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21 DE SETEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 41/2021 - SRP. A Prefeitura Municipal
de Coromandel torna público aos interessados a prorrogação do o Processo Licitatório de n° 130/2021,
na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 41/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a
aquisição de equipamentos e material Permanente (mobiliários), para atender Secretarias e Setores da
Prefeitura de Coromandel-MG, recursos Programa Bolsa Família, SIGTV – Sistema de Gestão de Transferências
Voluntárias, Emenda Parlamentar: 12157.307000/1200-01, Emenda Parlamentar: 12157.307000/1200-03,
Resolução SES/MG nº 6820 de 30/08/2019 e recurso próprio, com participação exclusiva de Micro Empresas,
Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual para o dia 01/10/2021 ás 13:30 horas. Motivo:
Edital não disponibilizado dentro do prazo. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, sites:
www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura
municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 20 de setembro de 2021. Patrick César Sucupira
– Pregoeiro.
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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 ORDINÁRIA E 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 Ordinária e Extraordinária presencial, a ser realizada no dia 27 de setembro 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 ordinária:
I – Tomar as contas da administração, apreciar o parecer do Conselho Fiscal, bem como o
relatório da auditoria independente e examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis;
II – Destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020; e,
III – Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
b) Em pauta extraordinária:
I – Visando suprir necessidade financeira da Companhia e solucionar o endividamento, proposta de
aumento do capital social no valor de até R$10.000.000,00 (dez 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, 16 de setembro de 2021.
SÉRGIO LOPEZ BENTO
Conselho de Administração
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