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FINANCIAMENTO FNE Sol do Banco do Nordeste pode liberar até R$ 4 bilhões para o estado

CréditodoBNBpara energia
renovável atrai projetosdaBahia
JOYCE DE SOUSA

Menos de quatro meses de-
pois de ter sido autorizado
pelo Ministério da Integra-
ção Nacional a voltar a fi-
nanciarageraçãodeenergia
renovável, o Banco do Nor-
deste (BNB) já recebeu so-
mente na Bahia cerca de 40
projetosde empresas emso-
ciedades de propósito espe-
cífico (SPE) em busca de re-
cursos para a construção de
sistemas eólicos e solares. O
banco agora financia, além
de empresas, projetos indi-
viduais de pessoas físicas e
até mesmo de condomínios
eassociações, sejamnazona
rural ou urbana.
Foi criada, inclusive, uma

linha de crédito específica
paraamicroeaminigeração
distribuída de energia elé-
trica, usando recursos do
Fundo Constitucional de Fi-
nanciamentodoNordeste.O
chamado FNE Sol, como a
linha foi batizada, chega ao
mercadocomcondiçõesani-
madoras em tempos de di-
nheiro escasso: o investi-
mento pode ser financiado
em até 100%, com bônus de
adimplência de 15% e juros
entre 9,5% a 15,5% ao ano.
“A empresa pode ser de

qualquerporte,mas,nocaso
doFNESol, oprojeto sópode
ser de micro e minigeração
de energia”, ressaltou o su-
perintendente do BNB na

Bahia, Jorge Bagdêve.
No caso de projetos de

grande porte nos setores de
biomassa, energia eólica,
energia solar fotovoltaica e
pequenas centrais hidrelé-
tricas (PCHs), há tambémre-
cursos disponíveis, mas em
outras condições: financia-
mento de até 60% do valor,
com prazo de até 20 anos e

carência de até oito anos,
comtaxasde jurosde 12,95%
e bônus de adimplência
15%

Volume de recursos
Conforme Bagdêve infor-
mou, com exclusividade pa-
ra A TARDE, do teto de até
R$ 4 bilhões previstos para
aplicação do FNE em proje-

tosemterritóriobaiano, cer-
ca de R$ 500milhões devem
ser direcionados paramicro
e minigeração, por meio do
FNE Sol, “podendo chegar a
muito mais, a depender da
demanda”, como frisou. O
financiamento pode ser pa-
go em até 12 anos, com até
um ano de carência.
“O FNE Sol é um produto

sem concorrência no mer-
cado que atende a uma exi-
gência cada vez mais pre-
sente na realidade das em-
presas que buscam eficiên-
cia, ecossustentabilidade e
redução de custos operacio-
nais”, pontuou Bagdêve.
De acordo com o enge-

nheiro eletricista Marcelo
Cad, os sistemas de micro e
minigeração de energia so-
lar, por exemplo, custam,
em média, até R$ 40 mil, “a
depender do quanto se quer
produzir de energia”.

Retorno
“Na maioria dos casos, o re-
torno dos projetos na redu-
ção das contas de energia só
começa em dez anos, pois
toda a economia gerada,
num primeiro momento, é
usada para pagar o finan-
ciamento, portanto, é preci-
so ter essa visão de longo
prazo”, explicou Cad, que é
professor de engenharia no
Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia da
Bahia (Ifba).

Mila Cordeiro / Ag. A TARDE / 12.11.2015

Linha FNE Sol financiará projetos de micro e minigeração distribuída de energia

Entendacomo
funcionamamicro
eaminigeração
distribuída

A microgeração distribuída
de energia elétrica compre-
ende as centrais geradoras
queutilizemcogeraçãoqua-
lificada ou fontes renová-
veis (hidráulica, solar, eóli-
ca, biomassa etc.), conecta-
das na rede de distribuição
por meio de instalações de
unidades consumidoras, e
cuja potência instalada seja
menor ou igual a 75 kW.
Já a minigeração distri-

buída engloba os mesmos
tipos de centrais geradoras
com potência instalada su-
perior a 75 kW e menor ou
igual a 5 MW (com exceção
da fonte hidráulica, cuja po-
tência deve ser menor ou
igual a 3 MW).

Créditos
O sistema gera energia, en-
trega à rede de distribuição
eacompanhiadistribuidora
de energia elétrica local –no
casodaBahia,aCoelba–con-
verte essa geração em cré-
ditos acumuláveis que po-
demzeraracontadeenergia
do cliente já no primeiro
mês de utilização.
Segundo os fornecedores

do setor de equipamentos
para sistemas sustentáveis
de energia elétrica, levando
em consideração a inflação
anual média de 12% do se-
tor, as empresas poderão
economizar aproximada-
mente R$ 200 mil em dez
anos e R$ 700 mil em 25
anos com a redução da fa-
tura de energia.

JOYCE DE SOUSA

Cerca de R$ 500
milhões
devem ser
direcionados
para micro e
minigeração

Pregão nº. 12/2016 - Pregão (Eletrônico) - Registro de Preços
PROCESSO Nº. 23066.011084/2016-13→ OBJETO: Registro de preços para
eventual contratação de serviços comuns de engenharia e outros serviços
de manutenção corretiva das instalações do Complexo HUPES, composto
pelos prédios do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), do
Centro Pediátrico Professor Hosannah de Oliveira (CPPHO) e do Ambulatório
Magalhães Neto (AMN), com fornecimento de material e execução mediante o
regime de empreitada por preço unitário. Tipo de Licitação:Menor Preço.Data
daAbertura: 02 de agosto de 2016, às 09h00min. (Horário de Brasília – DF).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 153040. Informações
e Entrega de Edital: Sala da Comissão Central de Licitação – Mezanino da
UDAC (Unidade Docente Assistencial de Cardiologia), nos horários: 08h00min
às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, sito à Rua Augusto Viana, S/N –
Canela, Salvador - BA, e/ou pelo Telefax: (71) 3283-8166 / 3283-8193.

ANTÔNIO CARLOS MOREIRA LEMOS
Superintendente do HUPES – Filial da EBSERH

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
BAHIA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

COMPLEXOHOSPITALARUNIVERSITÁRIOPROF. EDGARDSANTOS

COMUNICA O RESULTADO DA TP 04/16, para construção da Creche Mãe Martinha/Progra-
ma Proinfância FNDE, Projeto Padrão Tipo II. Habilitadas: Matos Construções Ltda ME, CNPJ
10.565.180/0001-02, Joelson Rafael Alves Construção Transporte e Serviços Eirelli EPP, CNPJ
19.179.767/0001-58, Andrea Oliveira Lima Eirelli, CNPJ 19.846.470/0001-07 e Relevo Construto-
ra Ltda ME, CNPJ 09.102.297/0001-70. Com a concordância dos presentes e renúncia ao prazo
para interposição de recursos em face do julgamento da habilitação, foram abertas as
propostas de preço, obtendo-se a seguinte classificação: 1º Lugar: Matos Construções
Ltda ME - R$ 1.168.986,87; 2º Lugar: Relevo Construtora Ltda ME - R$ 1.170.201,46; 3º Lugar:
Andrea Oliveira Lima Eirelli - R$ 1.239.626,53; 4º Lugar: Joelson Rafael Alves Construção Trans-
porte e Serviços Eirelli EPP - R$ 1.314.833,11. Considerando a renúncia do prazo de interposição
de recurso em face do julgamento da proposta de preço, autos seguem ao Sr. Prefeito para homo-
logação/adjudicação. C. Grande, 20/07/16. Eliana A. do Nascimento. Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RETIFICAÇÃO. No aviso do PP 30/16, publicado em 11/07/16 seção 3; edição; 00611 da publicação no
Diario Oficial da União/ Próprio/ ATarde, que originou tal retificação: horário da realização. onde se lê: 9h;
lêia - se: 13h. Pindobaçu, 20/07/16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBACU

POLICIA CIVIL

POLICIA CIVIL DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Os interessados poderão obter informações e/ou edital e seus anexos, gratuitamente, na sede da co-
missão ou pela internet, no site www.comprasnet.ba.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Salvador,
18/07/2016 Maria Dulce Cidreira – Pregoeira. Telefax: (71) 3116-6463, das 09h30min às 17h30min.

MODALIDADE Nº OBJETO GRUPO/CLASSE DATA/HORA LOCAL

Pregão Eletrônico 004/2016
Aquisição de
mobiliário 71.05; 71.10;

71.95
01.08.2016 às
15h(horário de
Brasília)

www.licitacoes-e.com.br

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
Objeto: Contratação da melhor proposta referente ao remanescente da cobertura de quadra polies-
portiva, na Escola Municipal Antonio Carlos Souto, Av. Calabar, no município de Laje-Ba, através
do menor preço global, no dia 04/08/2016, às 08:30 horas, na Divisão de Compras da Prefeitura,
situado na Praça Raimundo José de Almeida, n° 01. Edital e Informações: Encontra-se disponível
no endereço acima ou através dos telefones (75) 3662-2112, de 20/07/2016 das 8:00 às 12:00 hs à
01/08/2016. Os demais atos relativos a esta licitação será publicado no diário oficial do município:
www.laje.ba.io.org.br. Laje, 20/07/2016 - Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
CNPJ N: 13.825.492/0001-04

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016
O Município de Amargosa, representado neste ato pela Comissão Permanente de Licita-
ções, instituída pela Portaria nº 001/2016, de 04/01/2016, considerando o disposto no arti-
go 14 da Lei n° 11.947/2009, na Resolução CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela Resolução/
CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, público que realizará a Chamada Pública n.º
001/2016, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural destinados ao preparo das refeições oferecidas aos alunos
matriculados na Rede de Ensino de Município de Amargosa no período letivo de 2016, em
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.Os interessados (Gru-
pos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação
para habilitação e Projeto de Venda no período de 18/07/2016 a 08/08/2016, às 15h00min,
na sede da Prefeitura Municipal de Amargosa, na Sala das Licitações, localizada á Praça
da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Prédio da Previdência Social, Amargosa, Bahia.A Ses-
são Pública para apresentação da relação dos proponentes dos projetos de venda será
realizada no dia 08/08/2016, às 15h00min (horário local), na Sala das Licitações, localizado
na Sala das Licitações, Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Prédio da Previdência
Social, Amargosa, Bahia.CARLA SOUZA OLIVEIRA.Presidente da CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/20156
A Pregoeira realizará licitação em 01/08/2016 ás 15H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.
com.br. N° da Licitação: 638457. Aquisição de parque infantil e aparelhos de academia ao
ar livre para as atividades de lazer e prática de atividades físicas com as famílias benefici-
árias do programa Bolsa Família em atendimento ao Projeto Social Amargosa Saudável.
Informações: licitacaoamargosa@hotmail.com, www.amargosa.ba.gov.br ou pelo Tel (75)
3634-3977. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.amargosa.ba.io.org.br.
Carla Souza Oliveira - 20/07/2016 -Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2016 – Aviso De Abertura – COMPEL - Objeto: Registro de Preços para aqui-
sição de móveis (armários de aço) para futuras contratações de acordo com a necessidade e conveniência
da Administração Municipal. Abertura: 05/08/2016 às 09h00min – Edital/Informações:www.compras.camacari.
ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-6776. Aline Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira da COMPEL.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 055/2016– Aviso De Abertura – COMPEL - Objeto: Registro de preços para aquisição
de material de limpeza (sabão de côco 200 g; sabão em barra 200 g pacote com 05 unidades; limpa vidros 5 l;
desodorizante sanitário em pastilha pacote com 03 unidades; lustra moveis 200 ml ; álcool em gel 420 ml ; água
sanitária 1l para futuras contratações de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Municipal.
Abertura: 03/08/2016 às 09h00min – Edital/Informações:www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-
6880/3621-6776. Aline Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira da COMPEL.
CONCORRÊNCIA N.º 011/2016. Aviso De Licitação - O Município De Camaçari torna público, para conheci-
mento dos interessados, que realizará a seguinte licitação: Concorrência n.º 011/2016. Objeto: Contratação
de empresa especializada em projetos sociais para executar o PTS promovendo o exercício da participação
cidadã, com vistas à melhoria da qualidade de vida das famílias residentes nas áreas do programa, através de
ações educativas que favoreçam sua organização, a educação ambiental, a gestão comunitária e condominial
e o acesso ao trabalho e a melhoria de renda familiar. Data: 13/09/2016, às 09h00min. Cópia do edital e de-
mais informações disponíveis no portal www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações pelo telefone (0**71)
3621-6879. Aricele Guimarães Machado Oliveira – Presidente em Exercício da Cosel/Obras, 19/07/2016.


