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RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESLARECIMENTO  

 

 

À SPLICE INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 

Juscelino K. de Oliveira, 154, Blocos AB, C, Lageado, Votorantim/São Paulo.  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/ 2020-PMA 

 

Ref.: EDITAL DE ONCORRÊNCIA Nº 001/2020-PMA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1107/ 2020-CPL/PMA 

 

OBJETO: Contratação de parceria público-privada, na modalidade concessão 

administrativa para os serviços de eficientização, operação e manutenção da iluminação 

pública, implantação operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina 

fotovoltaica própria do Município de Almeirim/PA. 

 

 

Prezado Sr. Flávio Ramos da Silva, 

Splice Indústria Comércio e Serviços Ltda., 

 

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Almeirim/PA, vem, por meio 

deste, responder à vossa solicitação de esclarecimentos recebida tempestivamente no dia 18 

de agosto de 2020, por endereço eletrônico enviado à <licitacaoalmeirim@gmail.com>. 
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Resposta da Pergunta 1 

A definição das características fotométricas das luminárias a serem instaladas são 

discricionárias da futura CONCESSIONÁRIA, com base na sua expertise e conhecimento 

das tecnologias disponíveis no mercado. Não cabe ao ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA determinar especificações ao CONCESSIONÁRIO, devendo a 

CONCESSIONÁRIA se atentar quanto a boa prestação dos serviços que serão aferidos e 

regidos pelos INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSÃO. 

 

Resposta da Pergunta 2 

Conforme o trecho citado pelo potencial licitante, temos: 

5.1.2.10. A ampliação da infraestrutura de 

telecomunicações, instalação de novas câmeras e pontos 

de WI-FI público durante o período de CONCESSÃO, 

deverá ser solicitada pelo PODER CONCEDENTE e 

acordada com a CONCESSIONÁRIA conforme os 

termos do EDITAL, CONTRATO e ANEXOS. A 

ampliação deverá acompanhar os índices de crescimento 

vegetativo da população do município e o 

desenvolvimento urbano local. (grifo nosso) 

 

Desta forma, a ampliação do atendimento de novos pontos deverá ser solicitada pelo 

PODER CONCEDENTE e as condições dessa ampliação acordados com a 

CONCESSIONÁRIA. E assim como apresentado claramente no tópico do ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA essa solicitação deverá acompanhar os índices de crescimento 

da população e desenvolvimento local. 
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Resposta da Pergunta 3 

O Município de Almeirim/PA considera válido elucidar que, de acordo com os critérios e 

as normas gerais da legislação própria, para fins de formulação e apresentação do valor da 

Proposta Econômica não deve ser considerado a estimativa de Receitas Acessórias, a qual, 

nos termos do art. 18, inciso VI da Lei 8.987/20, deve ser considerada como um ganho extra, 

uma possibilidade e por esse motivo não embasa o valor da proposta. 

Neste sentido, havendo exploração de Receitas Acessórias, esclarecemos que a 

CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com o Poder Concedente, na proporção de 30% 

da arrecadação bruta oriunda de Receita Acessória. Vejamos: 

Item 4.3 Caderno de Encargos – “A CONCESSIONÁRIA deverá 

compartilhar com o PODER CONCEDENTE, na proporção de 

30% (trinta por cento) da arrecadação bruta da RECEITA 

ACESSÓRIA, restando-lhe 70% (setenta), conforme disposto no 

ANEXO VII – PLANO DE NEGÓCIOS.”  

Item 6.3 Plano de Negócios -“As Receitas Acessórias 

correspondem a um conjunto de valores cujo recebimento decorre 

da realização, pelo Concessionário, de atividades econômicas 

relacionadas tangencialmente aos objetos de um contrato de 

Concessão Administrativa. No caso em questão o objeto de 

Sistema de Telecomunicações permite a obtenção de Receitas 

Acessórias, vide autorização do Poder Público de Almeirim/PA, 

a possibilidade de exploração de mercado no segmento de 

comercialização de acesso à internet. A exploração de Mercado 

para obtenção de Receita fora autorizada mediante a uma divisão 

das receitas resultantes de tal comercialização. A divisão 

vislumbrada por esse plano econômico faz menção as grandezas 

de 70% destinado ao CONCESSIONÁRIO e de 30% designado 

ao PODER CONCEDENTE, montante no qual deverá ser 

revestido em abatimentos na Parcela Remuneratória Mensal paga 

pelo Município de Almeirim/PA.” 
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Resposta da Pergunta 4 

Por se tratar de ativo municipal, cabe ao Município de Almeirim a responsabilidade de 

adimplemento das obrigações financeiras referentes a energia de iluminação pública. 

 

 

Publique-se.  

Cumpra-se. 

Almeirim/PA, 24 de agosto de 2020. 

Atenciosamente, 

 

Ariane Farias Sobrinho 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) 


