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 No dia cinco do mês de janeiro de 2022, às dez horas, foi realizada a Audiência 

Pública n° 001/2022 SPP, referente à 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, em observância ao art. 39, da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993, cujo aviso de realização fora publicado no sítio eletrônico 

https://ppp.angra.rj.gov.br/ppp-centro-administrativo.asp, no Boletim Oficial do Município n° 

1.417, do dia 10 de dezembro de 2021 e no Jornal de Grande Circulação "O Dia", edição do 

dia 10 de dezembro de 2021. 

 A audiência pública foi realizada de modo híbrido, na plataforma YouTube, no link 

https://www.youtube.com/watch?v=8EL8pSpljp8, que foi disponibilizado no site 

http://ppp.angra.rj.gov.br/ppp-cidade-inteligente.asp, em razão das medidas sanitárias 

adotadas para prevenção do coronavírus. 

 Ato contínuo a abertura dos trabalhos, a Superintendente de Tecnologia da 

Informação e Presidente da Comissão de Licitações de PPPs e Concessões, Andréia 

Schafer C. Oliveira, solicitou que fossem aguardados 10 minutos para que todos os 

interessados em participar da audiência pudessem acessar o endereço disponibilizado no 

sítio eletrônico. 

 Em seguida, anunciou que participariam presencialmente da audiência o Secretário  

de Planejamento e Parcerias, o Sr. André Luís Gomes Amazonas Pimenta, e o 

representante da empresa Spin Consultoria LTDA., o Sr. Vitor Amuri Antunes. 

 A Sra. Presidente da Comissão informou as regras da audiência pública, dentre elas 

que (i) caso ocorresse interrupção da transmissão da audiência, seria disponibilizado, no 

prazo de quinze minutos, novo link no site para continuidade da audiência e que (ii) a 

participação dos interessados ocorreria através do chat do canal do YouTube e do e-mail 

comissão.ppp@angra.rj.com.br. Informou ainda que a audiência estaria sendo gravada para 

arquivo e registro histórico.  

https://www.youtube.com/watch?v=8EL8pSpljp8
http://ppp.angra.rj.gov.br/ppp-cidade-inteligente.asp
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 Foi passada a palavra ao Secretário  de Planejamento e Parcerias, André Luís 

Gomes Amazonas Pimenta, que inicialmente cumprimentou os presentes, falou da  

importância da audiência pública e da PPP do novo Centro Administrativo Sustentável para 

o Município de Angra dos Reis. Posteriormente, apresentou as peculiaridades e 

estruturação do projeto.  

 Após a apresentação, a Sra. Presidente solicitou que os participantes aguardassem 

dez minutos para o recebimento das perguntas através do chat e por e-mail. 

As perguntas foram respondidas pelo Sr. Secretário de Planejamento e Parcerias, que em 

seguida fez suas considerações finais acerca do projeto. 

 Por fim, a Sra. Presidente da Mesa proferiu os agradecimentos e declarou encerrada 

a Audiência Pública n° 001/2022/SPP, às onze horas e quarenta minutos. 

Registrou-se 31 pessoas presentes no auditório e 17 acessos durante a transmissão ao 

vivo, com pico de 23 visualizações simultâneas. 

 Segue anexo a esta ata, o controle dos questionamentos, via e-mail 

(comissão.ppp@angra.rj.gov.br) e as perguntas realizadas no chat da plataforma do 

YouTube durante a transmissão ao vivo. 

Angra dos Reis, 05 de Janeiro de 2022. 

André Luís A. Pimenta 
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ANEXO I 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (HÍBRIDA) 

CONTROLE DE E-MAILS RECEBIDOS 

Não recebemos questionamentos via e-mail.  
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ANEXO II 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (REMOTA) 

CONTROLE DE PERGUNTAS EXTRAÍDAS DO CHAT DO YOUTUBE 

ITEM NOME DO 

PARTICIPANTE 

PERGUNTA 

1 Paulo Freitas 

Considerando uma nova realidade pós pandemia aonde o 

home office se provou possível e já se estabeleceu como 

padrão em minutos lugares, acredito que o projeto deva ter 

previsões que possibilita o servidor continuar prestando o 

serviço independente de estar no centro administrativo, quais 

as medidas sobre esse assunto? 

2 
Djalma Antônio 
Nunes 

Qual será a viabilidade da concessionária participar junto ao 

poder público na construção de meios alternativos ou 

estruturais dentro das vias municipais tendo em vista o nosso 

espaço com a nova demanda de circulação partindo do 

princípio  que também será um polo atrativo. 

3 
Luciene Jordão 

Rabha 

Gostaria que fosse esclarecido tempo (prazo) de construção 
do edifício e o prazo para que as Secretarias possa se 
organizar para fazerem as mudanças. 

4 
Ricardo Menezes 
Pereira 

Haverá uma ciclovia chegando até o prédio administrativo? 

5 
Ricardo Menezes 
Pereira 

Haverá um vestuário para os funcionários que vem para o 

trabalho de bicicleta poderem trocar de roupa? 
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