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Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017. 

 

 

Prezados Senhores Debenturistas, 

 

Na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão de Debêntures da TCI BPO – 

TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S.A. (“Emissão”), 

apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o 

disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de 

Emissão.   

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas 

informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. 

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos 

debenturistas na sede da Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e 

na sede do Coordenador Líder da Emissão. 

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também 

disponível em nosso website www.pentagonotrustee.com.br. 

 

Atenciosamente, 

 

PENTÁGONO S.A. DTVM. 

 

 

*Informamos que o relatório possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instrução 

CVM nº 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instrução CVM nº 583/16. 
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Características da Emissora 

• Denominação Social: TCI BPO – TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E 

INFORMAÇÃO S.A. 

• CNPJ/MF: 03.311.116/0001-30 

• Atividades: (i) tratamento de arquivos e sistemas de gerenciamento 

informatizados; (ii) consultoria e desenvolvimento de metodologia em 

arquivos; (iii) prestação de serviços de triagem, organização, 

arquivamento e armazenamento de documentos em geral; (iv) custódia 

e locação e bens próprios ou de terceiros; (v) locação de equipamentos 

de informática; (vi) prestação de serviços de gerenciamento e guarda 

de documentos; (vii) prestação de serviços de assessoria e consultoria 

de informática em geral; (viii) auditoria em processos e dossiê em geral; 

(ix) auditoria e perícia em processos médico-hospitalares; (x) 

digitalização e microfilmagem de documentos em geral; (xi) 

desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de 

informação em geral; (xii) gestão, armazenagem, movimentação e 

transporte de materiais, medicamentos, suprimentos, inclusive 

hospitalares, bem como o exercício das funções de armazém-geral, 

destinado à recepção e movimentação de bens de terceiros; (xiii) 

desenvolvimento e comercialização de sistemas tecnológicos de gestão 

de fornecimentos de materiais, medicamentos e suprimentos, inclusive 

hospitalares; (xiv) desenvolvimento de programa de computador 

(software); (xv) licenciamento ou cessão de direito de uso de programas 

de computador, inclusive distribuição; (xvi) consultoria, projeto e 

implantação de sistemas com certificação digital, incluindo ICP Brasil; 

(xvii) consultoria em modelagem, análise e redesenho de processos de 

negócio – BPM (Business Process Management); (xviii) gerenciamento 

eletrônico de documentos; (xix) digitalização de microfilmes; (xx) 

processamento de imagens e dados; (xxi) implantação de soluções de 

segurança da informação; (xxii) gerenciamento de projetos; (xxiii) 

consultoria, projeto, implantação, suporte, manutenção e 

gerenciamento de soluções integradas da informação em geral; (xxiv) 

terceirização de processos de negócios através da metodologia de 

integração de soluções operacionais e tecnologias – BPO (Business 

Process Outsourcing); (xxv) prestação de serviços de digitação e 

indexação; (xxvi) preparação, organização e higienização de 
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documentos; (xxvii) transporte rodoviário de cargas em geral; (xxviii) 

desenvolvimento e fornecimento de produtos e prestação de serviços 

em automação industrial e comercial; (xxix) compra, venda, 

armazenamento e transporte de medicamentos específicos, 

fitoterápicos e homeopáticos, soro, vacina, algodão, gaze, atadura, 

esparadrapo, preservativos, seringas, vitaminas, contraceptivos, 

agulhas para seringas e outros produtos correlatos; (xxx) prestação de 

serviços de Call Center e Help Desk; e (xxxi) participação em outras 

sociedades como associada, sócia ou acionista.  

Características da Emissão 

• Emissão: 2ª 

• Séries: 1ª; 2ª. 

• Data de Emissão (de ambas as séries): 07/11/2011 

• Data de Vencimento (de ambas as séries): 25/05/2016 

• Banco Escriturador/Mandatário: Banco Bradesco S.A.  

• Código Cetip/ISIN:  

(i) 1ª Série: TCIB12/ BRTCIBDBS012; 

(ii) 2ª Série: TCIB22/ BRTCIBDBS020. 

• Coordenador Líder: Banco Itaú BBA S.A. 

• Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos por meio da 

Emissão serão utilizados integralmente (i) no resgate antecipado da 

nota promissória comercial emitida pela Emissora em 12/08/2011, no 

valor de R$33.000.000,00; (ii) para liquidação de dívidas de curto prazo 

junto ao Banco do Brasil S.A., incluindo a operação de capital de giro 

“BB Capital de Giro 335501925”, no valor total de R$1.893.184,79; e (iii) 

o saldo para capital de giro e utilização no curso normal dos negócios 

da Emissora. 

• Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não 

conversíveis em ações, em duas séries, da espécie com garantia real e 

garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços 

restritos de colocação. 
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1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela 

Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória 

prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 

28/ 83) 

A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou 

inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora. Ademais, informa o(s) 

inadimplemento(s), conforme mencionado(s) no item 9 abaixo. 

2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a documentação para a sua 

devida verificação. 

3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, 

indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da 

empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

• A Empresa 

� Atividade Principal: 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços 

prestados principalmente às empresas não especificadas 

anteriormente; 

� Situação da Empresa: ativa; 

� Natureza do Controle Acionário: privado; 

� Critério de Elaboração do Balanço: até o fechamento deste relatório 

não havíamos recebido a documentação para a sua devida 

verificação. 

• Situação Financeira 

Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a 

documentação para a sua devida verificação. 

• Estrutura de Capitais 

Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a 

documentação para a sua devida verificação. 
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4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, 

alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

• VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO (de ambas as séries): R$ 1.000.000,00 

• ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL (de ambas as séries): não aplicável 

• REMUNERAÇÃO (de ambas as séries): 100% do DI + 3,80% a.a. 

• PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016): não houve pagamentos no 

período. 

• POSIÇÃO DO ATIVO: 

TCIB12 - 1ª Série: 
Quantidade em circulação: 33 
Quantidade em tesouraria: 0 
Quantidade total emitida: 33 
 
TCIB22 - 2ª Série: 
Quantidade em circulação: 33 
Quantidade em tesouraria: 0 
Quantidade total emitida: 33 
 

5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das 

debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de 

debêntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

• Resgate: não houve; 

• Amortização: não houve; 

• Conversão: não aplicável; 

• Repactuação: não aplicável; 

• Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: não houve; 

• Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: não houve. 

6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, 

quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 
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7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da 

emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos 

administradores da Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão 

de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 

8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, 

inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração.  

9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na 

escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações 

relativas às debêntures, a observar, entre outras obrigações, os índices financeiros 

elencados no item 6.23, alínea “XVIII” da Escritura de Emissão. 

Em 10/03/2014 foi enviada à Pentágono, pela Oliveira Trust DTVM S.A., agente 

fiduciário da Primeira Emissão de Debêntures da Emissora, nos termos do Contrato 

de Compartilhamento de Garantias, firmado em 09/11/2011, comunicação acerca do 

vencimento antecipado da 1ª Emissão, em razão do descumprimento do pagamento 

de juros e amortização devidos em 28/02/2014. 

Sendo assim, conforme cláusula 2.2 (ii) do Instrumento Particular de Contrato de 

Compartilhamento de Garantias, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários comunicou a Emissora acerca do Vencimento Antecipado da 2ª Emissão. 

Segue abaixo a lista do(s) processo(s) judicial(is) em trâmite: 

a) Processo nº: 0707013-87.2014.8.02.0001 

Ação: Recuperação Judicial 

Vara: 9ª Vara Cível do Foro de Maceió - Alagoas 
Autor: TCI BPO Tecnologia, Conhecimento, Informação S.A., Roma Administradora e 
Participações Ltda., BPO – Processos e Negócios de Informação Ltda., RH Build Up – 
Terceirização e Assessoria em Recursos Humanos S/A e TCI Logística e Suprimentos em Saúde 
Ltda. 

b) Processo nº: 0801446-86.2014.8.02.0000 
Ação: Agravo de Instrumento 
Vara: 2ª Câmara Cível – Tribunal de Justiça de Alagoas 
Agravante: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e outros 

Agravado: BPO – Processos e Negócios de Informação Ltda 

 
c) Processo nº: 0803304-55.2014.8.02.0000 
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Ação: Reclamação 
Vara: Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital 
Reclamante: Oliveira Trust Distribuidora de Valores Mobiliários SA 
 

d) Processo nº: 1075050-21.2014.8.26.0100 (garantia fidejussória presente nas Emissões) 
Ação: Execução de Título Extrajudicial  
Vara: 23ª Câmara Cível – Foro Central Cível - SP 
Exequente: Pentágono S.A. DTVM e Oliveira Trust DTVM S.A. 
Executado: Roberto Marinho Campos Filho, sócio da empresa TCI BPO- Tecnologia, 
Conhecimento e Informação S.A. 
 
Em AGD, realizada em 02/12/2016, os Debenturistas aprovaram, que o Banco Depositário 

efetuará as transferências dos recursos depositados nas Contas Vinculadas para pagamento 

do saldo devedor em aberto da Emissão, da seguinte forma: (i) em periodicidade trimestral, 

todos dias 15 de março, 15 de junho, 15 de setembro e 15 de dezembro, enquanto houver 

recursos disponíveis nas Contas Vinculadas, até a quitação total do saldo devedor em aberto 

da Emissão; e (ii) em qualquer dia útil caso o saldo da Conta Vinculada atinja montante igual 

ou superior a R$ 100.000,00. Os recursos depositados nas Contas Vinculadas também serão 

utilizados para pagamento das debêntures da 1ª emissão, considerando o compartilhamento 

da garantia objeto do Contrato de Cessão Fiduciária. 

 
De acordo com as informações obtidas, verificamos o(s) seguinte(s) 

inadimplemento(s), conforme previsto nos documentos da operação: 

(i) Não pagamento dos valores remanescentes de Principal, Juros, Multa 

e Mora, devidos em virtude do vencimento antecipado acima 

mencionado; 

(ii) Não envio das Demonstrações Financeiras auditadas do exercício social 

encerrado em 31/12/2016;  

(iii) Não envio da declaração de cumprimento de obrigações; 

(iv) Não envio do organograma societário;  

(v) Não envio dos atos societários da Companhia; e 

(vi) Não cumprimento de outras obrigações não pecuniárias*. 

*Para maiores informações acerca do inadimplemento acima mencionado, favor contatar por e-mail a 

equipe comunicados@pentagonotrustee.com.br, ou através dos seguintes telefones: Vânia Lattanzi: 

(21) 3385-4952/ Yasmin Martins: (21) 3385-4953/ Tiago Brito: (21) 3385-4951. 

10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das 

debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 
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As debêntures da presente emissão são da espécie com garantia real, contando ainda 

com garantia adicional fidejussória. 

As Debêntures contam com as seguintes garantias: (i) cessão fiduciária de direitos 

creditórios, conforme previsto na Escritura de Emissão; (ii) alienação fiduciária de 

ações, conforme previsto na Escritura de Emissão; e (iii) fiança, conforme previsto na 

Escritura de Emissão. 

As garantias reais acima citadas serão compartilhadas entre os Debenturistas desta 

emissão (2ª Emissão), e os titulares das debêntures da 1ª Emissão da Emissora. 

11. Existência de outras emissões, públicas ou privadas, feitas pela própria 

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante 

do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente 

fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

Não aplicável. 

12. Parecer: 

Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas 

informações divulgadas pela Emissora. 

13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente 

fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404 de 15 de 

Dezembro de 1976) 

A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da 

função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora. 

 

Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao 

preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de 

novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis.  

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e 

atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem 

recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações 

não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem 
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orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da 

situação em pauta. 

 

PENTÁGONO S.A. DTVM 


