FATO RELEVANTE
Valid recebe convocação do Inep para assumir a
impressão segura do Enem 2019
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019 – A Valid Soluções S.A. ("Companhia") (B3: VLID3 ON) comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu convocação do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia ligada ao Ministério da Educação (MEC),
para manifestar interesse em assumir a impressão segura das provas do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2019.
A Companhia aceitou a “Convocação de Licitante Remanescente”, emitida pelo Inep em 11/04/2019,
que trata dos serviços de diagramação, manuseio, embalagem, rotulagem e entrega aos Correios dos
cadernos de provas e instrumentos de aplicação do Enem deste ano. O documento determina, ainda,
que a Companhia, ao aceitar esta convocação, deve cumprir as mesmas condições oferecidas que
vigoravam no contrato com o prestador de serviços anterior, conforme a previsão legal. O processo
está seguindo os ritos formais.
A Valid era a empresa seguinte na ordem de classificação na licitação realizada pelo Inep em 2016. A
medida está em conformidade com os ditames estabelecidos na Lei nº 8.666/93, que estabelece
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos.

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 was notified by Inep that it will assume the secure
printing of the 2019 national high school exam (Enem)
Rio de Janeiro, April 30, 2019 – Valid Soluções S.A. ("Company") (B3: VLID3 ON) informs its
shareholders and the market in general that Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), an authority under the Ministry of Education (MEC), notified the
Company if it is interested in assuming the secure printing of the 2019 national high school exam
(Enem - Nacional do Ensino Médio).
The Company accepted the “Remaining Bidder Call”, which was issued by Inep on April 11, 2019,
which provides details on the layout, production, handling, packaging, labeling and delivery to the
national post office (Correios) of the examination booklets and answer forms for this year’s Enem
exams. By accepting the Call, the Company must comply with the same terms and conditions that
were offered to the previous service provider, pursuant to legal provisions. The process is currently
undergoing formality procedures.
Valid was the runner up company in the bidding process carried out by Inep in 2016. The measure
complies with the provisions set forth in Law 8.666/93, which establishes the general rules for public
and administrative contracts.

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.

