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“Há consumidor rural que 
tem desconto de 90% na irri-
gação durante a madrugada, 
isso é um subsídio que alguém 
paga. Há muitos subsídios 
cruzados. Agora está se colo-
cando muito painel fotovoltaico, 
quem coloca principalmente é 
quem tem dinheiro para instalar. 
Quando ele instala o painel, há 
uma série de benefícios que 
a rede elétrica traz para ele, 
que é por exemplo regularizar 
energia”, disse.

Essa regularização diz re-
speito ao fornecimento de en-
ergia elétrica durante a noite, 
quando não há energia solar 
para garantir a demanda. “Isso 
é um benefício que a rede 
elétrica traz,  mas hoje ele não 
paga nada. Quem paga esse 
subsídio é o consumidor, que 
não instalou um painel foto-
voltaico para esse consumidor 
mais rico”.

 � MERCADO LIVRE

Em 80% dos casos, os en-
trevistados gostariam de escol-
her sua operadora de energia 
elétrica, enquanto em 2014, 
esse percentual era de 66%. 
A Abraceel defende o modelo 
do mercado livre, em que o 
consumidor possa escolher sua 
fornecedora de energia, e con-
sidera que essa é uma forma de 
tornar o setor mais competitivo.

O estudo apresenta da-

dos sobre possível mudança 
do mercado cativo de ener-
gia – atual sistema no qual o 
consumidor compra energia 
da distribuidora – para o mer-
cado livre – quando ele tem 
a possibilidade de escolher 
quem será a sua fornecedora 
de energia: 63% trocariam de 
fornecedor de energia caso a 
medida fosse implementada no 
país; em 2014, esse percentual 
era de 57% e, no ano passado, 
chegou a 68%.

Para a maioria das pessoas 
entrevistadas (64%), o principal 
motivo para a decisão de troca 
da empresa continua sendo o 
preço, conforme os dados deste 
ano. No ano passado, o preço 
era também o principal motivo 
para 68% dos entrevistados.

 � ENERGIA LIMPA

Outro resultado que mostra 
o perfil do consumidor de ener-
gia é que 17% escolheriam sua 
operadora com base em uma 
geração de energia mais limpa. 
Esse percentual era de 13% em 
2017, primeiro ano em que a 
pergunta entrou na pesquisa. 
No ano passado, eram 15% 
aqueles que se preocupavam 
com energia mais limpa na hora 
de escolher a fornecedora de 
energia.

Questionados se gostariam 
de gerar sua própria energia em 
casa, 90% dos entrevistados 

disseram que sim – o índice é 
13 pontos percentuais maior 
que em 2014. Segundo a Ab-
raceel, o interesse em trocar 
de empresa, caso a medida de 
mercado livre seja implantada 
no Brasil, assim como o interes-
se em gerar energia elétrica em 
casa, crescem à medida que 
aumentam a renda familiar e 
escolaridade dos entrevistados.

Apenas 39% dos entrevis-
tados estão dispostos a pagar 

um preço maior na conta de luz 
para incentivar a geração de 
energia em outras residências 
brasileiras. Segundo avalia a 
associação, como a população 
considera o preço da energia 
elevado, parcela significativa 
não se mostra disposta a pagar 
um preço mais alto na conta de 
luz para incentivar a geração 
de energia elétrica em outras 
residências.

Para a maioria das 
pessoas entrevistadas 
(64%), o principal 
motivo para a decisão 
de troca da empresa 
continua sendo o preço, 
conforme os dados 
deste ano. No ano 
passado, o preço era 
também o principal 
motivo para 68% dos 
entrevistados

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 29/2020 - SRP. Será realizado no  dia 31 de Agosto de 2020 às 15:00 
hs o Processo Licitatório de n° 128/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico 
de n° 29/2020-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição do 
medicamento Cefepima para atender usuários do SUS- Sistema Único de Saúde no 
Programa Melhor em Casa- SAD- Serviço de Atendimento Domiciliar, do município 
de Coromandel-MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-1344, 
ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 
14 de Agosto de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 28/2020. Será realizado no  dia 31 de Agosto de 2020 às 9:00 hs o 
Processo Licitatório de n° 127/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
28/2020, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de armários de 
aço, estantes de aço multiuso, escada de degraus e arquivos de aço para atender 
o setor de tributação e o arquivo municipal “Gelmirez José da Silva”, da Prefeitura 
Municipal de Coromandel-MG. 

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL, autorizada
pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará realizar
licitação supramencionada - objeto: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO
A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, ZERO QUILÔMETRO, COM
CARROCERIA DE MADEIRA E CABINE ACOPLADA, PBT (PESO BRUTO TOTAL) DE
NO MÍNIMO 7.000 KG, MOTOR DIESEL DE 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE
156CV E 01 VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, ZERO QUILÔMETRO, 04 (QUATRO)
PORTAS, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MOTOR FLEX COM MOTORIZAÇÃO
MÍNIMA1.0, EM ATENDIMENTO A FUTEL. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 08 de setembro de 2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042 /2020

TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL, autorizada
pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará realizar licitação
supramencionada - objeto: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE CONCRETO USINADO - 15 - FCK (MPA) - BRITA 1, PARA SEREM UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DO PARQUE DO SABIÁ E NAS DEPENDÊNCIAS DA FUTEL. A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia
10 de setembro de 2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 18
de agosto de 2020.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 /2020
TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"

OBJETO: Aquisição de veículo (caminhão novo), em atendimento à Secretaria Municipal de
Agropecuária, Abastecimento e Distritos.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que
devido a suspensão do edital em 28/07/2020, conforme decisão inserida no processo, a
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas
do dia 09/09/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que
edital encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações e no portal
www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado, nos termos do §4º do art. 21 da
Lei Federal nº 8.666/1993. Uberlândia, 17 de agosto de 2020.DANIEL ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 418/2020

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
CHAMADA PÚBLICA

Nº. 486/2020
OBJETO: Chamada Pública com vista ao credenciamento das empresas especializadas
interessadas em prestar serviços de Terapia em Urologia-Litotripsia pertencentes ao Grupo:
03, Subgrupo 09, Forma de Organização 03 da Tabela de Procedimentos Medicamentos,
OPM do SUS, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde-SUS, procedimentos
estes disponíveis através do SIGTAP- Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema
Único de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.O Edital e suas alterações
encontram-se a disposição no sítio do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos
Envelopes, com documentação, deverá ser feita diretamente na Diretoria de Compras da
Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada nesta cidade na Av. Anselmo Alves dos
Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-150, telefone 0xx 34-3239-2488, até o
dia 31/12/2020. Uberlândia-MG, 17 de agosto de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA
CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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