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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Lopez Bento, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os acionistas da Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A. (“Companhia”) para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária presencial, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2021, às 18:00 
horas, em primeira chamada, e na falta de quórum necessário, às 18:30 horas em segunda chamada, na 
sede da Companhia, situada na Avenida Francisco Ribeiro, n. 1.111, Bairro Santa Mônica, Uberlândia - 
Minas Gerais, CEP 38408-186, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia em pauta extraordinária:

(i) Homologação do aumento de capital social e formalização das subscrições, conforme aprovação na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de setembro de 2021.

Os documentos pertinentes às matérias da Assembleia Geral ora convocada, encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, que para participação deverão estar munidos do documento de 
identificação oficial.

Uberlândia/MG, 14 de outubro de 2021.

SÉRGIO LOPEZ BENTO
Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2021. Será realizado no dia 17 de 
dezembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 181/2021, na Modalidade 
de Concorrência Pública de n° 01/2021, do Tipo Técnica e Preço, cujo objeto é a 
contratação de empresa de publicidade e propaganda para prestação de serviços 
profissionais de comunicação social aos órgãos da administração direta e indireta do 
Município de Coromandel – MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.
br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  18  de outubro 
de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
- FUNDEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital 01/2021 do Concurso 
Público, tornam público o resultado dos recursos contra a totalização de pontos da prova 
objetiva e o resultado preliminar das provas de redação e discursiva. A íntegra do resultado 
será divulgada nos endereços eletrônicos www.camarauberlandia.mg.gov.br e                 
www.gestaodeconcursos.com.br.

Uberlândia, 19 de Outubro de 2021.

Sergimar Antônio de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia.

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A TOTALIZAÇÃO DE PONTOS PROVAS 
OBJETIVA E RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS DE REDAÇÃO E DISCURSIVA

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 129/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço'' Item
- Com reserva de cotas para ME e EPP. 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 129/
2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço" - Item - Com reserva de cotas para ME
e EPP, no dia 10 de Novembro 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 38.400 (trinta e oito mil e quatrocentos) litros de leite longa vida, para lanche diário a
todos os servidores do DMAE no café da manhã, lanche da tarde e da noite, durante o ano de 2022, 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, 18 de Outubro 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 128/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço"
Global - Estimado. 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 128/2021, na modalidade
"Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço" Global - Estimado, dia 09 de novembro 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 contratar empresa para fornecimento de 48.000 (quarenta e oito mil) refeições tipo
marmitex, contendo aproximadamente 850 (oitocentas e cinquenta) gramas de alimento, em atendimento
a Diretoria Administrativa, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 08:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 18
de outubro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
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ECONOMIA

Mercado financeiro eleva projeção da inflação para 8,69%
 � AGÊNCIA BRASIL

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, subiu 
de 8,59% para 8,69% neste 
ano. Trata-se da 28ª elevação 
consecutiva da projeção. A es-
timativa está no Boletim Focus 
desta segunda-feira (18), pes-
quisa divulgada semanalmente 
pelo Banco Central (BC), com 
a projeção para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação ficou em 4,18%. Para 
2023 e 2024, as previsões são 
de 3,25% e 3%, respectiva-
mente.

Em setembro, puxada pela 
energia elétrica e combustíveis, 
a inflação subiu 1,16%, a maior 
para o mês desde 1994, de 
acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Com isso, o indicador 
acumula altas de 6,9% no ano 
e de 10,25% nos últimos 12 
meses.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. 
A meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com inter-

valo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior de 5,25%. 
Para 2022 e 2023 as metas são 
3,5% e 3,25%, respectivamen-
te, com o mesmo intervalo de 
tolerância.

 � TAXA DE JUROS

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
definida em 6,25% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom). Para a reunião no 
final deste mês, o Copom já 
sinalizou que pretende elevar 
a Selic em mais um ponto 
percentual.

As projeções do BC para 
a inflação também estão ligei-
ramente acima da meta para 
2022 e ao redor da meta para 
2023. Isso reforça a decisão da 
autarquia de manter a política 
contracionista de elevação dos 
juros.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 8,25% ao 
ano, mesma projeção da se-
mana passada. Para o fim de 
2022, a estimativa é de que a 
taxa básica suba para 8,75% 

ao ano. E para 2023 e 2024, 
a previsão é de Selic em 6,5% 
ao ano.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a finali-
dade é conter a demanda aque-
cida, e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. Desse 
modo, taxas mais altas também 
podem dificultar a recuperação 
da economia. Além disso, os 
bancos consideram outros fa-
tores na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 
como risco de inadimplência, 
lucro e despesas administra-
tivas.

Quando o Copom reduz 
a Selic, a tendência é de que 
o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 

da inflação e estimulando a 
atividade econômica.

 � PIB E CÂMBIO

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC reduziram 
a projeção para o crescimento 
da economia brasileira este 
ano de 5,04% para 5,01%. 
Para 2022, a expectativa para 
Produto Interno Bruto (PIB) - a 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país - é de 
crescimento de 1,5%. Em 2023 
e 2024, o mercado financeiro 
projeta expansão do PIB em 
2,1% e 2,5%, respectivamente.

A expectativa para a cota-
ção do dólar se manteve em 
R$ 5,25 para o final deste ano. 
Para o fim de 2022, a previsão 
é de que a moeda americana 
fique nesse mesmo patamar.
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