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Niterói, 11 de abril de 2022. 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ 

Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas 

Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais 

Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica 

Secretaria Executiva de Obras 

angrappp@angra.rj.gov.br 

 

 

Ref.: Concorrência n.º 001/2022 - Contratação de Parceria Público-Privada (PPP), na 

modalidade de Concessão Administrativa, destinada à realização de investimentos e à 

prestação de serviços para construção, operação, gestão e manutenção do Novo Centro 

Administrativo Sustentável do Município de Angra Dos Reis/RJ, sob o conceito de Smart 

Building. 

 

 

Exmos. Senhores, 

 

  Cumprimentando-os cordialmente, servimo-nos do presente Ofício para, tendo 

em vista a necessidade de estudos aprofundados para o oferecimento de proposta responsiva 

no âmbito do certame em tela, e considerando se tratar de projeto de grande dimensão e 

complexidade, a ser executado ao longo de 30 anos, REQUERER, em prol da competitividade 

no certame licitatório, a prorrogação do prazo para entrega de envelopes referentes à 

Concorrência em epígrafe por adicionais 45 (quarenta e cinco) dias. 

 

  Ressalte-se que o projeto em comento é absolutamente inédito no país e requer 

diversas expertises – construtivas, de operação e de serviços inteligentes – concentradas numa 

única Sociedade de Propósito Específico – SPE que será criada para o seu desenvolvimento em 

conjunto. Isso faz com que, da perspectiva técnica e operacional, haja a necessidade de 

realização de amplos e criteriosos estudos para a sua adequada execução. 

 

Nessa linha, a prorrogação solicitada se daria por prazo minimamente razoável, 

não impactando de maneira significativa o desenvolvimento do empreendimento pela 

Municipalidade. Adicionalmente, faria com que houvesse o incremento de participação privada 

no projeto, já que as empresas teriam mais tempo para formular estudos e se consorciar. 
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Finalmente, esta empresa possui o profundo interesse no desenvolvimento de 

projetos tecnológicos e de vanguarda, que possuem o potencial de trazer benefícios para a 

Administração Pública e para os cidadãos. A prorrogação de prazo solicitado faria com que nos 

debruçássemos sobre o projeto, em consonância com a nossa estratégia de prestação de 

serviços e crescimento de nossa atuação. 

 

Renovamos votos de elevada estima e apreço. 
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