
                                                                              

 Sondagem de Mercado -  Agendamento Nº 33 

 

Data:  11/12/2019 

Horário: 16h00  

Local:  Bandes  

Assunto:  Sondagem de Mercado – serviços de alimentação para presídios 

Empresa Solicitante:    Wattz Consultoria Inovação mentoring e Melhor 

Alimentação  

Representante da empresa:  Wallace Vieira (Wattz Consultoria – Diretor 
Presidente) e Haroldo (Melhor Alimentação – Haroldo)  

  

Participantes do Governo do Estado:  

Nome Órgão Cargo 
Ivone Pontes Bandes Consultora Técnica 

Julio Cesar Arana  Sefaz Gerente de PPP 

Luís Carlos Cruz Sejus Secretário 

Pablo  Sejus Assessor de Compliance 

Simone Lemos Vieira  Sefaz Subgerente  

 

Ata da Reunião 

 

Julio iniciou a reunião apresentando a equipe e explanando sobre a reformulação 

do Programa de PPPs do Estado e, especialmente, sobre as sondagens de 

mercado, importante instrumento para absorver a experiência e as sugestões do 

mercado sobre os projetos. O representante da Wattz Consultoria informou que 

a empresa Melhor Alimentação já possui 15 anos de experiência no fornecimento 

de alimentação para presídios e, atualmente, presta serviços nas unidades 

prisionais de Barra de São Francisco, São Mateus e Aracruz. Também possui 

serviço similar em Pernambuco, onde fornece merenda escolar para a rede 

municipal de Recife, com cerca de 200 escolas. O secretário de justiça explicou 

quais os principais problemas observados com o fornecimento de alimentos para 

os presídios e que identificou a PPP como uma forma de solucioná-los. Também 

falou a respeito do projeto das unidades prisionais produtivas, que objetiva a 

ressocialização e capacitação dos internos, com a oferta de cerca de 14 cursos 

na cozinha-escola, com implantação de horta orgânica e granja. Além disso, o 

parceiro privado poderá obter receitas acessórias com a criação e 

beneficiamento de tilápia, para citar um exemplo. O assessor da Sejus, Pablo, 

salientou que dos 15 mil custodiados, metade fica em Viana. Acrescentou, ainda, 

que as receitas acessórias serão compartilhadas com o Estado. O representante 



                                                                              

da empresa Melhor Alimentação disse que tem interesse em participar do projeto 

e que a empresa possui o selo digital. Julio complementou as informações com 

relação ao Programa de PPP, detalhando como é o contrato e sua gestão, e 

encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 

 

 

 


