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ALGAR TI CONSULTORIA S/A

CNPJ/ME: 05.510.654/0001-89 - NIRE: 313.001.098-95
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2020
01. Local, Data e Horário: Sede da Sociedade, localizada em Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, na Rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 600, Edi-
fício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670, no dia 03 de 
agosto de 2020, às 14:00 (quatorze) horas. Nos termos do Edital de Convoca-
ção a presente Assembleia será realizada no modelo Digital, devendo ser consi-
derada para fins legais, como realizada na sede da Sociedade. 02. Publicações 
Legais: Foram publicados os editais de convocação no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais, nos dias 23.07.2020, 24.07.2020 e 25.07.2020 às páginas 
01, 05 e 13, respectivamente; no Jornal Diário do Comércio de Belo Hori-
zonte nos dias 23.07.2020, 24.07.2020 e 25.07.2020, às páginas 07, 05 e 04, 
respectivamente; e no Diário de Uberlândia nos dias 23.07.2020, 24.07.2020 
e 25.07.2020, às páginas 06, 05 e 05, respectivamente. 03. Presença: Acio-
nista representando a maioria do capital social com direito a voto. 04. Mesa: 
Presidente da Mesa, Beatriz Vieira Costa. Secretário “ad hoc”, George Júnior 
Pereira. 05. Ordem Do Dia: Deliberar sobre: a) Examinar, discutir e votar o 
Protocolo, firmado pela administração da Sociedade e da Algar Tecnologia e 
Consultoria S/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME 
nº 21.246.699/0001-44, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Ge-
rais sob o NIRE nº 313.000.096-37, com sede localizada em Uberlândia, Esta-
do de Minas Gerais, na Avenida Floriano Peixoto, 6.500 – parte, Bairro Granja 
Marileusa, CEP 38.406-642, designada simplesmente “Algar Tecnologia”, e 
apreciar a Justificação da cisão parcial da Algar Tecnologia com incorporação 
da parcela cindida nesta Sociedade; b) Ratificar a escolha e nomear os peritos 
que efetuaram a avaliação do Acervo Líquido Contábil das Sociedades envol-
vidas na operação, previamente indicados pela administração; c) Examinar e 
deliberar sobre o respectivo Laudo de Avaliação; d) Deliberar sobre a cisão 
parcial da Algar Tecnologia com incorporação da parcela cindida nesta Socie-
dade, nos termos do Protocolo e Justificação; e) Autorizar os administradores 
da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à formalização da cisão 
parcial da Algar Tecnologia com incorporação da parcela cindida na Socieda-
de; f) Ratificar o investimento da Sociedade na constituição da Nimbus Data 
Center Ltda; g) Deliberar sobre a proposta de investimento no capital social 
da Nimbus Data Center Ltda. 06. Deliberações: Observadas as formalidades 
legais pela Presidente da Mesa, foi instalada a assembleia e lida a ordem do dia. 
Pela acionista presente, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Aprovado 
o Protocolo de Cisão Parcial da Algar Tecnologia com incorporação da parcela 
cindida na Sociedade (Anexo I), conforme dispõem os Artigos 223 a 227, da 
Lei 6.404/76. b) Foi ratificada, sem ressalvas, a nomeação dos peritos con-
tadores José Alves Fernandes Júnior, brasileiro, casado, contador, residente e 
domiciliado em Uberlândia-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.232.456-04 
e no CRC/MG sob o nº 093.166/O-5; Sandra Alves Fernandes, brasileira, casa-
da, contadora, residente e domiciliada em Uberlândia-MG, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 828.184.446-91 e no CRC/MG sob o nº 106.498/O-9; e Liliane Gon-
çalves Miranda do Nascimento, brasileira, casada, contadora, residente e domi-
ciliada em Uberlândia – MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.956.446-59 e no 
CRC/MG sob o nº 105.065/O-1, nomeados especialmente para elaboração do 
Laudo de Avaliação da parcela a ser cindida do patrimônio da Algar Tecnologia 
e incorporada na Sociedade. c) Foi aprovado também o Laudo de Avaliação Pa-
trimonial (Anexo II), elaborado para avaliar a parcela cindida da Algar Tecno-
logia, com base no Balanço levantado em 30 de Junho de 2020, especialmente 
para este fim, de acordo com os princípios da Lei das Sociedades por Ações, 
pelos quais concluíram que o acervo líquido cindido é R$ 32.543.575,48 
(trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta 
e cinco reais e quarenta e oito centavos). d) Foi aprovada a cisão parcial da 
Algar Tecnologia com incorporação da parcela cindida na Sociedade, no valor 
de R$ 32.543.575,48 (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), saldo este com-
posto, dentre ativos e passivos, pelo imóvel composto por prédio industrial 
situado a Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho, nº 3.685, na comarca 
de Campinas-SP, de designado lote 27-B2, desmembrado da Fazenda Rio das 
Pedras, no distrito de Barão Geraldo, com terreno de área de 27.500,00m² e 
área construída de 11.669,24 m², registrado na Matrícula 128.096 do 2º Serviço 
de Registro de Imóveis de Campinas-SP, avaliado em R$ 29.715.067,46 (vinte 
e nove milhões, setecentos e quinze mil, sessenta e sete reais e quarenta e seis 
centavos), nos termos do Protocolo e Justificação e do Laudo de Avaliação 
(Anexos I e II). Considerando que tanto a acionista da Sociedade quanto os 
acionistas da Algar Tecnologia são favoráveis à operação, ficou definitivamen-
te aprovada a cisão parcial da Algar Tecnologia com incorporação da parcela 
cindida pela Sociedade, sendo o valor da parcela cindida da Algar Tecnologia 
de R$ 32.543.575,48 (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Considerando 
que a Sociedade detém a totalidade das ações ordinárias no capital social da Al-
gar Tecnologia, em razão da presente operação não haverá alteração no capital 
social da Sociedade. e) Aprovada, em virtude das deliberações, a autorização 
para os Diretores da Sociedade assinarem todos os documentos que se fizerem 
necessários à completa legalização da Operação, inclusive perante autarquias 
e repartições federais, estaduais e municipais, e formalizar e/ou assinar todos 
e quaisquer documentos perante os Acionistas da Sociedade relacionados às 
matérias aprovadas, bem como autorizar a Dra. Sthefany Silva Monjardim da 
Fonseca, OAB/MG 164.455, a assinar o Protocolo de Incorporação e Justifi-
cação (Anexo I) firmado pela administração da Sociedade e da Algar Tecno-
logia, por meio de certificado digital para fins de registro na Junta Comercial, 
devendo o original ser arquivado no Livro de Registro de Atas de Assembleia 
Geral da Sociedade; f) Ratifica o investimento da Sociedade na constituição da 
empresa Nimbus Data Center Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 36.532.249/0001-95, com sede à Rua Guido de Camargo Penteado 
Sobrinho, nº 3685, Sala 02, Bairro Real Parque, CEP: 13.082-800, na cidade 
de Campinas – Estado de São Paulo, designada simplesmente como “Nimbus 
Ltda”. g) Aprovada a aquisição da totalidade das quotas de emissão da Nimbus 
Ltda, bem como o aporte de capital futuro. 07. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. 
Assinam a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de 
atas, a Presidente da Mesa Sra. Beatriz Vieira Costa, o Secretário “ad hoc” e 
advogado Sr. George Júnior Pereira e a acionista: Algar S/A Empreendimentos 
e Participações (p.p Sthefany Silva Monjardim da Fonseca e Beatriz Vieira 
Costa). Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata desti-
nada ao registro na Junta Comercial, o Sr. George Júnior Pereira, na qualidade 
de Secretário “ad hoc” e advogado, certificando que a mesma é cópia fiel da ata 
transcrita em livro próprio. Uberlândia, 03 de agosto de 2020.

ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A
CNPJ/MF: 21.246.699/0001-44 - NIRE: 313.000.096-37

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2020

01. Local, Data e Horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais, na Avenida Floriano Peixoto, n° 6.500, parte, Granja 
Marileusa, CEP: 38.406- 642, no dia 03 de agosto de 2020, às 15:00 (quin-
ze) horas. 02. Convocação: Por meio da Diretora Presidente, à acionista. 03. 
Presença: Acionista representando a totalidade do capital social. 04. Mesa: 
Presidente. Tatiane de Souza Lemes Panato. Secretário “ad hoc”, George Júnior 
Pereira. 05. Ordem do Dia: Deliberar sobre: a) Examinar, discutir e votar o 
Protocolo, firmado pela administração da Sociedade e da Algar TI Consultoria 
S/A, com sede na Rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 600, Edifício Oran-
ge – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670, Belo Horizonte-MG, 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.510.654/0001-89, e na JUCEMG sob o NIRE nº 
313.001.098-95, designada simplesmente “Algar TI”, e apreciar a Justificação 
da cisão parcial da Sociedade com incorporação da parcela cindida na Algar 
TI; b) Ratificar a escolha e nomear os peritos que efetuaram a avaliação do 
Acervo Líquido Contábil das Sociedades envolvidas na operação, previamente 
indicados pela administração; c) Examinar e deliberar sobre o respectivo Lau-
do de Avaliação; d) Deliberar sobre a cisão parcial da Sociedade com incorpo-
ração da parcela cindida na Algar TI, nos termos do Protocolo e Justificação; 
e) Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade em decorrência da 
cisão parcial, com o cancelamento de ações de emissão da Sociedade e, em 
consequência, a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Sociedade; f) Auto-
rizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à 
formalização da cisão parcial desproporcional da Sociedade, com incorporação 
da parcela cindida na Algar TI. g) Ratificar o investimento da Sociedade no 
capital social da Nimbus Data Center Ltda. h) Apreciar e deliberar sobre a 

proposta de alienação do investimento no capital social da Nimbus Data Cen-
ter Ltda. 06. Deliberações: Os acionistas examinaram e discutiram as matérias 
constantes da ordem do dia, tendo deliberado por unanimidade, o quanto segue: 
a) Aprovado o Protocolo de Cisão Parcial da Sociedade com incorporação da 
parcela cindida na Algar TI (Anexo I), conforme dispõem os Artigos 223 a 227, 
da Lei 6.404/76, . b) Foi ratificada, sem ressalvas, a nomeação dos peritos con-
tadores José Alves Fernandes Júnior, brasileiro, casado, contador, residente e 
domiciliado em Uberlândia-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.232.456-04 e 
no CRC/MG sob o nº 093.166/O-5; Sandra Alves Fernandes, brasileira, casada, 
contadora, residente e domiciliada em Uberlândia-MG, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 828.184.446-91 e no CRC/MG sob o nº 106.498/O-9; e Liliane Gonçalves 
Miranda do Nascimento, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada 
em Uberlândia – MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.956.446-59 e no CRC/
MG sob o nº 105.065/O-1, nomeados especialmente para elaboração do Laudo 
de Avaliação da parcela a ser cindida do patrimônio da Sociedade e incorpo-
rada na Algar TI. c) Foi aprovado também o Laudo de Avaliação Patrimonial 
(Anexo II), elaborado para avaliar a parcela cindida da Sociedade, com base 
no Balanço levantado em 30 de Junho de 2020, especialmente para este fim, de 
acordo com os princípios da Lei das Sociedades por Ações, pelos quais conclu-
íram que o acervo líquido cindido é R$ 32.543.575,48 (trinta e dois milhões, 
quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e 
oito centavos). d) Foi aprovada a cisão parcial da Sociedade com incorporação 
da parcela cindida na Algar TI, no valor de R$ 32.543.575,48 (trinta e dois 
milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e 
quarenta e oito centavos), saldo este composto, dentre ativos e passivos, pelo 
imóvel composto por prédio industrial situado a Rua Guido de Camargo Pente-
ado Sobrinho, nº 3.685, na comarca de Campinas-SP, de designado lote 27 B2, 
desmembrado da Fazenda Rio das Pedras, no distrito de Barão Geraldo, com 
terreno de área de 27.500,00m² e área construída de 11.669,24 m², registrado 
na Matrícula 128.096 do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Campinas-SP, 
avaliado em R$ 29.715.067,46 (vinte e nove milhões, setecentos e quinze mil, 
sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)., nos termos do Protocolo e 
Justificação e do Laudo de Avaliação (Anexos I e II). Considerando que tan-
to a acionista da Sociedade quanto os acionistas da Algar TI são favoráveis 
à operação, ficou definitivamente aprovada a cisão parcial da Sociedade com 
incorporação da parcela cindida pela Algar TI, sendo o valor da parcela cindida 
da Sociedade de R$ 32.543.575,48 (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta 
e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). e) Foi 
aprovada, em razão da operação de cisão parcial, a redução do capital social da 
Sociedade no valor de R$ 26.182.259,90 (vinte e seis milhões, cento e oitenta 
dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), passando dos 
atuais R$ 110.224.559,80 (cento e dez milhões, duzentos e vinte e quatro mil, 
quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), para R$ 84.042.299,90 
(oitenta e quatro milhões, quarenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais 
e noventa centavos), com o cancelamento de 2.402 (duas mil quatrocentas e 
duas) ações. Em virtude das deliberações acima, o caput do art. 5º do Estatuto 
Social passa a vigorar com a seguinte redação, permanecendo inalterados seus 
parágrafos: “Art. 5º - O capital social inteiramente subscrito e integralizado é de 
R$ 84.042.299,90 (oitenta e quatro milhões, quarenta e dois mil, duzentos e no-
venta e nove reais e noventa centavos), dividido em 9.576 (nove mil quinhentas 
e setenta e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.”. e f) Apro-
vada, em virtude das deliberações, a autorização para os Diretores da Sociedade 
assinarem todos os documentos que se fizerem necessários à completa legaliza-
ção da Operação, inclusive perante autarquias e repartições federais, estaduais e 
municipais, e formalizar e/ou assinar todos e quaisquer documentos perante os 
Acionistas da Sociedade relacionados às matérias aprovadas, bem como autori-
zar a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, a assinar o 
Protocolo de Incorporação e Justificação (Anexo I) firmado pela administração 
da Sociedade e da Algar TI, por meio de certificado digital para fins de registro 
na Junta Comercial, devendo o original ser arquivado no Livro de Registro de 
Atas de Assembleia Geral da Sociedade. g) Ratificado o investimento da So-
ciedade na constituição da empresa Nimbus Data Center Ltda, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.532.249/0001-95, com sede á Rua 
Guido de Camargo Penteado Sobrinho, nº 3.685, Sala 02, Bairro Real Parque, 
CEP: 13.082- 800, na cidade de Campinas – Estado de São Paulo, designada 
simplesmente como “Nimbus Ltda”. h) Aprovada a alienação das quotas da 
Nimbus Ltda, de propriedade da Algar Tecnologia, à Algar TI Consultoria S/A. 
07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assem-
bleia, lavrando-se a presente ata. Assinam a via do livro desta ata, para fins de 
arquivo no livro de registro de atas, a Presidente da Mesa Sra. Tatiane de Souza 
Lemes Panato, o Secretário “ad hoc” Sr. George Júnior Pereira e a acionista 
Algar TI Consultoria S/A, representada na forma de seu estatuto social pelos 
Diretores Carlos Henrique Vilarinho e Júlio César Emmert de Oliveira. Assinam 
por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na 
Junta Comercial, o Sr. George Júnior Pereira, na qualidade de Secretário “ad 
hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e 
a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade 
de advogada. Uberlândia, 03 de agosto de 2020.
PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CISÃO PARCIAL 
DA ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A COM INCORPORA-
ÇÃO DA PARCELA  CINDIDA PELA ALGAR TI CONSULTORIA S/A.

São partes neste protocolo: I. Algar Tecnologia e Consultoria S/A, com sede na 
cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Floriano Peixoto, n° 
6.500, parte, Granja Marileusa, CEP: 38.406-642, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
21.246.699/0001-44, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
sob o NIRE nº 313.000.096-37, representada neste ato na forma de seu estatuto 
social, doravante designada simplesmente Algar Tecnologia. II. Algar TI Con-
sultoria S/A., com sede na Cidade Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na 
Rua Desembargador Jorge Fontana nº 600, Edifício Orange, 5º, 6º e 7º pavimen-
tos, Belvedere, CEP: 30.320-670, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.510.654/0001-89, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
sob o NIRE nº 313.001.098-95, representada neste ato na forma de seu estatuto 
social, doravante designada simplesmente Algar TI. As partes, nos termos dos 
artigos 224 e 225 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alte-
rada (“Lei das Sociedades por Ações”), dando cumprimento às disposições le-
gais que disciplinam o assunto e tendo em vista a necessidade de formalização 
de entendimentos para cisão parcial da Algar Tecnologia e incorporação da 
parcela a ser cindida na Algar TI (“Operação”), resolvem firmar o presente ins-
trumento, estabelecendo as condições para a referida operação, da seguinte 
forma: 1. Avaliação. O acervo a ser cindido da Algar Tecnologia e incorporado 
na Algar TI será avaliado com base no seu valor contábil na data de 17 de julho 
de 2020, com base em Balanço Especial, levantado para este fim, em 30 de ju-
nho de 2020 (“Data-Base”), de acordo com as práticas de contabilidade emana-
das da legislação societária. 1.1 Peritos: O laudo de avaliação do acervo líquido 
da Algar Tecnologia será elaborado pelos peritos contadores José Alves Fernan-
des Júnior, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Uberlândia-
-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.232.456-04 e no CRC/MG sob o nº 
093.166/O-5; Sandra Alves Fernandes, brasileira, casada, contadora, residente e 
domiciliada em Uberlândia-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 828.184.446- 91 
e no CRC/MG sob o nº 106.498/O-9; e Liliane Gonçalves Miranda do Nasci-
mento, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada em Uberlândia –
MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.956.446-59 e no CRC/MG sob o nº 
105.065/O-1. A escolha dos peritos para a avaliação do valor contábil do Acervo 
Cindido deverá ser ratificada pelos acionistas da Algar Tecnologia e da Algar TI. 
2. Do acervo a ser cindido. O acervo líquido a ser cindido é de R$ 32.543.575,48 
(trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e 
cinco reais e quarenta e oito centavos), saldo este composto, dentre ativos e 
passivos, pelo imóvel composto por prédio industrial situado a Rua Guido de 
Camargo Penteado Sobrinho, nº 3.685, na comarca de Campinas- SP, de desig-
nado lote 27 B2, desmembrado da Fazenda Rio das Pedras, no distrito de Barão 
Geraldo, com terreno de área de 27.500,00m² e área construída de 11.669,24 
m²,, registrado na Matrícula 128.096 do 2º Serviço de Registro de Imóveis de 
Campinas-SP, avaliado em R$ 29.715.067,46 (vinte e nove milhões, setecentos 
e quinze mil, sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos). 2.1. Valor do 
Acervo Cindido. Estima-se que o Acervo Líquido Cindido, na Data-Base, será 
de R$ 32.543.575,48 (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). 3. Variações Pa-
trimoniais. As variações patrimoniais relacionadas ao Acervo Cindido, positivas 
ou negativas, ocorridas entre a Data-Base e a data da efetiva conclusão da Ope-
ração serão absorvidas pela Algar TI, sem que haja modificação nos valores 
adotados para a realização da Operação. 4. Capital Social Atual. 4.1. Algar Tec-
nologia. Atualmente o capital social subscrito e integralizado da Algar Tecnolo-

gia no valor de R$ 110.224.559,80 (cento e dez milhões, duzentos e vinte e 
quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), encontra-se 
dividido em 11.978 (onze mil, novecentas e setenta e oito) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal. 4.2 Algar TI. Atualmente o capital social 
subscrito e integralizado da Algar TI, no valor de R$ 187.694.374,04 (cento e 
oitenta e sete milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e 
quatro reais e quatro centavos), encontra-se dividido em 424.732.684 (quatro-
centos e vinte e quatro milhões, setecentas e trinta e duas mil, seiscentas e oi-
tenta e quatro) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal sendo que 
destas 68.155.769 (sessenta e oito milhões, cento e cinquenta e cinco mil, sete-
centas e sessenta e nove) ações encontram-se em tesouraria. 5. Alteração do 
Capital Social e Patrimônio Líquido: 4.1. Algar Tecnologia. Estima-se que a 
parcela do acervo líquido a ser cindido da Algar Tecnologia e incorporado na 
Algar TI, seja de R$ 32.543.575,48 (trinta e dois milhões, quinhentos e quaren-
ta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 
sendo reduzido da conta de capital social o valor R$ 26.182.259,90 (vinte seis 
milhões, cento e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa 
centavos) e da conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial o valor R$ 
6.361.315,58 (seis milhões, trezentos e sessenta e um mil, trezentos e quinze 
reais e cinquenta e oito centavos). Assim o capital social da Algar Tecnologia 
passará de R$ 110.224.559,80 (cento e dez milhões, duzentos e vinte e quatro 
mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) para R$ 
84.042.299,90 (oitenta e quatro milhões, quarenta e dois mil, duzentos e noven-
ta e nove reais e noventa centavos), com o cancelamento de 2.402 (duas mil 
quatrocentas e duas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 4.2. 
Algar TI. Estima-se que a parcela do acervo líquido a ser cindido da Algar 
Tecnologia e incorporado na ALGAR TI seja de R$ 32.543.575,48 (trinta e dois 
milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e 
quarenta e oito centavos). Considerando que a totalidade das ações da Algar 
Tecnologia pertencem à ALGAR TI, detendo assim, de forma indireta, a totali-
dade de seus ativos e passivos, não haverá aumento do capital social nem a 
emissão de ações pela ALGAR TI, visto que a operação não gerará acréscimo 
patrimonial para a ALGAR TI. 5. Ações. 5.1 Ações pela Algar Tecnologia: 
Haverá o cancelamento de 2.402 (duas mil quatrocentas e duas) ações de emis-
são da Algar Tecnologia, todas ações ordinárias e sem valor nominal. 5.2 Ações 
pela ALGAR TI: Não haverá emissão de ações pela Algar Ti. 6. Justificação. 
Nas discussões internas sobre a cisão parcial, foram analisadas as condições 
que melhor se adequam às atividades e políticas gerenciais das Sociedades, 
levando-se em conta a intenção de segregar diferentes operações e ativos, acre-
ditando que ocorrerá uma maior racionalização de custos e melhor aproveita-
mento dos ativos da Algar Tecnologia, sendo a cisão parcial um mecanismo de 
reorganização da Sociedade. Assim, de modo a possibilitar a realização da 
Operação aqui proposta, os Diretores das Sociedades acreditam ser do melhor 
interesse das Sociedades e de seus Acionistas que determinados ativos e ativi-
dades sejam segregados do patrimônio da Algar Tecnologia e sejam incorpora-
dos na Algar TI. 7. Disposições Finais 7.1. Em face dos elementos acima ex-
postos, as diretorias das Sociedades entendem que a Operação atende aos inte-
resses das Partes, pelo que recomenda a sua implementação. 7.2 Este instru-
mento de Protocolo e Justificação contém as condições exigidas pela Lei das 
Sociedades por Ações para a proposta de cisão parcial da Algar Tecnologia com 
a consequente incorporação da parcela patrimonial cindida na Algar TI, e deve-
rá ser submetido à apreciação e aprovação dos acionistas das Partes. 7.3. Fica 
eleito o foro da Comarca da Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais 
para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento, com a renún-
cia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. E, por es-
tarem justos e contratados, assinam digitalmente a via do livro deste Protocolo, 
para fins de arquivo no livro de registro de atas, a administração das sociedades 
envolvidas na Operação, a saber: ALGAR TECNOLOGIA, representada na 
forma de seu estatuto social pelos diretores: Carlos Henrique Vilarinho e Sr. 
Julio César Emmert de Oliveira; e ALGAR TI, representada na forma de seu 
estatuto social pelos diretores: Carlos Henrique Vilarinho e Sr. Julio César Em-
mert de Oliveira. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desti-
nada ao registro na Junta Comercial, a Sra. Beatriz Vieira Costa, na quali-
dade de secretária “ad hoc” e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, 
inscrita na OAB/MG 164.455, na qualidade de advogada. Uberlândia/MG, 
15 de julho de 2020.

LAUDO DE AVALIAÇÃO
Os peritos José Alves Fernandes Júnior, brasileiro, casado, contador, re-
sidente e domiciliado em Uberlândia-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 
025.232.456-04 e no CRC/MG sob o nº 093.166/O-5; Sandra Alves Fernan-
des, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada em Uberlândia-MG, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 828.184.446-91 e no CRC/MG sob o nº 106.498/
O-9; e Liliane Gonçalves Miranda do Nascimento, brasileira, casada, con-
tadora, residente e domiciliada em Uberlândia –MG, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 070.956.446-59 e no CRC/MG sob o nº 105.065/O-1,, para cumprimento 
das disposições do artigo 8º da Lei 6.404/76, procederam, em 17 de julho de 
2.020, a avaliação do valor patrimonial da parcela cindida da Algar Tecnolo-
gia e Consultoria S/A, abaixo qualificada, conforme orientações extraídas do

“PROTOCOLO DA OPERAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA ALGAR 
TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A COM INCORPORAÇÃO DA 

PARCELA CINDIDA PELA ALGAR TI CONSULTORIA S/A”
firmado pelas administrações das sociedades em 15 de julho de 2020. Cindi-
da: Algar Tecnologia e Consultoria S/A., sociedade anônima constituída e 
existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede 
na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Av. Floriano Peixoto, 
6.500 – parte, Granja Marileusa, CEP: 38.406-642, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n.º 21.246.699/0001-44, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais sob o NIRE No. 313.000.096-37, designada simplesmente Algar Tech. 
Incorporadora: Algar TI Consultoria S/A., sociedade anônima constituída e 
existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede 
na Cidade Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Desembargador 
Jorge Fontana nº 600, Edifício Orange, 5º, 6º e 7º pavimentos, Belvedere, CEP: 
30.320-670, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.510.654/001-89, registrada na 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31300109895, de-
signada simplesmente Algar TI. I - Critérios de Avaliação O valor patrimo-
nial das ações foi avaliado com base em Balanço Especial, levantado para esse 
fim, em 30 de junho de 2020, segundo os princípios da Lei das Sociedades por 
Ações Direitos, títulos de crédito e demais valores realizáveis Foram avalia-
dos pelo valor efetivo de realização, incluindo, quando aplicáveis, os encargos 
financeiros e as variações monetárias incorridas. Estoques Os estoques foram 
avaliados pelo custo médio de aquisição que é inferior ao valor de mercado. 
Investimentos “Participações em Partes Relacionadas” - foram avaliados pelo 
valor do patrimônio líquido da controlada ou coligada, por serem relevantes, 
nos termos do artigo 248 da Lei das Sociedades por Ações (Método de Equi-
valência Patrimonial). “Outros Investimentos” - foram avaliados pelo custo de 
aquisição, corrigido monetariamente, até 31 de dezembro de 1995. Imobiliza-
do O imobilizado das sociedades foi avaliado pelo custo de aquisição, corri-
gido monetariamente, até 31 de dezembro de 1995, deduzidas as respectivas 
depreciações e amortizações, quando aplicáveis. Intangível O intangível das 
sociedades foi avaliado pelo custo de aquisição, deduzidas as respectivas amor-
tizações, quando aplicáveis. Obrigações e demais valores exigíveis Foram 
avaliados pelo valor efetivo de exigibilidade, incluindo, quando aplicáveis, os 
encargos financeiros e as variações monetárias incorridas. II - Valor Patri-
monial das Ações Tendo concluído os trabalhos, os signatários apuraram que 
o Valor Patrimonial da Ação da: • ALGAR TECH é de R$ 13.543,3813; e • 
ALGAR TI é de R$ 0,5699. III – Imóveis Compõe a parcela cindida o seguinte 
imóvel: • Um prédio industrial sito a Rua Guido de Camargo Penteado Sobri-
nho, nº 3685, na comarca de Campinas-SP, designado lote 27 B2, desmembra-
do da Fazenda Rio das Pedras, no distrito de Barão Geraldo, com terreno de 
área de 27.500,00m² e área construída de 11.669,24 m², registrado na Matrícula 
128.096 do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Campinas-SP, avaliado em R$ 
29.715.067,46 (vinte e nove milhões, setecentos e quinze mil, sessenta e sete 
reais e quarenta e seis centavos). IV - Balanços e Composição do Capital So-
cial Segue abaixo, Balanço Especial das sociedades ALGAR TECH e ALGAR 
TI, quadro demonstrando Valor Patrimonial das Ações, e controle acionário da 
destas sociedades antes e após a operação de cisão total: 
1 - Algar Tec 1.1 - Composição do Capital
Acionistas Ações ON Ações PN Total Perc.
Algar TI 11.978 - 11.978 100,00%
Totais 11.978 - 11.978 100,00%
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