
ECONOMIA

E S T A D O D E M I N A S ● S E X T A - F E I R A , 1 3 D E J U L H O D E 2 0 1 8

9

Fabricante mineira de medidores de energia teve 100% do capital
comprado pela Sanxing. Empresa deve faturar R$ 118 mi este ano

❚ SETOR ELÉTRICO

NANSEN É CHINESA

RDC Eletrônico 02/2018
A Universidade Federal de Lavras – UFLA informa que ocorrerá Processo

Licitatório na modalidade RDC Eletrônico nº 02/2018, do tipo MENOR PREÇO.
O Objeto da licitação é a contratação de empresa especializada para a Reforma
e Ampliação do Prédio da Microbiologia Agrícola do Departamento de Biologia
- DBI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital e seus
anexos. Data da abertura da licitação: 01/08/2018, às 09h. O Edital já está
disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Contato: (35) 3829-1130
ou licita@dgm.ufla.br

AvisO DE LiCitAÇãO

Ministério da
Educação

GOVERNO
FEDERAL

DiREtORiA DE
GEstãO DE
MAtERiAis

Modalidade: Pregão Eletrônico sRP nº. 24/2018
Objeto: AQUisiÇãO DE GÊNEROs ALiMENtÍCiOs PERECÍvEis
REFRiGERADOs (LEitE PAstEURiZADO, APREsUNtADO, QUEiJOs E
MANDiOCA REsFRiADA) PARA AtENDER O sERviÇO DE NUtRiÇãO E
DiEtÉtiCA DO HOsPitAL DE CLÍNiCAs DA UFtM. Cadastro das propostas
de preços: a partir da publicação do Edital no D.O.U. no dia 13/07/2018 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura da sessão de lances: às 8h33min do
dia 25/07/2018. Informações: (34) 3318-5580. Edital disponível nos sites
http://comprasgovernamentais.gov.br/ e www.uftm.edu.br/hc/licitacao e ainda
solicitação formal pelo e-mail licitacao.hctm@ebserh.gov.br.

Uberaba (MG), 05 de julho de 2018
Maria Aparecida Ferreira

Pregoeira
Hospital de Clínicas/UFtM

AvisO DE ABERtURA DE LiCitAÇãO

UNivERsiDADE FEDERAL DO
tRiÂNGULO MiNEiRO
HOsPitAL DE CLÍNiCAs
UNiDADE DE LiCitAÇÕEs

Ministério da
Educação

GOVERNO
FEDERAL

Pregão Eletrônico nº 55/GAPCEA/2018
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
10/07/2018 foi alterado. OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha
da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos de tecnologia da
informação (conectividade, segurança e gerenciamento das redes) para o novo
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR – Lagoa Santa – MG,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos. ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir da data de publicação deste
aviso, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 25/07/2018 às 08:30h, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.
EDITAL E ESPECIFICAÇÕES: encontra-se disponível gratuitamente no site
www.comprasgovernamentais.gov.br.

EDMiLsON JOsÉ COstA Cel int
Ordenador de Despesas

AvisO DE ALtERAÇãO

COMANDO DA AERONÁUtiCA
DEPARtAMENtO DE CONtROLE
DO EsPAÇO AÉREO Ministério da

dEFESa

GOVERNO
FEDERAL

O Diretor em exercício da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Minas Gerais, Professor Bruno Pinheiro Wanderley
Reis, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria de Delegação de
Competência nº 031, de 21 de março de 2018, da Magnífica Reitora, RESOLVE:
Prorrogar por 30 (trinta) dias, a partir de 11 de julho de 2018, nos termos do
parágrafo único do artigo 145 da Lei nº 8.112/90, o prazo para conclusão dos
trabalhos da Comissão de Sindicância instituída através da Portaria 60, de
07 de junho de 2018, publicada no Jornal O Tempo em 12 de junho de 2018.
Belo Horizonte, 11 de julho de 2018.

PORtARiA 71, DE 11 DE JULHO DE 2018

UNivERsiDADE FEDERAL
DE MiNAs GERAis Ministério da

Educação

GOVERNO
FEDERAL

AvisO DE LiCitAÇãO
Pregão Eletrônico nº 08/2018

Registro de Preços
UAsG 200035

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS, por intermédio da Supervisora de
Licitações e Disputas Eletrônicas, torna público aos interessados que será realizada licitação do
tipo menor preço, execução indireta, sob a forma de fornecimento parcelado, tendo por finalidade
o Registro de Preços, nos termos da Lei nº 8.666/93, pelo Decreto nº 7.892/2013, na modalidade
de Pregão Eletrônico, utilizando os recursos de tecnologia da informação – internet, para
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO, em atendimento às necessidades da Procuradoria da
República em Minas Gerais (PRMG) e Unidades Municipais, conforme disposto no anexo I (Termo
de Referência) do Edital. A abertura da licitação ocorrerá no dia 25/07/2018 às 13:30 horas no
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está disponível nas seguintes
páginas: www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes e
www.comprasgovernamentais.gov.br; ou poderá ser solicitado por e-mail (prmg-slde@mpf.mp.br)
ou, ainda, na sede da PRMG no horário das 10:00 horas às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira,
no endereço Av. Brasil 1877, Bairro Funcionários, sala 501, Belo Horizonte-MG, CEP 30.140-007,
mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive, CD/DVD), para gravação do edital.

Belo Horizonte-MG, 13 de julho de 2018
Juliana variz da Costa

supervisora de Licitações e Disputas Eletrônicas

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Processo Licitatório n.º 165/2018, Modalidade:Pregão
Presencialn.º 062/2018. Objeto: Aquisição parcelada deGêneros Alimentícios para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Homologo o presente processo em favor da empresa:
Padaria Mãe e Filho LTDA ME, valor global R$76.568,90. Diamantina 11 de julho de 2018. Juscelino
Brasiliano Roque - Prefeito Municipal.
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - A Prefeitura Municipal de Diamantina através da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão, por intermédio da Comissão Permanente de licitação, em obediência
ao art.5º do Decreto Municipal 015/2015, na competência de órgão gerenciador, registra a intenção de
Registro de Preços no âmbito municipal, para futura e eventual aquisição de sacos de lixo para atender a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente mediante realização de licitação
públicanamodalidade PregãoPresencial, tipo menor preço,por item, conforme especificações equantitativo
que estarão previstos no edital, oportunamente disponibil izado no endereço eletrônico
www.diamantina.mg.gov.br. Diamantina, 12 de julho de 2018. Carlos Augusto Meira - Pregoeiro Municipal.
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - A Prefeitura Municipal de Diamantina através da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão, por intermédio da Comissão Permanente de licitação, em obediência
ao art.5º do Decreto Municipal 015/2015, na competência de órgão gerenciador, registra a intenção de
Registro de Preços no âmbito municipal, para futurae eventual contratação de empresa para prestaçãode
serviços depalco, som, iluminaçãoestruturas e equipamentos paraatenderas demandas SecretariaMunicipal
de CulturaTurismo e Patrimôniomediante realização de licitação pública na modalidadePregãoPresencial,
tipo menor preço, por item, conforme especificações e quantitativo que estarão previstos no edital,
oportunamente disponibilizado no endereçoeletrônicowww.diamantina.mg.gov.br. Diamantina, 12de julho
de 2018. Carlos Augusto Meira - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

AVISO DE LICITAÇÃO - ProcessoLicitatórion.º 177/2018, Modalidade:Pregão Presencial n.º065/2018.
Objeto: registro de preços visando à futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal,
acondicionamentoe utensílios derefeitórioe cozinhaparaatenderas demandas dadas unidades escolares da
SecretariaMunicipal deEducação.Datado recebimentodosenvelopes de propostaseaberturados envelopesde
documentação:26/07/2018,às09:00horas.Cópiacompletadoeditaltambémpodeseradquiridanoendereçoeletrônico
www.diamantina.mg.gov.br,ouatravés deperdidoformalpeloe-mail: licitacao@diamantina.mg.gov.br.Diamantina,
11de julhode2018.Carlos AugustoMeira– PregoeiroMunicipal
AVISO DE LICITAÇÃO - ProcessoLicitatórion.º 180/2018, Modalidade:Pregão Presencial n.º066/2018.
Objeto:contrataçãodeempresapararealizaçãodevisitatécnicaemanutençãocorretivaem equipamentoHumacount
5Lsérie520191.Datadorecebimentodos envelopesdepropostaseaberturadosenvelopesdedocumentação:27/07/
2018, às 09:00 horas. Cópia completa do edital também pode ser adquirida no endereço eletrônico
www.diamantina.mg.gov.br,ouatravés deperdidoformalpeloe-mail: licitacao@diamantina.mg.gov.br.Diamantina,
11de julhode2018.Carlos AugustoMeira– PregoeiroMunicipal
AVISO DE LICITAÇÃO - ProcessoLicitatórion.º 181/2018, Modalidade:Pregão Presencial n.º067/2018.
Objeto:aquisiçãoequipamentosdeáudioparaaimplantaçãodoprograma“SaúdePreventiva”naEstratégiadeSaúde
daFamíliada SecretariaMunicipal deSaúde. Datadorecebimentodos envelopes depropostas e aberturados
envelopes de documentação:30/07/2018,às09:00horas.Cópiacompletado edital tambémpodeser adquiridano
endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br, ou através de perdido formal pelo e-mail:
licitacao@diamantina.mg.gov.br.Diamantina,11 de julhode2018.CarlosAugustoMeira–PregoeiroMunicipal.
3ºAVISO DELICITAÇÃO-Processo Licitatórion.º136/2018, Modalidade:TomadadePreços n.º 005/2018.
ObjetocontrataçãodeempresaparaexecuçãodeobrasdepavimentaçãoasfálticaderuasdoBairroViladosArraiolos,
MunicípiodeDiamantina (MG).FontedeRecursos: ConvêniodeSaídaNº1301002000/2015/SETOP.APrefeitura
MunicipaldeDiamantinacomunicaaosinteressados que,pornãocomparecereminteressadosàsessãopúblicade
habilitaçãorealizada em 12/07/2018,remarca-seadataderecebimentodos envelopesdepropostaeaberturados
envelopesdedocumentação,quepassaaser:03/08/2018,às09:00horas.Cópiacompletadoedital tambémpodeser
obtida no endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br, ou através de pedido formal pelo e-mail
licitacao@diamantina.mg.gov.br.Diamantina,12dejulhode2018.CarlosAugustoMeira–PresidentedaComissão
PermanentedeLicitação.
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - A Prefeitura Municipal de Diamantina através da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão, por intermédio da Comissão Permanente de licitação, em obediência
ao art.5º do Decreto Municipal 015/2015, na competência de órgão gerenciador, registra a intenção de
Registro de Preços no âmbito municipal, visando à futura e eventual aquisição de materiais odontológicos
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2018, mediante realização de
licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, por item, conforme especificações e
quantitativo que estarão previstos no edital, oportunamente disponibilizado no endereço eletrônico
www.diamantina.mg.gov.br. Diamantina, 12 de julho de 2018. Carlos Augusto Meira - Pregoeiro Municipal.
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - A Prefeitura Municipal de Diamantina através da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão, por intermédio da Comissão Permanente de licitação, em obediência
ao art.5º do Decreto Municipal 015/2015, na competência de órgão gerenciador, registra a intenção de
Registro de Preços no âmbito municipal, para futura e eventual aquisição de alimentação/marmitex para
atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social mediante realização de licitação pública na
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, por item, conforme especificações e quantitativo que
estarão previstos no edital,oportunamentedisponibilizadono endereçoeletrônicowww.diamantina.mg.gov.br.
Diamantina, 12 de julho de 2018. Carlos Augusto Meira - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

PL 054/2018. PP. RP. 017/2018.A
Pref. de Vespasiano comunica
que a ata de julgamento final do
referido processo, encontra-se
disponível no endereço eletrônico:
www.vespasiano.mg.gov.br.
Camila Lorraine Pereira Perdigão
–Pregoeira.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PLNº 108/2018 PPNº031/2018.
1º RETIFICAÇÃO. A pregoeira
torna público aos interessados a
primeira retificação de data do
referido processo, tendo em
vista a indisponibilidade de local
para realização do certame. A
nova data será dia 30/07/2018
a s 0 9 : 3 0 . M a n t e m - s e
inalteradas as demais cláusulas
do edital. Carolina Valadares,
Pregoeira.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PL 054/2018. PP. RP. 017/2018.
Homologação. Das partes: Pref.
de Vespasiano e as empresas:
E N G E N P A L C O S E
PROMOÇÕES LTDA – ME, no
valor total de R$ 643.620,00
(seiscentos e quarenta e trêsmil
seiscentos e vinte reais) e
OT IMISA MARKETING E
EVENTOS LTDA - ME, no valor
total de R$ 163.100,00 (Cento e
sessenta e três mil e cem reais).
PATRÍCIA FLÁVIA MACIEIRA.
Sec r e t á r i a Mun i c i pa l de
Administração.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

CONSTRUÇÃO

Com recorde,
MRV turbina
lançamentos

Focada na aprovação de pro-
jetos habitacionais em regiões
do país que enfrentam baixa
oferta e onde há demanda repri-
mida, a MRV Engenharia e Parti-
cipações, maior construtora e in-
corporadora brasileira do seg-
mento de imóveis populares,
anunciou ontem ter registrado o
melhor segundo trimestre da
história da companhia. O balan-
ço da empresa destaca recorde
de lançamentos, avaliados em R$
1,71 bilhão, e perspectiva de cres-
cimento desse indicador nos
próximos meses, além de ven-
das totalizando R$ 1,53 bilhão de
abril a junho.

O diretor-executivo de Fi-
nanças e Relação com Investi-
dores da MRV, Leonardo Corrêa,
enfatizou, ao analisar os resulta-
dos do segundo trimestre, a es-
tratégia de investimentos em
terrenos permitindo equilíbrio
em relação às unidades lança-
das. “Tivemos um segundo tri-
mestre de vários recordes e nos-
sa produção permaneceu ro-
dando como uma linha de
montagem afinada”, comparou
o executivo. A meta da compa-
nhia é terminar o ano com vo-
lume acumulado de 50 mil uni-
dades lançadas.

O aumento do número de
unidades produzidas está em li-
nha com o crescimento das
vendas da MRV nos últimos tri-
mestres. De abril e junho, foram
11.619 unidades repassadas, in-
cluindo loteamentos, com cres-
cimento de 1,4% frente ao pri-
meiro trimestre e de 29,7% ante
igual período de 2017. Em seu
banco de terrenos, a construto-
ra registrou 43,2 mil imóveis
com alvará de construção.

De acordo com Leonardo
Corrêa, a empresa adquiriu 48
terrenos de abril a junho. As
vendas foram 1,7% melhores do
que aquelas do período de ja-
neiro a março último e mostra-
ram aumento de 5,4% quando
comparadas ao segundo tri-
mestre do ano passado. O nú-
mero de unidades contratadas
somou 10.425 imóveis, acrésci-
mo de 1,4% e 9,7%, respectiva-
mente, nas bases de compara-
ção mensal e anual.

Com o bom desempenho de
abril a junho, no primeiro se-
mestre as vendas líquidas atingi-
ram R$ 3,031 bilhões, perfor-
mance 9,3% melhor frente aos
meses de janeiro a junho de
2017. A companhia negociou a
comercialização de 20.704 unida-
des, 13,4% mais do que em idên-
tico período do ano passado.
“Durante os últimos quatro anos
temos mantido a regularidade
da empresa com crescimento de
lançamentos e vendas. Por últi-
mo, primamos também pela ge-
ração de caixa, que confirma o
acerto de nossa estratégia”, afir-
ma o diretor de Finanças e Rela-
ção com Investidores. De abril a
junho, a MRV obteve o 24º tri-
mestre de geração de caixa, que
alcançou R$ 98 milhões.

MARCELO ERNESTO

A fabricante mineira de medidores
de energia elétrica Nansen S.A foi ven-
dida para a Sanxing Electric Co, em-
presa chinesa que também atua no se-
tor. A movimentação financeira, não
revelada pelas empresas, pretende
transformar a empresa de Minas em
“gigante” do setor, como apostam os
novos proprietários.

A negociação foi desenvolvida ao
longo do mês passado e desde 1º de ju-
lho a planta industrial, localizada em
Contagem, na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, deixou de ser familiar
e está sob nova propriedade multina-
cional. A conclusão da negociação da
Nansen – que continuará com mesmo
nome –, é fruto de movimento que co-
meçou em outubro de 2015, quando a
chinesa adquiriu 51% das ações e assu-
miu o controle societário da empresa.

De acordo com o CEO da Nansen,
Alexandre Suprizzi, o novo momento
tem como prioridade a ampliação dos
produtos, aproveitando que a empre-
sa já é referência na fabricação de me-
didores. A intenção é avançar no mer-
cado de redes inteligentes de energia
elétrica, se valendo da experiência da
Sanxing na instalação de mais de 100
milhões de medidores inteligentes
nos 50 países onde atua.

Suprizzi destacou que a incorpora-
ção da Nansen tem sido vista como es-
tratégica pela chinesa, que pretende
atuar no mercado da América Latina.
“O maior potencial da empresa é a
vinda de nova tecnologia no mercado
de medição. Essa nova tecnologia é
uma tendência, inclusive, como forma

de reduzir fraudes e roubo de energia. O
futuro mostra que vão haver grandes in-
vestimentos neste setor. Esta é a grande
aposta”, afirma.

Outra promessa do CEO é que a nova
administração não trará mudanças no
quadro de funcionários, que ele conside-
ra “adequado” no momento. No futuro,
com os novos investimentos, podem ser
gerados mais postos. Atualmente, 280
pessoas trabalham na produção de 12
modelos de medidores de energia. A
Nansen possui capacidade instalada pa-

ra produção de 5 milhões de medidores
por ano, tem como clientes as concessio-
nárias de distribuição de energia elétrica
do Brasil. O faturamento estimado para
2018 é de R$ 115 milhões.

INVESTIMENTO Números da empresa
mostram que os chineses, desde que as-
sumiram o controle societário da indús-
tria mineira, já investiram R$ 30 milhões
em ampliação e revitalização da fábrica.
A Sanxing integra o Grupo AUX, conglo-
merado empresarial que está entre as

500 maiores empresas chinesas e fatu-
rou, em 2017, mais de US$ 10 bilhões.

O grupo, que atua em mais de 100
países, possui negócios em sistemas de
distribuição de energia elétrica, eletroe-
letrônicos residenciais, serviços médi-
cos, investimentos imobiliários e servi-
ços financeiros. Na China estão instala-
dos oito fábricas, três centros de pesqui-
sa e 20 centros médicos. A efetivação do
negócio representa a primeira incursão
da empresa chinesa em uma indústria
fora de seu país de origem.

ROSSANA MAGRI/NANSEN DIVULGAÇÃO

Presidente
executivo,
Alexandre

Suprizzi prevê
expansão com
novos produtos
e perspectiva de

vendas para
países da

América Latina


