
                                                                              

 Sondagem de Mercado -  Agendamento Nº 25 

 

Data:  09/10/2019 

Horário: 15h00  

Local:  Bandes  

Assunto:  Miniusinas Solares 

Empresa Solicitante:     Reconluz 

Representante da empresa:   Pablo Tavares de Miranda (representado por  

Gustavo Matta e Samantha Luchi) 

Participantes do Governo do Estado:  

Nome Órgão Cargo 
Julio Cesar Arana  Sefaz Gerente de PPP 

Simone Lemos Vieira  Sefaz Subgerente  

Mauricio Duque  Bandes Diretor-Presidente  

 

 

Ata da Reunião 

A reunião teve início com o sr.Gustavo Matta justificando a ausência do 

representante da empresa Reconluz, sr. Pablo Tavares de Miranda e dizendo 

que ele e Samantha serão responsáveis pela empresa no estado e irão substituir 

o sr. Pablo na reunião. Disse que a empresa tem experiência no setor de energia 

solar em municípios da Bahia e Pernambuco. Julio informou que o projeto será 

implantado em áreas do estado que serão identificadas pela Seger, com algo em 

torno de 8 a 10 miniusinas. Entregou a planilha contendo a demanda de energia 

do estado, em reais e em kwh, e que com esta PPP o governo pretende reduzir 

o custeio de energia da administração direta do estado. Disse, também, que a 

possibilidade de receitas acessórias também será estudada, assim como outros 

instrumentos que poderão trazer maior atratividade ao projeto. Também será 

estudado se será licitado em lotes ou em lote único. Gustavo Matta disse que se 

poderia pensar na venda de energia à administração indireta do estado como 

uma possível fonte de receitas acessórias, o que reduziria o valor das 

contraprestações públicas. Com relação às áreas a serem disponibilizadas pelo 

estado, Mauricio disse que nada impede que as empresas utilizem as suas 

próprias áreas, desde que tenham as características adequadas ao projeto. Julio 

colocou a Gerência de PPP à disposição para quaisquer dúvidas ou informações 

adicionais e informou que a sondagem de mercado referente às miniusinas ficará 

disponível no site até o final de outubro. Nada mais havendo a tratar, a reunião 

foi encerrada.  


