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SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S.A.
CNPJ: 20.150.900/0001-22

NIRE: 3130002124-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Lopez Bento, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os acionistas da Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A. (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária presencial, a ser realizada no dia 23 de junho 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, nº. 1.111, Bairro Santa Mônica, 
Uberlândia - Minas Gerais, CEP 38408-186, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia:
a)Em pauta extraordinária:
I – Reforma e consolidação do Estatuto Social.
II – Deliberação e ratificação das debêntures autorizadas e emitidas pela Companhia, bem como seu 
aditamento.
III - Conversão das debêntures em ações da Companhia, nos termos autorizados em assembleia, com 
o respectivo aumento de capital no montante de até R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).
IV - Visando suprir necessidade financeira da Companhia e solucionar o endividamento, proposta de 
aumento do capital social no valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) com a subscrição 
de novas ações pelos acionistas na proporção de suas participações e, havendo sobras, pelos demais 
acionistas interessados e terceiros.
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 junho de 2021.
SÉRGIO LOPEZ BENTO

Conselho de Administração

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 077/2021 - Tomada de Preços - "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 no dia 05 de
julho de 2021 às 09:00 horas, no Auditório da Autarquia, situado nesta cidade de Uberlândia
- MG, à Av. Rondon Pacheco nº 6400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, em ato público,
o Processo Licitatório nº 077/2021, na Modalidade "Tomada de Preços", do tipo "Menor
Preço" Global - Estimado. Que visa contratar empresa de engenharia para a execução da
obra de construção do Trecho 5 do Parque do Córrego Lagoinha, situado no Bairro
Lagoinha, entre as ruas Platão, Aldorando José de Souza e Benjamim Alves dos Santos, por
execução indireta sob regime de empreitada por preço unitário, em atendimento à Diretoria
Técnica. O Edital poderá ser adquirido por "CD" R$10,00 (dez reais) ou mediante o
pagamento de R$ 0,26 (vinte e seis centavos) a folha no horário 09:00 e 16:00 horas de
segunda à sexta na Diretoria de Suprimentos ou via internet pelo endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br. Visita Técnica Facultativa - A visita técnica deverá ser exercida por
um representante da empresa, sendo ele profissional técnico, devidamente cadastrado no
CREA. A visita aos locais de instalação deverá ser realizada pelo responsável da licitante
até o dia imediatamente anterior à data de realização da licitação. As visitas deverão ser
precedidas de agendamento junto a Diretoria Técnica - Gerência Ambiental, pelo telefone
(034) 3233-2564, em horário comercial. Uberlândia, 15 de junho de 2021. Adicionaldo
dos Reis Cardoso - Diretor Geral do Dmae

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

OBJETO: Seleção e contratação de empresa de engenharia para EXECUÇÃO DO
REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA AVENIDA DOS
MOGNOS, EM UBERLÂNDIA/MG.A Diretoria de Compras, torna público e para
conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração do
edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta a sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 12/07/2021, no
endereço https://www.gov.br/compras/pt-br. Informa ainda, que o detalhamento das
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações e
no portal https://www.gov.br/compras/pt-br, que será republicado com as devidas
alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993. Uberlândia, 15 de
junho de 2021.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras
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