
                                                                              

 Sondagem de Mercado -  Agendamento Nº 18 

 

Data:  18/09/2019 

Horário: 15h30  

Local:  Bandes  

Assunto:   Miniusinas solares 

Empresa Solicitante:    Engelux Soluções em Energia  

Representante da empresa:  Ary Bastos (diretor); Thiago Weigert Medici 

(Supervisor Comercial)  

 

Participantes do Governo do Estado:  

Nome Órgão Cargo 
Anderson Peixoto Jardim  Sefaz Gestor de Projetos 

Diana Fernandes de Souza Bastos Seger Subgerente de análise e controle 
das despesas corporativas 

Ivone Pontes Bandes Consultora técnica 

Julio Cesar Arana  Sefaz Gerente de PPP 

Luis Fernando C. de Mello Leitão  Bandes Diretor de negócios  

Maurício Cézar Duque  Bandes Diretor-Presidente  

Sheila Christina Ribeiro Fernandes Seger Gerente contratos corporativos 

Simone Lemos Vieira  Sefaz Subgerente  

 

Ata da Reunião 

 

A reunião teve início com os cumprimentos de Maurício Duque, que iniciou a fala 

ressaltando o interesse do governo do estado pelo projeto de miniusinas solares 

e por esta razão a sondagem de mercado foi aberta, para que o mercado possa 

se manifestar com informações, sugestões e propostas que poderão auxiliar na 

elaboração do edital. Apresentou a equipe técnica do governo presente, com 

representantes da Sefaz, Bandes e Seger. Ary Bastos apresentou a empresa e 

falou de sua expertise em Programas de Eficiência Energética – PEE’s, 

principalmente voltados para municípios e ressaltou a importância estratégica de 

primeiro reduzir os custos de energia para depois investir em miniusinas. 

Acrescentou que vários países, atualmente, estão investindo em energia solar 

devido às questões de longevidade desse recurso, bem como os benefícios em 

termos ambientais, embora tenha ressaltado que a utilização do gás pode ser 

considerada como concorrência à utilização de energia solar, devido à redução 

dos custos do primeiro, mas que, a longo prazo, a utilização de usinas solares 

terá tudo para se consolidar. O representante da empresa perguntou sobre o 



                                                                              

consumo e as despesas do governo com energia e questionou se o governo já 

havia definido a localização das miniusinas. Maurício respondeu que o estado 

tem muitos imóveis que poderão ser destinados à implantação das minusinas e 

que a equipe vai aprofundar na identificação das áreas que apresentam as 

melhores características para recepcionar projetos dessa natureza, quais sejam, 

próximas à estação trifásica e longe de sombreamento. Além disso, com relação 

ao tamanho do terreno, para usinas de 5Mw, a metragem seria em torno de 

50.000 m2. Maurício informou sobre a linha de financiamento do Bandes para 

Pessoas Físicas para instalação de painéis fotovoltaicas. Ary Bastos reafirmou 

a importância de que, primeiro, seja prezada a eficiência energética para 

somente depois ser instalados os painéis solares. Isso tanto para pessoa física, 

quanto para empresas e governos. Sheila citou a parceria com o Ifes para a 

identificação dos fatores que possam reduzir os custos de energia do governo 

do estado. Ary informou que a Findes possui um departamento de eficiência 

energética que poderá ajudar tanto na análise quanto na gestão de energia, 

inclusive por setores, como exemplo, escolas e hospitais. Finalizando, Ary 

informou que a empresa agendará segunda reunião para apresentação de 

proposta. Maurício finalizou a reunião, lembrando que a ata da reunião será 

disponibilizada no portal www.parcerias.es.gov.br.    

 

 

 

 

 

 

 

 


