GAFISA S.A.
CNPJ/MF n 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2017
1. Data, Hora e Local: No dia 29 de junho de 2017, às 11 horas, na sede da Gafisa S.A.
(“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19º andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os
membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quorum
de instalação e aprovação.
3. Composição da Mesa: Presidente: Odair Garcia Senra. Secretária: Renata de Carvalho Fidale
4. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e
sem quaisquer reservas, nos termos do Artigo 22 (u) do Estatuto Social da Companhia,
(i) ratificar todos os atos praticados pela administração da Companhia no que se refere à
celebração de “Projeto Comercial Serviço STFC – Projeto nº 70914” e “Contrato de
Permanência”, assinado entre a Companhia e a Intelig Telecomunicações Ltda., para a prestação
de serviços de telefonia customizada, a vigorar por prazo de 24 meses, com renovação
automática por período indeterminado após isso; e (ii) aprovar todos os atos a serem praticados
pela administração da Companhia no que se refere à celebração de “3º Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços nº STKB-002/12, a ser assinado entre a Companhia e a SOFTTEK
Tecnologia da Informação Ltda., para a prestação de serviços de sustentação de sistemas, a
vigorar por prazo de 60 meses.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes. Assinaturas: Odair Garcia Senra (Presidente), Renata de Carvalho Fidale
(Secretária). Conselheiros: Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de Andrade, Francisco
Vidal Luna, Guilherme Affonso Ferreira, José Écio Pereira da Costa Júnior, Maurício Marcellini
Pereira e Rodolpho Amboss.
Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.
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