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COMBUSTÍVEL Etanol subiu em 10
estados e caiu em 16 na semana passada
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ENERGIA Grupo italiano investiu cerca de US$ 175 milhões na construção do empreendimento

Parque solar da Enel entra em
operação em Bom Jesus da Lapa
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

A Enel Green Power Brasil
Participações (EGPB), subsi-
diária brasileira de energia
renovável do grupo italiano
Enel, anunciou ontem o iní-
cio das operações do parque
solar Lapa, localizado em
Bom Jesus da Lapa, na Bahia.
O parque é composto por
duas usinas – Bom Jesus da
Lapa(80MW)eLapa(78MW),
totalizando 158 MW, o que,
conforme a companhia, o
configura como o maior par-
que solar fotovoltaico atual-
mente em operação no
país.

Lapa está localizada em
uma área com altos níveis de
radiação solar e irá contri-
buir significativamente pa-
ra atender às necessidades
do Brasil por geração de
energia nova. O parque é ca-
paz de gerar cerca de 340
GWh por ano, o suficiente
para atender às necessida-
des anuais de consumo de
energia de mais de 166 mil
lares brasileiros, evitando a
emissão de cerca de 198 mil
toneladas de CO2 na atmos-
fera.

“A entrada em operação de
Lapa é um marco importan-
te para a Enel no Brasil, uma
vez que é o primeiro projeto
de energia solar fotovoltaica
a se tornar operacional este
ano, dentre os quatro pro-
jetos fotovoltaicos atual-

dois meses de antecedência
ao prazo estabelecido pelas
regras do leilão público de
2015, em que o projeto nos
foi concedido, confirmando
nosso compromisso de con-
tribuir para o crescimento
do setor de renováveis no
Brasil e nossa liderança no
mercado fotovoltaico do
país. Além disso, este projeto
vai entregar uma energia
tão necessária ao Nordeste
brasileiro, que atualmente
enfrenta uma grave seca”,
destacou Zorzoli.

A empresa diz que o pro-
jeto Lapa apresenta um de-

sign economicamente efi-
ciente, com novas soluções
de rastreadores e unidades
de conversão que agilizam a
construção e comissiona-
mento dos painéis solares
das plantas, otimizando a
produção. Além disso, uma
nova estratégia de comissio-
namento foi implementada,
baseada em forte sinergia
com as empresas de cons-
trução em campo e num su-
porte remoto, permitindo a
redução de 70% no tempo
médio necessário para co-
locar a planta em opera-
ção.

Além do Lapa, no LER de
2015 a Enel também obteve
contratos de fornecimento
de energia de mais dois pro-
jeto solares: Horizonte, de
103 MW, na Bahia, e Nova
Olinda, de 292 MW, no Piauí.
Ambos estão atualmente em
construção.

No estado da Bahia, a em-
presa já opera 264 MW de
capacidade eólica e, atual-
mente, está construindo os
parques solares Horizonte e
Ituverava (254 MW), assim
como os projetos eólicos
Morro de Chapéu (172 MW),
Delfina (180 MW) e Crista-
lândia (90 MW).

No total, Grupo Enel, por
meio de suas subsidiárias
EGPB e Enel Brasil, possui
uma capacidade instalada
total em renováveis no país
de 1.464 MW.

Divulgação / Enel

O parque é composto por duas usinas: Bom Jesus da Lapa (80 MW) e Lapa (78 MW)
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Superbahia será realizada em julho

A Superbahia, maior feira
do setor supermercadista
do Norte-Nordeste, será
realizadade18a20dejulho,
na Arena Fonte Nova. Com
60 expositores, a 8ª edição
da Superbahia reúne, em
um só lugar, atacadistas,
fornecedores, distribuido-
res e outros segmentos de

interesse do setor. Durante
três dias, os supermerca-
distas terão a oportunidade
de fazer bons negócios e
também terão acesso a 17
eventos técnicos gratuitos.
Asinscrições podemser fei-
tas pelo e-mail www.aba-
se-ba.org.br ou pelo telefo-
ne (71) 3444-2888.

Ecad ganha ação contra o SBT

A 4ª Câmara de Direito Pri-
vado do Tribunal de Justiça
de São Paulo manteve de-
cisão de primeira instância
e determinou que o SBT de-
ve pagar 2,5% de seu fatu-
ramento bruto mensal ao
Ecad pelas músicas tocadas
na programação da emis-
sora. Na sentença, o juiz re-

força que a emissora deve
respeitar o critério de co-
brança determinado no Re-
gulamento de Arrecadação
do Ecad, uma vez que este
representa a vontade dos ti-
tulares, donos das obras
musicais. A decisão é con-
sequência do recurso apre-
sentado pelo SBT.

Roadsec 2017 acontece neste sábado

Acontece no próximo sá-
bado, no Centro Universi-
tário Estácio da Bahia, no
campus Gilberto Gil, no
Stiep, o Roadsec Salvador
2017. O maior evento de ha-
cking, segurança e tecno-
logia do continente será no
auditório S1 e em outras
cinco salas do campus e é

organizado pela empresa
Flipside, com apoio da Es-
tácio, por meio do curso de
análise e desenvolvimento
de sistemas, rede de com-
putadores e sistema de in-
formação. Os interessados
podem efetuar a inscrição
pelo site: http://road-
sec.com.br/sobre/.

O parque vai
gerar energia
suficiente para
atender a mais
de 166 mil lares
brasileiros

mente em construção pelo
grupo no país”, afirmou o
presidente da Enel no Brasil,
Carlo Zorzoli, por meio de
nota.

Investimentos
A Enel investiu cerca de
US$ 175 milhões na constru-
ção do parque solar Lapa,
que teve sua energia vendi-
da em Leilão de Energia de
Reserva (LER) de 2015, garan-
tindo contratos de forneci-
mento de 20 anos. A em-
presa salientou que conse-
guiu concluir e entregar o
projeto com mais de dois
meses de antecedência em
relação ao prazo estabeleci-
do pelas regras do certa-
me.

“Conseguimos concluir e
entregar Lapa com mais de

CERIMÔNIA

Fieb lança pedra
fundamental
de Cimatec
Industrial

DA REDAÇÃO

O Sistema Fieb fará o lan-
çamento da pedra funda-
mental do Cimatec Indus-
trial, em solenidade nesta
quinta-feira, às 9h30, no Po-
lo Industrial de Camaçari. O
evento será um marco no
início das obras do projeto
que irá ampliar a atual in-
fraestrutura do Senai Cima-
tec e contribuir para o de-
senvolvimento industrial da
Bahia.

O Cimatec Industrial será
um grande complexo tecno-
lógico e industrial em uma
área com quatro milhões de
metros quadrados, com la-
boratórios avançados, gran-
des usinas-piloto, áreas de
segurança para testes e ope-
rações de risco e até uma
pista de testes para o setor
automotivo.

O complexo será implan-
tado em cinco etapas, com a
primeira sendo finalizada
em maio de 2018. Nesta pri-
meira fase, serão construí-
dos11prédios,ocupandoum
espaço de 50.000 m², que
abrigarão laboratórios de
ponta e em escala real como
a Fábrica de Plantas Piloto e
o Laboratório de Sistemas
Construtivos.

O Cimatec Industrial terá
uma infraestrutura diferen-
ciada para atender às neces-
sidades de energia eólica,
mecânica, naval e offshore,
automotiva, elétrica, cons-
trução, dentre outros.

Processo nº. 23066.035986/2016-45
Objeto: Registro de preços para eventualAQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS
de PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) e MATERIAIS de CONSUMO
LABORATORIAL DIVERSOS, para atender às necessidades da Escola
de Nutrição da Universidade Federal da Bahia – ENUFBA, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos. Abertura: 19/06/2017 às 10 horas de Brasília. Edital no sítio
www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-6168/3283.6080.

Abílio de Freitas
Pregoeiro

PREGÃO SRP Nº. 61/2016

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017
A Pregoeira designada pelo Decreto Nº 049 de 24/04/2017, publica a seguinte licitação: Aquisição parcelada de
gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. DATA: 20/06/2017.
HORA: 09H00MIN. Informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br, ou pelo telfax: (075) 3634-3977. Cópia do
edital: www.amargosa.ba.io.gov.br. Carla Souza Oliveira/Pregoeira

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2017
O Município de Amargosa, representado neste ato pela Comissão Permanente de Licitações, instituída
pelo Decreto nº 043/2017 de 06/04/2017, considerando o disposto no artigo 14 da Lei n° 11.947/2009,
na Resolução CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 03 de abril de
2015, público que realizará a Chamada Pública n.º 001/2017, 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
2017, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.Os interessados (Grupos
Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e
Projeto de Venda no período de 06/06/2017 a 27/06/2017, 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 Sessão Pública para apresentação da relação dos proponentes dos
projetos de venda será realizada no dia 28/06/2017, 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. Amargosa, 06 de junho de 2017.Leandro Leal da Anunciação, Presidente da CPL

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL torna
público, para conhecimento dos interessados, que será realizada a
seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 083/2017 –
PROCESSO Nº 017/2017 – SEMGE, cujo objeto é a elaboração de
registro de preços de material para adesivo, pintura e vedante,
com recebimento das propostas a partir das 08h do dia
27/06/2017; abertura no dia 28/06/2017, às 09h, e início da
disputa no dia 28/06/2017, às 10h (horário de Brasília). O edital do
Pregão Eletrônico encontra-se à disposição dos interessados para
acesso no site: www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 01 de junho
de 2017. Ailsen Cumming Amicucci – Presidente.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
PREGÃO PRESENCIAL N°023/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais,
traslados, reservas, hospedagens em hotéis, para atender à demanda da Prefeitura Municipal de Mucugê. TIPO:
Menor Preço. ABERTURA: 19/06/2017, às 09:00h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital
encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Me-
drado, 73, Centro, mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem reais), através do DAM, Mucugê/
BA, 05 de Junho de 2017, Sandoval Paraguassú Júnior - Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL N°024/2017
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para realização de Serviços de Exames Laboratoriais, para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Mucugê-BA. TIPO: Menor Preço. ABERTURA:
20/06/2017, às 09:00h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Lici-
tações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, mediante
recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem reais), através do DAM, Mucugê/BA, 05 de Junho de 2017,
Sandoval Paraguassú Júnior - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
PP 08/17. Objeto: locação de veículos diversos e de transporte de pessoas. Dia
20/06/17 às 9h. Menor preço global. /// AVISO DE REMARCAÇÃO TP 05/17. Objeto:
realização de Processo Seletivo no Município. Fica remarcada para dia 20/06/17 às
14h. Informações/Edital: http://www.morrodochapeu.ba.gov.br/. Márcio de Oliveira
Gurgel. Pregoeiro/Presidente da CPL.


