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isso. Nós estamos atrás deles”, 
garantiu o ministro.

 � CANDIDATURAS 
LARANJA

As candidaturas laranja tam-
bém estão na mira da Justiça 
Eleitoral. Uma das evidências 
mais típicas desse tipo de 
crime é a incompatibilidade 
entre os recursos recebidos e 
quantidade de votos obtidos. 
Para combater a fraude, a PF já 

está atuando no cruzamento de 
dados para abrir investigação 
contra os suspeitos.

 � DRONES

Durante a apresentação 
do plano, o diretor-geral da 
PF informou que mais de 100 
drones (aeronaves controladas 
remotamente) vão atuar para 
inibir crimes eleitorais, como 
boca de urna, compra de votos 
e transporte ilegal de eleitores.

Os equipamentos, adqui-
ridos por cerca de R$ 200 mil 
cada, serão distribuídos por 
sessões de municípios brasilei-
ros que, historicamente, apre-
sentam problemas. Os drones 
não ficarão no campo de visão 
das pessoas, já que têm capa-
cidade de alcance para obter 
imagens de centímetros a mais 
de 6 quilômetros de distância 
do objeto filmado. 

Segundo o presidente do 
TSE, além da segurança sanitá-

ria do pleito, para impedir que a 
pandemia se espalhe em razão 
da votação, outra grande preo-
cupação da Justiça Eleitoral é 
garantir eleições “livres, limpas 
e seguras”. “É preciso combater 
a criminalidade eleitoral, tanto 
a criminalidade convencional 
- que é essa da compra de 
votos, que é essa que degrada 
a democracia - como a crimina-
lidade de transporte ilegal, boca 
de urna e outros atos ilícitos 
praticados no dia das eleições.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 6ª (SEXTA) 

EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE 
QUIROGRAFÁRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA ALGAR TELECOM S.A.

Nos termos do artigo 71 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 625, 
de 14 de maio de 2020 (“ICVM nº 625”), ficam os titulares das debêntures em circulação objeto da 6ª (Sexta) Emissão 
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, da Algar 
Telecom S.A. (“Debenturistas” e “Companhia”, respectivamente), nos termos da Cláusula Nona do “Instrumento Par-
ticular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em 2 (Duas) Séries, da Algar Telecom S.A.”, celebrado em 03 de março de 2017, entre a Companhia e a 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e aditado em 10 de abril de 2017 (“Escritura de Emis-
são” e “Agente Fiduciário”, respectivamente), convocados para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a 
ser realizada exclusivamente de forma digital e remota, em segunda convocação, no dia 03 de novembro de 2020, 
às 14:00 horas, através da plataforma Google Meet, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia (“Assembleia”):/
(i) Anuência prévia para a dispensa, por 7 (sete) trimestres, contados a partir do primeiro trimestre de 2021, ou seja, 
até o dia 30 de setembro de 2022 (“Período de Renúncia”), do cumprimento do Índice Financeiro referente à Dívida 
Líquida/EBITDA menor ou igual a 2,25 (dois e vinte cinco centésimos), sem que seja configurado Evento de Inadim-
plemento previsto na Cláusula 6.25, alínea “(x)”, da Escritura de Emissão, desde que, durante o Período de Renúncia, 
a Dívida Líquida/EBITDA não ultrapasse a 3,00 (três inteiros); (ii)Anuência prévia para dispensa, durante o período 
compreendido entre 01 de novembro de 2020 e 30 de setembro de 2022, do cumprimento do previsto na Cláusula 6.25, 
alínea “(j)”, da Escritura de Emissão, para os casos em que a dívida e/ou obrigação financeira objeto do vencimento 
antecipado seja única e exclusivamente decorrente de 1 (uma) sociedade controlada, em virtude da transferência de 
seu controle acionário para a Companhia, em razão de aquisição ou incorporação de ações pela Companhia, fusão ou 
qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Companhia (“Aquisição”), bem como em caso de eventuais 
vencimentos antecipados de dívidas e/ou obrigações financeiras da Companhia ou de suas controladas decorrentes única 
e exclusivamente da referida Aquisição; e (iii) Autorização à Companhia em conjunto com o Agente Fiduciário para 
realização de todos os atos e celebração de todos os documentos necessários à implementação das deliberações previstas 
nos itens acima. Representantes da Companhia estarão presentes na Assembleia para avaliar, juntamente com os De-
benturistas, a possibilidade de pagamento de prêmio em função da aprovação das deliberações acima. A documentação 
relativa à Ordem do Dia estará à disposição na sede da Companhia, bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e da Companhia (https://ri.algartelecom.com.br/), para exame pelos 
Senhores Debenturistas. Informações adicionais sobre a Assembleia e as matérias constantes da Ordem do Dia acima 
podem ser obtidas junto à Companhia (por meio de seu site de relacionamento com investidores) e/ou ao Agente Fidu-
ciário.  Fica facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da Assembleia ou através do envio 
da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado 
na Proposta da Administração referente à Assembleia (“Proposta da Administração”) disponibilizada nos sites da CVM 
(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e da Companhia (https://ri.algartelecom.com.
br/), acompanhado das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para sua validade.  Observados os 
procedimentos previstos neste Edital de Convocação e na Proposta da Administração, para participar e votar, por meio 
de sistema eletrônico, os Debenturistas deverão enviar, aos endereços eletrônicos assembleias@pentagonotrustee.com.
br e ri@algartelecom.com.br, preferencialmente, com 02 (dois) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a 
realização da Assembleia, ou, ainda, até o horário previsto para realização da mesma, os seguintes documentos: (i) 
quando pessoa física, documento de identidade; (ii) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que 
comprovem a representação do Debenturista; e (iii) quando for representado por procurador, procuração com poderes 
específicos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais.  O instrumento de representação re-
ferido no item “(iii)” acima deve ser apresentado com o reconhecimento de firma ou abono bancário do signatário. Caso 
não seja possível em razão do cenário de pandemia do COVID-19, os Debenturistas deverão apresentar, juntamente à 
cópia simples da procuração, cópia do documento de identidade do outorgante. Em razão dos impactos decorrentes da 
pandemia do COVID-19, a Companhia dispensará a necessidade de envio das vias físicas dos documentos de represen-
tação dos Debenturistas para os escritórios da Companhia, bastando o envio de cópia simples das vias originais de tais 
documentos.  O link para a participação da conferência será enviado apenas aos Debenturistas que enviarem, prévia e 
diretamente ao Agente Fiduciário e à Companhia, os documentos de representação acima indicados.  Os Debenturistas 
que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para 
participação digital da Assembleia, sendo sua participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso 
de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por seu representante legal com a posterior partici-
pação na Assembleia através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de 
realização da Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no artigo 
7º, §1º, da ICVM nº 625. Maiores esclarecimentos e o detalhamento das orientações gerais com relação ao procedimento 
adotado para a Assembleia serão disponibilizados na Proposta da Administração. Os termos em letras maiúsculas que 
não se encontrem aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes são atribuídos na Escritura de Emissão. 
Uberlândia/MG, 24 de outubro de 2020. ALGAR TELECOM S.A.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação integrada
de empresa para EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESVIO DE GALERIA NA AV.
GETÚLIO VARGAS E REBAIXAMENTO DA TRINCHEIRA NA AV. GERALDO MOTA
BATISTA, EM UBERLÂNDIA/MG, com fornecimento de mão de obra e materiais. Os
documentos que integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações
da Prefei tura Municipa l de Uber lândia, no endereço e le trôn ico
www.uberlandia.mg.gov.br  e  no Comprasnet ht tp :/ /
www.comprasgovernamentais.gov.br. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 26/11/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.   Uber lândia/MG, 27 de outubro de
2020.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 734/2020

TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará licitação supramencionada - Objeto: Prestação de serviços gráficos
para emissão de carnês de ISS e IPTU, em atendimento a Secretaria acima citada.
A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as
09:00 horas do dia 13/11/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 27 de outubro de 2020.HENCKMAR BORGES NETO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 729/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 119/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global – Estimado”, dia
13 de novembro de 2020 às 14:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida
Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa  a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços técnicos para implantação, operação e gestão
continuada de central de relacionamento com cliente/usuário na modalidade Call Center,
para realização de: 1) Serviços de teleatendimento ativo e receptivo humano, 2) Atendimento
eletrônico via URA e, 3) Atendimento por múltiplos canais para atender a demanda de ligações
do DMAE dos serviços regulados de utilidade pública, abrangendo implantação e manutenção
continuada de equipamentos e sistemas de telecomunicações e todos os recursos necessários
à sua operacionalização, no período de 24 (vinte quatro) horas, 07 (sete) dias por semana,
durante o exercício de 2021, em atendimento a Diretoria Financeira do DMAE, estando o
edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na
Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia, 27 de outubro de 2020.
Adicionaldo dos Reis Cardoso-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUARTA-FEIRA
28 DE OUTUBRO DE 2020



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E96C-9C7A-2751-240E ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: E96C-9C7A-2751-240E

Hash do Documento 

AE9E000FFF813BBB151D8DBE4D143AB476BFCEFD7916C45242DD7D21DE19CEE8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/10/2020 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 28/10/2020 08:11 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


