
ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta

CNPJ/ME n.º 71.208.516/0001-74
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2021

1. Local, Data e Horário: Sendo considerada realizada na Sede social da Companhia, localizada no município de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, CEP.: 38.400668, no dia 16 
de agosto de 2021, às 10:00 (dez) horas, de modo exclusivamente digital e remota, via plataforma Cisco Webex, nos 
termos do Artigo 121, §A, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), e da Instrução CVM nº 622, de 17 de 
abril de 2020. 2. Publicações Legais: 2.1. Foram publicados os editais de convocação, no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais, nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2021, nas páginas 1, 1 e 3, respectivamente, e no Jornal Diário de Uber-
lândia nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2021, todos na página 10. 3. Presença: Acionistas representando mais de 93% 
(noventa e três por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acio-
nistas. 4. Mesa: Presidente, Tulio Toledo AbiSaber. Secretário “ad hoc”, Lucas Fellipe Duque Finotti. 5. Ordem do 
Dia: Apreciar e deliberar sobre: 5.1. Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.281.922/000170, com sede na Rua do Passeio, nº 62, Sala 601, Centro, na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.021290, empresa especializada contratada pela Companhia para 
elaboração do laudo de avaliação previsto no Artigo 256, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações (“Laudo de Avalia-
ção”), em razão da aquisição das ações da Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S.A., inscrita no CNPJ/
ME nº 05.872.814/000130 (“Vogel”) pela Algar Soluções em TIC S.A., inscrita no CNPJ/ME nº 22.166.193/000198, 
controlada da Companhia (“Algar Soluções); 5.2. Aprovação do Laudo de Avaliação; e 5.3. Ratificação, nos termos 
do Artigo 256, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, da aquisição de ações representativas de, no mínimo, 85,2% 
(oitenta e cinco vírgula dois por cento) até 100% (cem por cento) do capital social da Vogel pela Algar Soluções, pelo 
valor de até R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais). 5.4. Autorização aos administradores para praticarem 
todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Deliberações: Por unanimidade dos presentes, 
salvo os legalmente impedidos ou aqueles que, porventura, se abstiveram, foram tomadas as seguintes deliberações: 
6.1. Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas da 
Acionista presente, na forma do Artigo 130, §1º e §2º, da Lei das Sociedades por Ações; 6.2. Aprovada a nomeação 
e contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.281.922/000170, com sede 
na Rua do Passeio, nº 62, Sala 601, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.021290, 
Empresa especializada contratada pela Companhia para elaboração do laudo de avaliação previsto no Artigo 256, § 
1º, da Lei das Sociedades por Ações (“Laudo de Avaliação”), em razão da aquisição das ações da Vogel Soluções em 
Telecomunicações e Informática S.A., inscrita no CNPJ/ME nº 05.872.814/000130 (“Vogel”) pela Algar Soluções em 
TIC S.A, controlada da Companhia (“Algar Soluções); 6.3. Aprovado o Laudo de Avaliação; 6.4. Ratificada a aqui-
sição pela Algar Soluções, de ações representativas de, no mínimo, 85,2% (oitenta e cinco vírgula dois por cento) até 
100% (cem por cento), do capital social da empresa Vogel, pelo valor de até R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de 
reais) (“Preço de Aquisição”), aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na Reunião Ordinária realiza-
da em 30 de abril de 2021 (“Transação”). 6.4.1 Consignar que, em decorrência da presente deliberação e considerando 
o Preço de Aquisição ter ultrapassado uma vez e meia o valor do patrimônio líquido da Vogel, avaliado o patrimônio 
a preços de mercado, conforme estabelecido no Artigo 256, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia in-
forma que a respeito da Transação conferirá aos acionistas da Companhia dissidentes o direito de recesso, no prazo de 
30 (trinta) dias contados da data de publicação da ata desta Assembleia Geral, mediante o reembolso do valor de suas 
ações, consoante o Artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações. 6.4.2. Consignar que somente farão jus ao direito de 
retirada os acionistas dissidentes que mantenham ininterruptamente a titularidade de suas ações desde o dia 8 de maio 
de 2021, data da publicação do Fato Relevante da Transação, até a data do efetivo exercício do direito de retirada, 
conforme Artigo 137, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Esclarecese que o exercício do direito de retirada será, 
exclusivamente, sobre a totalidade das ações, não sendo permitido, portanto, o exercício sobre parte das ações de 
titularidade do acionista dissidente. 6.4.3. Consignar que importância a ser paga a título de reembolso aos acionistas 
dissidentes da Companhia, será equivalente ao valor do patrimônio líquido da ação da Companhia em 31 de dezembro 
de 2020, conforme demonstrações financeiras da Companhia aprovadas em Assembleia Geral Ordinária realizada em 
27 de abril de 2021, que corresponde a R$ 4,93 por ação, sendo o pagamento realizado até o 30º (trigésimo) dia útil 
posterior à data do recebimento pela Companhia, da formalização por escrito do direito de recesso. 6.4.4. De acordo 
com o disposto no Artigo 137, inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas da Companhia deverão, sob 
pena de decadência, exercer seu direito de retirada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da ata desta 
Assembleia Geral. 6.5. Aprovada a prática, pelos administradores da Companhia e/ou por procuradores, de todos os 
atos necessários à implementação e formalização da Transação. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a Assembleia Geral, Lavrando-se a presente ata, e, depois de lida e aprovada, assinada digitalmente 
pelos presentes. Assinam digitalmente a via desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente 
da Mesa Sr. Tulio Toledo Abi Saber, o Secretário “ad hoc” Sr. Lucas Fellipe Duque Finotti, os acionistas Algar S/A 
Empreendimentos e Participações (p.p. Líbera Souza Ribeiro), Árvore S/A Empreendimentos e Participações (p.p. 
Líbera Souza Ribeiro ), Luiz Alexandre Garcia (p.p. Líbera Souza Ribeiro) e Archy LLC – Citibank DTVM SA (p.p. 
Ivo Pereira de Freitas Filho). Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro 
na Junta Comercial, o Sr. Lucas Fellipe Duque Finotti, na qualidade de Secretário “ad hoc”, certificando que a mesma 
é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, Luciano Roberto Pereira, OAB/MG 114.668 e Renan Vieira Santos, 
OAB/SE 13.417, na qualidade de advogados. JUCEMG: Certifico o registro sob o nº 8733196 em 18/08/2021 da Em-
presa ALGAR TELECOM S/A, Nire 31300011798 e protocolo 216244803 - 17/08/2021. Autenticação: 5C83C45E-
88D0DBC86F775BC79A3CD5236E91C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, solicitada pelo presidente, ficam convocados todos os associados da Associação de 
Apoio aos Transportadores de Carga de Minas e Goiás - ANATRAMG, associação sem fins lucrativos, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.339.623/0001-00, nos termos do art. 23 e seu §1°; art. 24, art. 
25 e art. 27 do Estatuto Social, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a qual 
será realizada no dia 30 de Setembro de 2021 às 08:00 horas da manhã, na sede da Associação, situada 
na Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, n° 1005, sala 01, bairro Nossa Sra. Das Graças, Uberlândia-
-MG, a fim de deliberarem acerca de questões importantes e de interesse de todos os Associados, quais 
sejam:
 A) Alteração/Reforma do Estatuto Social desta Associação;
 B) Alteração/Reforma do Regimento Interno desta Associação;
 C) Alteração/Reforma do benefício referente as Normas de Garantia Extra.
Este Edital está em conformidade com o que prevê o Estatuto Social desta Associação. Deve-se observar 
ainda que é necessário, em primeira convocação, a presença de pelo menos um terço dos Associados 
com direito a voto, porém se tal número não for alcançado dentro de um prazo de uma hora, será 
efetuada nova convocação com a presença de qualquer Associado que ali estiver, sendo a decisão 
tomada aplicada a todos.

Uberlândia-MG, 13 de Setembro de 2021.
Roberto Carlos Vieira

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 52/2021. Será realizado no dia 30 de 
setembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 152/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 52/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para construção da cobertura de estrutura 
metálica do espaço da Feira Livre do Município de Coromandel-MG, com recurso através 
de Emenda Parlamentar nº 202027560011, conforme termo de referencia.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO  nº 53/2021- SRP. Será realizado no dia 29 
de setembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 153/2021, na Modalidade 
de Pregão Eletrônico de n° 53/2021- SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto 
é a aquisição de equipamentos médico hospitalares, para atender a Gestão Municipal 
de Saúde e setores do Município de Coromandel-MG, através de recursos próprios, 
Emendas Parlamentares nº 12157.307000/1200-03 e 1257.307000/1200-01, Portaria 
GM/MS 959/2020, Resolução SES/MG nº 6820 de 30/08/2019 e SES/MG nº 7461 de 
31/03/2021, com participação exclusiva de Microempresas, empresas de Pequeno Porte 
e Microempreendedor Individual. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.
br no site www.coromandel.mg.gov.br, www.licitanet.com.br  ou pelo telefone 34-3841-
1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-
MG,  14 de setembro  de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 104/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço" -
Item. 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 104/2021, na modalidade "Pregão
Presencial" do tipo "Menor Preço"- Item, no dia 29 de setembro de 2021 às 09:00 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 para o fornecimento de vários equipamentos: martelo demolidor,
esmerilhadeira, serra mármore, máquina inversora de solda elétrica, cortador de piso a gasolina,
motosserra, furadeira de impacto e outros, em atendimento à Diretoria Técnica, conforme especificações
do edital e do termo de referência, 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-MG, 14
de setembro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 105/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço
Item" - Estimado - Ampla Disputa. 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 105/2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço Item" - Estimado, no dia 30
de setembro de 2021 às 09:00 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 para
fornecimento de respiradores e de equipamentos de proteção individual, em atendimento à Diretoria
Administrativa. 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-MG, 14 de setembro de 2021.
Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Na qualidade de Oficiala da Serventia de Registro de Imóveis de Prata/MG, Patrícia Pelissari Rizzo 
Tristão. Faz saber que foi protocolado nesta Serventia sob n° 77.020, em 23/07/2021 requerimento pelo 
qual BENEDITA RODRIGUES ALVES, brasileira, do lar, viúva, aposentada / pensionista, portadora da 
CIRG n° M-7.550.801/SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n° 912.184.466-68, residente e domiciliada na 
Rua Rio de Janeiro, nº 428, em Prata/MG, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através 
da Usucapião Extrajudicial, na modalidade Extraordinária com prazo reduzido, nos termos do art. 1.238 
parágrafo único, do Código Civil, , autuado sob protocolo nº 77.020 de 23/07/2021, de um imóvel urbano, 
situado nesta cidade de Prata/MG, no Bairro Edna, na Rua Rio de Janeiro, n° 428, cadastrado na P.M.P 
01.02.081.0266.001, com 91,79 m² de área construída, e respectivo terreno, com a área de 286,49 m², 
compreendida dentro do seguinte perímetro e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice de coordenadas NORTE 7.864.590,3100 metros e LESTE 718.087,1500 metros, definida pela 
coordenada geográfica de Latitude 19°18'02,64751" Sul e Longitude 48°55'28,23764" Oeste, segue pela 
FRENTE com RUA RIO DE JANEIRO, com azimute 279°05'34" e 15,41 metros, deste segue confrontan-
do pelo LADO DIREITO com AVENIDA JOAO ALMEIDA MACEDO, com azimute 31°31'46" e 18,90 
metros, e azimute 31°54'58" e 13,09 metros, FUNDO segue confrontando com VANILDA DA SILVA 
SOUZA MENDES, com azimute 96°01'23" e 3,92 metros, LADO ESQUERDO, segue confrontando com 
AUGUSTA SUELI EVANGELISTA NUNES, com azimute 190°37'37" e 29,75 metros,  até o vértice inicial 
da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas foram obtidas a partir do serviço 
disponibilizado pelo IBGE - Posicionamento por Ponto Preciso, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51° WGr, tendo como S.G.R. (Sistema Geodésico de 
Referência) o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM. Tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo engenheiro agrônomo 
Lindomar Oliveira de Toledo, CREA/GO 7372/D, ART OBRA / SERVIÇO n° 14202000000006507933, que 
se encontram arquivados nesta Serventia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente 
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando 
impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância no 
prazo legal de 15 (quinze) dias, corridos a contar da publicação deste, cientes de que, caso não contesta-
do presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida a 
usucapião extrajudicial, na modalidade Extraordinária com o competente registro, conforme determina a 
Lei. Segue abaixo croqui de localização da área.

Prata/MG, em 10 de setembro de 2021.
Patrícia Pelissari Rizzo Tristão - Oficiala 
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