
                                                                              

 Sondagem de Mercado -  Agendamento Nº 24 

 

Data:  02/10/2019 

Horário: 16h40  

Local:  Bandes  

Assunto:  Miniusinas Solares 

Empresa Solicitante:    Apolo Solar Energia Renovável  

Representante da empresa:   Victor Abikair    

 

Participantes do Governo do Estado:  

Nome Órgão Cargo 
Ivone Pontes Bandes Consultora Técnica 

Julio Cesar Arana  Sefaz Gerente de PPP 

Simone Lemos Vieira  Sefaz Subgerente  

Mauricio Duque  Bandes Diretor-Presidente  

Sheila Christina Ribeiro Fernandes Seger  Gerente contratos corporativos 

 

Ata da Reunião 

Mauricio iniciou a reunião com explanação sobre os objetivos das reuniões de 

sondagem de mercado e, em específico, da sondagem referente ao projeto das 

miniusinas solares. Ressaltou que o governo tem pesquisado projetos de 

utilização de energia solar em estados e municípios no país e por isso a 

importância de ouvir o mercado nesta fase, pois contribuirá na definição do 

modelo de negócio. Salientou que a decisão sobre a utilização de energia limpa 

é irreversível. Julio acrescentou que uma vez que o modelo está sendo 

construído e seria importante ouvir do mercado o que poderá ser viável em 

termos de quantidade de usinas, capacidade e quantidade de lotes, para citar 

alguns exemplos. Victor apresentou a experiência da empresa em projetos 

nessa área, mas ressaltou que o foco da Apolo Solar é o setor privado, mas que 

teria interesse em apresentar proposta em uma outra oportunidade. Que seu 

objetivo ao agendar a reunião foi conhecer o projeto do governo. Julio fez uma 

explanação sobre o Programa de Concessões e Parcerias, como funciona a 

etapa de chamamento público e as características de uma concessão 

administrativa. Disse que o governo aportará recursos nesse projeto bem como 

disponibilizará os terrenos para a implantação das miniusinas. Maurício finalizou 

a reunião, ressaltando que a sondagem de mercado das miniusinas será 

encerrada no fim do mês de outubro e que, para quaisquer dúvidas ou 

sugestões, a equipe técnica estará disponível.   


