FATO RELEVANTE
Valid assina contrato com Inep para impressão e identificação
segura de provas e sistemas de avaliação
Rio de Janeiro, 30 de abril 2019 – A Valid Soluções S.A. ("Companhia") (B3: VLID3 ON) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que será responsável em 2019 pela produção de materiais gráficos para os
seguintes exames, avaliações e pré-testes realizados pelo Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC): Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb), Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e pré-teste para o Banco Nacional de Itens.
O contrato para a diagramação, produção, manuseio, embalagem e rotulagem de provas e instrumentos de
aplicação destas quatro provas foi firmado em razão da vitória da Valid no Pregão Eletrônico 01/2019, do Inep.
O valor máximo do contrato pode chegar a R$ 143 milhões, dependendo da quantidade de cadernos de
exames confeccionados e obedecendo aos critérios de cada uma das avaliações – o Saeb, o Encceja e o Enade
são aplicados pelo Inep em todo o País, anual ou bienalmente.
“A Valid cumpriu rigorosamente todas as normas previstas no Edital, principalmente nos quesitos de
segurança do parque gráfico e sigilo no processo de impressão e manuseio dos documentos, afinal, essa é
nossa expertise há mais de 60 anos”, afirma Carlos Affonso d’Albuquerque, CEO da Companhia. A Valid segue
uma série de normas e certificações que atestam essa qualidade, entre elas a ABNT NBR 15540:2013, que
determina os requisitos para um sistema de gestão de segurança para tecnologia gráfica.
Valid Educação – Este contrato com o Inep faz parte da vertical de negócios da Companhia chamada “Valid
Educação”, composta por um portfólio integrado de soluções de identificação segura e de logística para o
mercado de ensino. Nessa frente, a empresa já oferece: controle de acesso com biometria, sistema de gestão
de dados, arquivamento de documentos de forma digital, com políticas de indexação e temporalidade de
guarda por tipo de documentos com certificação digital.
“A Valid acompanha tecnologicamente a evolução dos sistemas de educação. Seja por meio de soluções físicas
ou digitais, evoluímos junto com os mercados, levando identificação e proteção de dados aonde as
oportunidades estão”, complementa Carlos Affonso d’Albuquerque.
Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Valid.
Sobre a Valid:
A Valid (B³: VLID3 - ON) torna a sua vida digital mais segura com soluções que garantem identificação em documentos, smartphones, cartões com
chip, certificados digitais, aplicativos bancários, meios de transporte e onde mais os dados de clientes de todo o mundo estiverem. Seis mil
funcionários em 17 países consideram as particularidades de cada cultura e região para criar soluções personalizadas e integradas, colocando a
Valid como relevante player global na esfera da vida conectada. Identificando objetos, transações e pessoas com segurança, é hoje a maior empresa
na emissão de documentos de identificação no Brasil, 5ª maior produtora de SIM Cards do mundo e está entre as 10 maiores fabricantes de cartões
bancários do planeta. Você se conecta, a Valid protege. Para saber mais, acesse www.valid.com.

MATERIAL FACT
Valid signs an agreement with Inep for the printing and secure
identification of exams and evaluation systems
Rio de Janeiro, April 30, 2019 – Valid Soluções S.A. ("Company") (B3: VLID3 ON) informs its shareholders and
the market in general that it will be responsible for the production of the graphic material for the following
national examinations, tests and pre-exams carried out by Inep (Instituto Nacional de Estudos Educacionais
Anísio Teixeira), an authority under the Ministry of Education (MEC) in 2019: Basic Education Exam (Sistema
de Avaliação da Educação Básica - Saeb), National Skill Certification Exam for Teenagers and Adults (Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja), the National Student Performance
Exam (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Enade) and the pre-exam of the Banco Nacional de
Itens.
The agreement for the layout, production, handling, packaging and labeling of examination booklets and
answer forms of these four exams was due to Valid winning the Electronic Bidding Process carried out by Inep
in January 2019. The agreement can reach a maximum amount of R$ 143 million, depending on the number
of test booklets to be prepared according to the criteria set for each of the evaluations - Saeb, Encceja and
Enade, which are applied nationwide by Inep, either annually or every two years.
“Valid strictly complied with all the norms set forth in the Call Notice, especially in terms of security
requirements for the printing facilities and confidentiality of the printed materials and document handling,
after all, this has been our expertise for over 60 years”, affirms Carlos Affonso d’Albuquerque, the Company’s
CEO. Valid complies with a series of standards and certifications that attest this quality, among them ABNT
NBR 15540:2013, which determines the requirements for a security management system used in graphic
technology.
Valid Educação – This agreement with Inep is part of the Company's vertical business called "Valid Educação",
which consists of an integrated portfolio of secure identification and logistics solutions for the education
market. On this front, the Company already offers biometric access control, a data management system, digital
document filing, policy indexing and temporary document safeguarding with digital certification.
“Valid accompanies the technologically evolution of the education system. Whether through physical or digital
solutions, we evolve with the markets and offer identification and data protection solutions where
opportunities exist ", added Carlos Affonso d'Albuquerque.
For further information, please contact the Valid’s Investor Relations Department.
About Valid:
Valid (B³: VLID3 - ON) makes your digital life more secure with solutions that ensure security-based technologies for document identification, mobile
security, SIM cards, digital certifications, banking applications, transportation services and anywhere else client data is located. With over 6,000
employees in 17 countries, we take into account the particularities of each culture and region to create customized and integrated solutions, making
Valid a relevant global player when it comes to online lifestyle. Our ability to safely identify objects, transactions and people makes the Company
the largest issuer of identification documents in Brazil, the fifth largest producer of SIM Cards in the world and among the top 10 global
manufacturers of banking cards. When you are online, Valid protects you. For more information, please access www.Valid.com.

