
                                                                              
 Sondagem de Mercado -  Agendamento Nº 01 

 
Data:  26/06/2019 
Horário: 15h00  
Local:  Bandes  
Assunto:  Centro de Eventos - Pavilhão de Carapina  
Empresa Solicitante:  Multiservice Empreendimentos e Participações Ltda. 
Representante da empresa:  Alicio Jose Boechat e José Luiz Kfuri 
 
Participantes do Governo do Estado:  

Nome Órgão Cargo 
Anderson Peixoto Jardim  Sefaz Gestor de Projetos 
Dorval de Assis Uliana Setur Secretário de Estado de Turismo  
Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga PGE Subprocurador para Assuntos Admin. 
Julio Cesar Moraes Arana Sefaz Gerente do Programa de Concessões 
Luciana Merçon Vieira  PGE Procuradora-chefe adjunta - PCA 
Maurício Cézar Duque  Bandes Diretor-Presidente  
Rafael Granvilla Oliveira Setur Gerente de Negócios Turísticos 
Simone Lemos Vieira  Sefaz Subgerente de Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Inv. Público  

 
 

Ata da Reunião 
 

A reunião teve início com os cumprimentos do presidente do Bandes e sua 
explanação sobre o Programa de Concessões e Parcerias, salientando a 
importância da sondagem de mercado para absorver a experiência e a inovação 
do mercado. Disse que a equipe técnica do governo do Estado está à disposição 
e que a orientação é de que as concessões comuns sejam incentivadas nos 
setores onde a atividade econômica é preponderante, como o caso do centro de 
eventos de Carapina. Salientou que as sugestões que vierem da sondagem de 
mercado serão utilizadas para a definição dos parâmetros para a elaboração do 
edital de chamamento público. Os representantes da Multiservice fizeram uma 
apresentação sobre possibilidades de estruturação desse projeto bem como sua 
experiência no gerenciamento de eventos no Estado. O gerente do Programa de 
Concessões expôs os procedimentos a partir da realização da sondagem de 
mercado, salientando que é importante que as empresas do trading participem 
auxiliando o governo na definição e estruturação de bons projetos. O presidente 



                                                                              
do Bandes finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos e reiterando 
que a equipe técnica do governo está à disposição para prestar maiores 
informações sobre o Programa de Concessões e Parcerias.   


