberação da Diretoria, dividendos à conta de lucros apurados ou reservas de lucros existentes nesses
balanços. § 1º. Por deliberação da Diretoria poderão também ser declarados e distribuídos dividendos em períodos menores,
desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de
capital de que trata o Artigo 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76. § 2º. A Diretoria poderá determinar montante a ser pago ou creditado aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, de acordo com o Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, alterada pela
Lei nº 9.430/96. § 3º. Os dividendos intercalares ou intermediários e os juros sobre o capital próprio deverão sempre ser
creditados e considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório. Artigo 19. Do lucro líquido de cada exercício
social, destinar-se-á: (a) 5% para a reserva legal, até atingir 20% do capital social ou o limite previsto no Artigo 193, § 1º,
da Lei nº 6.404/76; (b) a quantia necessária para enfrentar contingências, conforme seja necessário de tempos em tempos,
para a reserva de contingências; e (c) do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução que trata as letras “a” e
“b” deste Artigo e ajustado na forma do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, parcela não inferior a 25% para pagamento do dividendo
obrigatório a todos os acionistas. § Único. O saldo remanescente dos lucros, se houver, terá a destinação que a Assembleia
Geral determinar. Capítulo VIII – Direito de Preferência. Artigo 20. Caso qualquer acionista deseje alienar, gravar, onerar,
transferir, ou realizar qualquer outra operação que resulte na transferência de titularidade (“Alienação”), de parte ou totalidade,
das ações de emissão da Companhia a um terceiro, o acionista ofertante (“Acionista Ofertante”) deverá notificar por escrito
os demais acionistas (“Notificação de Alienação”), com cópia para a Diretoria da Companhia, sobre a Alienação pretendida,
informando: (i) número, espécie e classe das Ações Ofertadas e percentual que representa em relação ao total do capital
social da Companhia; (ii) termos, preço e demais condições da oferta, inclusive de pagamento (“Proposta”); (iii) qualificação
completa do terceiro proponente, sua principal atividade e, se for pessoa jurídica, a composição de seu capital social, indicando
os acionistas ou sócios que sejam titulares do controle do terceiro interessado; (iv) cópia da proposta feita pelo terceiro
interessado. § 1º. No prazo de 30 dias contados a partir do recebimento da Notificação de Alienação prevista no Artigo 20
acima, os demais acionistas deverão enviar notificação ao Acionista Ofertante, indicando se desejam ou não exercer o direito
de preferência sobre a totalidade das ações do Acionista Ofertante (“Direito de Preferência”), nos mesmos termos e condições
previstos na Proposta (“Notificação Direito de Preferência”). Para fins de esclarecimento, a intempestividade no envio da
Notificação Direito de Preferência será entendida como renúncia ao Direito de Preferência. § 2º. Na hipótese de mais de um
acionista enviar tempestivamente a Notificação Direito de Preferência exercendo o Direito de Preferência, as ações de titularidade do Acionista Ofertante deverão ser alocadas entre os referidos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia. § 3º. Caso nenhum dos acionistas exerça o Direito de Preferência, o Acionista
Ofertante poderá realizar a Alienação de suas ações ao terceiro proponente, desde que a referida Alienação seja efetivada
em até 90 dias contados a partir do recebimento pelo Acionista Ofertante da Notificação Direito de Preferência. Na hipótese
de a Alienação não ser efetivada no prazo previsto neste § 3º, o procedimento de Direito de Preferência previsto neste Artigo
20 deverá ser reiniciado. Capítulo IX – Direito de Obrigar a Venda Conjunta – Drag Along. Artigo 21. Caso o acionista
controlador da Companhia deseje realizar uma Alienação da totalidade das ações que compõe o bloco de controle a terceiro,
o acionista controlador da Companhia poderá exigir que os demais acionistas da Companhia realizem a Alienação, em
conjunto com o acionista controlador, da totalidade das ações de emissão da Companhia que forem titulares, nos mesmos
termos e condições de pagamento oferecidos pelo terceiro proponente (“Drag Along”). § 1º. Para fins de esclarecimento,
“acionista controlador” significa o acionista, pessoa natural ou pessoa jurídica, ou o grupo de acionistas vinculado por acordo
de voto que seja titular do conjunto de ações ordinárias de emissão da Companhia que representem 50% do capital social
da Companhia mais uma ação ordinária de emissão da Companhia. § 2º. Para o exercício do Drag Along, o acionista controlador deverá notificar por escrito os demais acionistas (“Notificação de Alienação”), com cópia para a Diretoria da Companhia,
sobre o exercício do direito de Drag Along pretendido, bem como os termos, preço e demais condições da oferta, inclusive
de pagamento da proposta feita pelo terceiro. Para fins de esclarecimento, o direito de Drag Along prevalecerá frente ao
direito de preferência previsto no Artigo 20. § 3º. A efetivação do Drag Along deverá ocorrer em até 90 dias do exercício do
Drag Along, mediante o pagamento nos termos da proposta feita ao acionista controlador, bem como a averbação dos
registros nos livros societários da Companhia. Capítulo X – Liquidação, Dissolução e Extinção. Artigo 22. A Companhia
entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral.
§ 1º. O modo de liquidação será determinado em Assembleia Geral, que elegerá também o Conselho Fiscal que deverá
funcionar no período de liquidação. § 2º. A Assembleia Geral nomeará o liquidante, fixará os seus honorários e estabelecerá
as diretrizes para o seu funcionamento. Visto do Advogado: Alexandre Couto Silva – OAB/SP nº 245.557. JUCESP – Certifico
o registro sob o nº 25.243/21-4 e NIRE 35.300.563.051 em 13/01/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Bolsonaro
ganhou no
Congresso,
mas pode
não levar
nas pautas
econômicas

A

vitória dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro para a
presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados está sendo apontada por
muitos analistas como uma
“vitória de Pirro”. Em português da esquina, significaria
que Bolsonaro ganhou, mas
pode não ter levado.
Pirro, general e rei grego do fim do terceiro século
antes da era cristã, guerreou
incessantemente contra os
romanos, na tentativa de ampliar e, com correr do tempo,
manter seus territórios. Consta que, finda a Batalha de
Ásculo, em 279 a.C., em que
suas forças foram vitoriosas
à custa de enorme perda de
soldados, Pirro teria afirmado: “mais uma vitória dessas
e estaremos acabados”.
Nos dicionários, a expressão “vitória de Pirro”,
originalmente restrita a contextos militares, ganhou o
significado amplo de “uma
vitória obtida a alto preço,
potencialmente acarretadora
de prejuízos irreparáveis”. É
utilizada, nessa acepção, em
praticamente todas as áreas,
inclusive na economia.
Na Câmara, a goleada
aplicada pelo Centrão, aquele
conjunto de bancadas de interesse, movido ao combustível da liberação de recursos
e ocupação de cargos comissionados na administração
público, atenderá às necessidades políticas de Bolsonaro
no atacado, a começar pelo
enterro de processos de impeachment, mas a negociação
das questões econômicas será
IstoéDinheiro
sempre no varejo.
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AO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN DF

Referência: Pregão Eletrônico nº 25/2020

GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S/A., pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo licitatório em epígrafe, neste
ato representada por seu procurador legal, vem apresentar
RECURSO ADMINISTRATIVO
contra a decisão que determinou sua inabilitação do Pregão Eletrônico acima identificado, pelos
seguintes fatos e fundamentos.

1. DA TEMPESTIVIDADE.
De início, verifica-se que as razões recursais, ora apresentadas preenchem o requisito da
tempestividade. Após a declaração da empresa vencedora até aqui do certame, no dia 01.04.21,
esta licitante manifestou sua intenção recursal e solicitou acesso na íntegra aos autos, vez que
se demonstravam essenciais para discussão, principalmente, em torno dos motivos técnicos (e
jurídicos) que embasaram a aceitação e habilitação da empresa Stefanini, e que não estavam à
disposição dos licitantes naquele instante.
Dessa forma, ainda no dia 01.04.21, após orientações de diversos setores deste órgão,
os representantes desta empresa direcionaram mensagem eletrônica ao NUDOC – Núcleo de
Documentação e Protocolo e assim obtiveram confirmação de que o pleito já estava em trâmite.
1

Por ser feriado, tão somente na segunda-feira, dia 05.04.21, após cobrança desta
empresa, o mesmo NUDOC manifestou-se no sentido de saber do requerimento, mas informou
de antemão que o mesmo teria sido enviado ao setor competente e que a demanda estava alta
no momento.
Ato consequente, no dia 06.04.21, penúltimo dia do período recursal inicialmente
concedido, foi finalmente dado acesso externo aos autos administrativos na íntegra do referido
certame. Ou seja, apenas no penúltimo dia do prazo recursal é que esta Recorrente teve a
possibilidade de analisar a íntegra do procedimento administrativo que culminou na decisão
pela habilitação de outra concorrente.
Assim sendo dada a iminência do termo final para as razões recursais – conforme ata
do Comprasnet, dia 07.04.21, esta Recorrente apresentou pedido a este respeitoso Detran/DF
para determinar o adiamento do termo final para apresentação das razões recursais para o dia
09.04.2021, a fim de que assim seja respeitado o prazo recursal previsto no ordenamento pátrio
(art. 109, §5º da Lei n° 8.666/93 c/c art. 9º da Lei n° 10.520/02).
Acertadamente, em 07/04/2021 às 13:56, este r. Órgão concedeu a alteração do início
do prazo para as razões do recurso, nos seguintes termos:
Prezado senhor,
Informo que a solicitação para alteração do início do prazo para as razões do recurso será
concedido.
Cabe ressaltar que o Sistema Comprasnet não permite ao pregoeiro fazer alteração dos prazos.
Nesse sentido, foi aberto um chamado no portal de atendimento do SIASG afim de verificar tal
possibilidade.
Caso não seja possível fazer a alteração no sistema, após a conclusão da fase de recursos, o
pregão eletrônico retornará para a fase de Juízo de admissibilidade para que seja registrado
novo prazo para as razões, contrarrazões e decisão do pregoeiro/autoridade competente.
Att,
Eduardo da Cruz Oliveira
Pregoeiro

Diante do narrado, tem-se que esta peça é tempestiva.
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2. DOS FATOS.
Trata-se de Pregão eletrônico promovido por este órgão cujo objeto é a
contratação de serviços técnicos especializados de Projetos de Transformação Digital,
conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos.
No decorrer do procedimento licitatório, após a sessão pública de lances, a
Recorrente restou classificada em primeiro lugar e foi convocada para envio de sua proposta.
Após análise de sua documentação técnica, o pregoeiro equivocadamente conclui pela
inabilitação da empresa Globalweb. Porém, conforme restará comprovado, a Recorrente atende
plenamente a todo os requisitos editalícios.
Ato seguinte, a empresa Stefanini foi convocada. Após análise de sua
documentação técnica, o pregoeiro concluiu pela classificação e habilitação da Recorrida,
declarando-a vencedora.
Entretanto, a decisão merece reforma, uma vez que, ao contrário da Recorrente,
a Recorrida não atende às especificações técnicas do edital e a empresa vencedora não
comprovou a qualificação técnica exigida.

3. DAS RAZÕES RECURSAIS
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
O objetivo do presente recurso, consoante afirmado acima, é demonstrar (1) que
a Recorrente atende a todas as especificações técnicas definidas no ato convocatório e (2) que
não foi demonstrada, pela Recorrida, a qualificação técnica exigida.
Para fins de qualificação técnica, o termo de referência estabeleceu em seu item
3.2 a seguinte exigência:
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3.2 A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado comprovando a experiência na execução de pelo menos 2 (dois)
projetos de transformação digital de médio porte;

Não obstante a regra acima, quando da análise proferida pela área técnica do
Detran/DF, a avaliação se fundamentou em outras premissas, em que foi exigida a experiência
no uso de algoritmo de inteligência artificial e blockchain.
Desse modo, o item 3.2, acima em destaque, foi substituído, à revelia de nova
publicação do edital de licitação ou alteração do edital, pelas regras abaixo:
3.2 A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado comprovando a experiência na execução de pelo menos 2 (dois)
projetos de transformação digital de médio porte e em pelo menos um deles com o uso de
algoritmo de Inteligência Artificial e Blockchain;

3.2.1. Entende-se como algoritmo de inteligência artificial, qualquer tipo de algoritmo que
tenha sido treinado por meio de aprendizado de máquina (Machine Learnig e/ou Deep Learnig)
para processamento sem a intervenção humana desenvolvido/treinado pela licitante;

3.2.2 Entende-se como blockchain o desenvolvimento de base de registros de transações
descentralizada capaz de garantir imutabilidade desses registros com uso de algoritmos de
gerenciamento dessas transações;

De forma bastante direta e simples, o Detran alterou, ilegal e deliberadamente,
para dizer o mínimo, durante a fase de análise da proposta e dos documentos de habilitação, as
regras do seu próprio edital e introduziu novas exigências, que por causar confusão geraram
retrabalho da equipe técnica do Detran, que tiveram que empregar tempo e energia na busca
por algo que obviamente não seria encontrado no documento, o que pode ter, inclusive, afetado
à dedicação e à atenção na busca dos itens realmente exigidos.
Por mais inacreditável que pareça, é necessário traz à baila premissas básicas das
contratações públicas, notadamente em processo licitatório com valor milionário de
adjudicação.
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Assim, se de um lado existe a necessidade de realização de procedimento próprio
para obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, qual seja aquela que
atenda aos verdadeiros interesses do Órgão Contratante, providos por empresa idônea, apta e
que pratique preços nos limites da média do mercado, de outro lado, deve ser assegurado ao
LICITANTE o respeito às regras que balizam a realização dos certames públicos.
Nesse viés, convém destacar que o princípio norteador de qualquer procedimento
licitatório que deve ser amplamente respeitado por todos os entes da Administração Pública,
qual seja, o da vinculação ao instrumento convocatório.
Do estatuto geral para Licitações Públicas – Lei nº 8.666/93, temos no artigo 41
que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.”

Resta evidente, a partir desse princípio, que o Edital funciona como uma bússola,
um guia não só para o correto e planejado processamento da licitação como um todo, mas
também para a satisfação concreta da proposta mais vantajosa para Administração Pública.
Em relação ao tema em debate, aduz o Ilustre Marçal Justen Filho:
O edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, na acepção de
que a desconformidade entre o edital e os atos administrativos praticados no curso da licitação
se resolve pela invalidade destes últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a
Administração Pública frustra a própria razão de ser da licitação.

No caso em tela, como posto no relato, o Detran valeu-se de regras que não
existem no edital de licitação. Tal ato, se não for de plano corrigido, demonstrará uma conduta
não diligente do Órgão, cujo resultado imediato é a desclassificação da proposta mais
vantajosa e prejuízo ao erário de R$ 549.071,99 (quinhentos e quarenta e nove mil, setenta e
um reais e noventa e nove centavos) – diferença entre o valor da proposta da Globalweb e da
Stefanini.
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Assim, constatada a irregularidade na condução do certame pelo Detran, que se
vale de outro instrumento que não o edital, impõe a imediata anulação do certame.
Em resumo, temos o seguinte:
a) O item 3.2 do edital prevê “experiência no uso de algoritmo de inteligência
artificial e blockchain”? NÃO
b) Tal exigência foi feita durante a análise da qualificação técnica da
Recorrente? SIM
c) Existem no edital de licitação os itens 3.2.1 e 3.2.2, acima citados? NÃO
d) Tais exigências foram feitas durante a análise da qualificação técnica da
Recorrente? SIM
e) Existe qualquer amparo legal, ainda que mínimo, para tal medida? NÃO
Ao que parece, o Detran dedicou mais tempo à procura de itens nos atestados
técnicos da Recorrente que não constavam no Edital, Inteligência Artificial e Blockchain, e no
momento da busca dos itens que realmente exigidos e indicavam uma análise detida e objetiva
da documentação, não restou paciência e dedicação da área técnica do órgão.
A pergunta que fica é como algo desse nível ainda aconteça no âmbito da
Administração Pública Distrital.
Noutro giro, sobre a análise da qualificação técnica da Recorrente, fica evidente
que a Área Técnica do Detran dedicou mais tempo em criticar o volume de documentos
enviados, do que com a farta comprovação de expertise na prestação de serviços similares ao
objeto.
Nesse contexto, a área técnica do Detran afirma que os itens 3.4.4 e 3.4.5 não
foram comprovados pela Recorrente, sob a justificativa de que a documentação fora
apresentada “(...) de forma desorganizada e em desacordo com o requisitado, sendo que o item
foi considerado NÃO ATENDIDO.”
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Por óbvio, tal afirmação em nada condiz com critérios objetivos de avaliação
técnica, haja vista que não indica a ausência de prévia experiência da Recorrente, mas tão
somente o descumprimento de requisitos formais sobre o acervo técnico enviado. Ou seja,
desconsidera a experiência técnica e valoriza a formalismo excessivo.
Tanto é verdade, que no Atestado da CAIXA LOTERIAS é evidenciado, na
página 11, a execução do contrato por meio de práticas ágeis. Outrossim, na página 2 do mesmo
atestado consta no "Item de Perfis Profissionais Alocados no Contato", a indicação do Analista
de Experiência (UX).
Além desse perfil dedicado ao conhecimento de User Experience (UX) é nítido
e notório no documento que o conhecimento de conceitos de usabilidade (UX), também é
solicitado e utilizado em outros perfis como:
- Analista/Desenvolvedor - Tecnologia JAVA (página 14)
- Analista de Negócios (página 16)
- Arquiteto de Software (página 19)
- Analsita/Desenvolvedor Mobile/Móvel (página 23).
No Atestado de autoria do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é evidenciado, na
página 2 e página 3, "Item Qualificação dos profissionais da equipe técnica da contratada", que
a equipe de Desenvolvimento deve ser composta por profissionais que sejam proficientes em
várias tecnologias e habilidades, dentre elas a de User Experience e conceitos de usabilidade.
Nos atestados da EBSERH (página 5, item 4.13), IPHAN (página 2, item 4.1),
MINFRA (Página 2, última linha) também há evidência da execução dos serviços em
conformidade com as metodologias ágeis.
Além disso, no Atestado da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE SÃO
PAULO é demonstrado na página 2 o Serviço de Experiência do Usuário (UX), com utilização
de Metodologia Ágil SCRUM conforme descrito na página 7.

7

A respeito do item 3.2 o Detran aduz em seu relatório que “Não foi possível
identificar, nem por meio de inferência, a comprovação dos item 3.2., SOBRETUDO ao que se
refere aos itens 3.2.6 e 3.2.7 não se achou sequer menção a solução e a quantidade de acessos
simultâneos em nenhum local. Dessa forma, entende-se o critério de habilitação
como CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS.”

Aqui, mais uma vez, o Detran se utiliza de critérios do edital anterior, VISTO
QUE O ITEM 3.2.7 SEQUER EXISTE NA NOVA VERSÃO DO EDITAL E O ITEM 3.2.6
SE REFERE A QUANTIDADE DE PROJETOS DE GRANDE PORTE.
Partindo da premissa que Detran esteja se referindo aos itens 3.2.4 e 3.2.5 do
edital em curso, vejamos a seguir como é possível sim, a partir de análise detida da
documentação enviada, comprovar o atendimento dessas exigências.
No Atestado emitido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo é evidenciado,
na página 3, "Item Projetos em Destaque", dois grandes Projetos que tratam justamente de
Desenvolvimentos MOBILE e TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.
Trata-se do aplicativo para chamados de emergência (APP Emergência) de 190
e 193, além do aplicativo SOS Mulher tão importante para mais de 70 mil mulheres do Estado
de São Paulo que possuem medidas protetivas.
No Atestado da CAIXA LOTERIAS, por sua vez, destaca-se o desenvolvimento
do APP CAIXA LOTERIAS. Apesar da volumetria não ter sido informada de maneira expressa,
o referido APP possui mais de 1 milhão de usuários ANDROID, fato esse facilmente
comprovável por meio de simples diligência, dado o vulto do contrato e do porte da própria
contratante.
No atestado do MINFRA consta a informação sobre desenvolvimento de
aplicativo MOBILE, na página 3, que se refere ao aplicativo PASSE LIVRE, com 50 mil
usuários na plataforma ANDROID.
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No Atestado fornecido pela Caixa Loterias, em sua página 3, são identificados
os dois Sistemas de Desenvolvimento Mobile chamados SILDG (Sistema de Loterias Digitais)
e SIMLO (Sistema Móvel de Loteria).
Já no Atestado do STJ, também comprova-se a utilização de um processo de
Desenvolvimento de Software baseado em diversas práticas (Scrum, Kanban e Extreme
Programing) e com a concepção através de conhecimento Desenvolvimento do Projeto (MVC),
Desenvolvimento UX, Camada de Front-End, Camada de Back-End e Banco de Dados,
informando todo o detalhamento para o desenvolvimento de 10 projetos de transformação
Digital (Gabinete Web, Jurisprudência Web, Precatórios, Scientia, Julgamento Eletrônico,
Athos/Socrates, ISGP, Questionário Web e Regras Automáticas, conforme evidenciado na
página 3 e página 4.
Sobre o atendimento dos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, os aplicativos APP
Emergência e APP SOS Mulher (Da PMSP) e APP CAIXA LOTERIAS, desenvolvidos pela
Recorrente, atendem volume superior aos 50.000 usuários solicitados.
Ocorre que nenhuma diligência foi realizada para confirmar a quantidade de
usuários e acessos simultâneos de todos os sistemas mobiles apresentados nos Atestados pela
Globalweb.
No tocante ao item 3.2.5, a comprovação do porte do projeto se dá por meio de
declaração do proprietário da solução e ou apresentação da solução por meio da interface
Google Analytics ou similar que comprove o dimensionamento.
Tal informação, além de poder ser confirmada por meio de simples diligência
endereçada à Caixa Loterias, encontra-se disponível no Play Store, onde é possível verificar
que a solução tem mais de 1 Milhão de usuários, ou seja, volume 20 vezes superior ao exigido
no certame. O mesmo vale para os serviços prestados em favor da Polícia Militar do Estado de
São Paulo.
Depreende-se, portanto, que o Detran não promoveu qualquer diligência, no
sentido de ratificar as informações contidas no farto acervo técnico submetido a sua análise.
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Com efeito, caso houvesse alguma dúvida sobre a qualidade e o volume dos serviços prestados,
o Detran poderia ter diligenciado, perante os Órgãos emitentes dos referidos atestados, em
homenagem aos princípios da proposta mais vantajosa, da isonomia e da competitividade.
Assim dispõe o §3º do art. 43 da Lei 8.666/1993:
§3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.

Sobre o tema, é valiosa a Professor Marçal Justen Filho:
A Administração pode promover diligências para comprovar a veracidade das informações
prestadas pelo interessado e esclarecer outras dúvidas. Assim, a autenticação do documento
não impede que a Administração conclua pela falsidade (material ou ideológica) do documento,
desde que a tanto induzam os esclarecimentos efetivados.

Vejamos o diz a jurisprudência do TCU:
Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto,
sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões
ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem
prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências.
Acórdão 2302/2012-Plenário.

Noutro giro, cumpre destacar que o Detran não utilizou os mesmos critérios de
julgamento, quando da análise dos documentos enviados pela empresa Stefanini, pois se assim
tivesse procedido, a referida empresa deveria ter sido inabilitada de plano.
Já de início, resta claro que o item 3.2 estabelece a necessidade de comprovação
de “(...) pelo menos 2 (dois) projetos de transformação digital de médio porte;”. Da análise dos
atestados enviados pela Recorrida, não é possível identificar esses dois projetos, fato esse que
impõe a inabilitação da empresa.
Em relação aos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, temos o seguinte:
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a) O Atestado do BDMG é claro ao identificar apenas a quantidade de 15.000
usuários, com 300 acessos simultâneos, motivo pelo qual não se presta a
comprovar o item 3.2.2, diante da falta de alcance do mínimo necessário para
o aceite deste atestado.
b) No Atestado da Raízen, foi apresentado 100 mil downloads do Aplicativo,
porém menciona apenas quantidade de 50.000 usuários simultâneos e não de
acessos

simultâneos,

que

são

informações

totalmente

distintas,

inviabilizando também o computo desse atestado na comprovação do Item.
c) O Atestado da Caixa evidencia ainda mais a falta de comprovação da
exigência prevista no edital de licitação, uma vez que não qualquer
informação sobre o porte do projeto, tampouco sobre a quantidade de
usuários cadastrados. Outrossim, não há qualquer menção sobre a quantidade
de acessos simultâneos. Destaca-se, ainda, que Desenvolvimento de Rotinas,
Sistemas e Aplicações não podem ser considerados projetos de
transformação digital, sem que haja o detalhamento de qual Projeto de
Transformação Digital faz referência o atestado em discussão.
Do exposto acima, caso fossem utilizados os mesmos critérios impostos à esta
Recorrente, a empresa Stefanini deveria ter sido inabilitada, posto que a falta de informações
contidas nos atestados de capacidade técnica não permite concluir que os critérios editalícios
foram atendidos.
De forma objetiva, não há comprovação do número mínimo de acessos
simultâneos, como também não há demonstração inequívoca a execução de 2 projetos de médio
porte. Em virtude disso, o único resultado esperado era a inabilitação da empresa, mas o Detran
decidiu em sentido claramente oposto.
A questão que se apresenta é bastante simples – o teor das informações contidas
nos atestados mencionados acima não é suficiente para atender as exigências de qualificação
técnica, o que revela o duplo padrão na conduta da área técnica do Detran.
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Com efeito, ao inabilitar esta Recorrente, o Detran assevera que os atestados não
trazem em seu bojo informações capazes de comprovar, de forma expressa, as exigências do
edital de licitação. Ora, se a diligência não é uma prática adotada pelo órgão, a Stefanini não
deveria ter sido habilitada.
Nada obstante, tal empresa foi declaração vencedora do certame, o que configura
a quebra da isonomia no tratamento das empresas licitantes, em violação direta a princípios
básicos do processo licitatório, mais uma vez.
Isso demonstra também que a aceitação da proposta da Stefanini representa
quebra de isonomia para o certame, além de representar a escolha de proposta menos vantajosa
ao erário, com o valor maior de R$ 549.071,99 (quinhentos e quarenta e nove mil, setenta
e um reais e noventa e nove centavos).
Diante disso, observa-se que trata de proposta imprestável e que deve ser
inabilitada – não podendo, em hipótese alguma, ser declarada vencedora. Por este critério,
resta óbvia a necessidade de reforma do ato de habilitação e mais ainda do ato de declaração de
vitória em favor da Recorrida.
Cabe ressaltar que o descumprimento dos itens elencados acima é forte razão
para não prosseguir com a habilitação. A proposta da Recorrida se torna inelegível para
habilitação, pois sequer cumpriu a comprovação de critérios técnicos mínimos que precisa ser
demonstrada para sustentar a possibilidade da execução contratual.
É mister salientar que, conforme o artigo 41 da lei nº 8.666/90, a administração
não pode jamais desrespeitar os termos editalícios: “Art. 41. A Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”
A toda evidência, o Detran age de forma ilegal ao impor exigências de
qualificação técnica que sequer existem no edital de licitação. Sem embargo, tal fato, per si, é
motivo de nulidade ao processo. E para que não reste nenhuma dúvida, basta que a Área de
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Licitações solicite manifestação à Área Jurídica, sobre a legalidade da utilização de critérios de
habilitação não previstos no edital.
Não bastasse isso, o tratamento de dois pesos e duas medidas dispensado às
licitantes é igualmente grave, na medida em que a empresa Stefanini foi beneficiada, apesar de
ter apresentado acervo técnico que não contém, de forma expressa, os requisitos de qualificação
técnica.
Tivesse agido o Detran de forma coerente e igualitária, a empresa Recorrida
deveria ter sido inabilitada.

4. DOS PEDIDOS.
EX POSITIS, a Recorrente requer seja o presente recurso recebido com efeito
suspensivo, culminando na imediata REFORMA da decisão que habilitou a empresa
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A., após a
inabilitação da GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A., bem como a imediata
REFORMA da decisão que ocasionou a inabilitação da empresa GLOBALWEB E SUA
HABILITAÇÃO IMEDIATA, conforme comprovação detalhada acima de todos os critérios
da habilitação técnica.
Termos em que
Pede e espera deferimento.
Brasília/DF, 09 de abril de 2021.

GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A.
EDERVAN SANTOS RIBEIRO
C.I 1.133.681 SSP/DF
Representante Legal
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