
                                                                                  
 

Sondagem de Mercado -  Agendamento Nº 03 
 
Data: 10/07/2019 
Horário: 14 horas  
Local:  Bandes  
Assunto: Terminais rodoviários 
Empresa Solicitante: SunLuzz  
Representante da empresa:  Lorenzo Cardozo (diretor comercial)  
 
Participantes do Governo do Estado:  

Nome Órgão  Cargo  
Anderson Peixoto Jardim  Sefaz Gestor de Projetos 
Julio Cesar Moraes Arana Sefaz Gerente de PPP 
Simone Lemos Vieira  Sefaz Subgerente de PPP 
Renato Ramalhete Delboni Ceturb Diretor Administrativo e Financeiro 
Luciana Merçon Vieira PGE Procuradora-chefe adjunta - PCA 
José Carlos Sepulcri Netto  Ceturb Gerente de Manutenção dos Terminais 
Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga PGE  Subprocurador para Assuntos Admin. 

 
 

Ata da Reunião 
 

A reunião teve início com os cumprimentos do gerente do Programa de 
Concessões e Parcerias do Estado ao representante da empresa SunLuzz, que 
fez um breve relato sobre a empresa e os planos de sua expansão no Estado, 
além de expressar o interesse em conhecer a intenção do governo a respeito do 
projeto de concessão dos terminais rodoviários. A equipe de governo informou 
que a diretriz do governo é que o projeto seja modelado como uma concessão 
comum pois existe forte potencialidade de receitas acessórias, sendo que, caso 
haja impossibilidade, deve haver justificativa técnica que demonstre sua 
inviabilidade e que seja apontada outra modalidade de concessão. Na 
sequência, os representantes da Ceturb entregaram ao sr. Lorenzo, informações 
acerca dos terminais em operação e acrescentaram que, sendo necessárias 
informações complementares, isso poderia ser solicitado. A equipe esclareceu 
que, nesta fase de sondagem, os estudos ainda estão em aberto, sem prévias 
definições, e que isso é importante para que haja propostas inovadoras por parte 



                                                                                  
do setor privado. A equipe salientou que a sondagem ficará disponível pelo 
período de 3 (três) meses, mas que este prazo pode ser estendido caso haja o 
entendimento que não há material suficiente para elaboração de um pré-projeto 
que embase um chamamento público.  O representante da empresa questionou 
se será possível agendamento de visita técnica aos terminais, sendo respondido 
pelos representantes da Ceturb que é possível, necessitando apenas entrar em 
contato para agendar data. A equipe destacou que o objetivo maior deve ser a 
satisfação e o conforto ofertado ao usuário. Por outro lado, o que se espera é 
proporcionar eficiência e economicidade na gestão dos terminais. Outra questão 
importante destacada pela equipe é que os estudos podem contemplar a 
exploração comercial de áreas adjacentes aos terminais de propriedade do 
Estado, com forte potencial de receitas acessórias. O representante da empresa 
salientou que seu projeto contemplará tecnologia para gerar eficiência 
energética, o que poderá reduzir significativamente o custo operacional dos 
terminais.  Por fim, os procuradores do estado presentes salientaram que dois 
contratos de concessão estarão em vigor, o referente aos serviços de transporte 
e o da gestão dos terminais rodoviários, o que demandará contínua 
harmonização entre esses contratos. O gerente do Programa de Concessões e 
Parcerias agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião.   


