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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, às 17:52, por endereço eletrônico enviado à 

<licitacaoalmeirim@gmail.com> e, <licitacaoalmeirim@gmail.com>.  
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RESPOSTA DA PERGUNTA N°1 

Esclarecemos ao potencial licitante que as informações técnicas e os detalhamentos do dos 

documentos publicados e apresentados são condizentes com o nível de anteprojeto que este 

modelo licitatório exige.  O ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA apresenta a estimativa 

de classificação do Parque de Iluminação Pública de Referencia com base em premissas de 

engenharia que cumprem os parâmetros definidos pela NBR 5101:2018. É facultada ao 

potencial licitante a realizar visita técnica ao município para aferir a atual situação dos ativos 

e realizar sua própria estimativa de classificação, caso não opte em adotar a classificação de 

referência apresentada neste ANEXO. 

RESPOSTA DA PERGUNTA N°2 

Os APÊNDICES B, C e D, citados pelo potencial licitante apresentam, respectivamente, os 

endereços e coordenadas geográficas de todas edificações públicas municipais, locais de 

videomonitoramento e pontos de wi-fi que deverão ser atendidos pela infraestrutura de 

telecomunicações a ser implantada no PODER CONCEDENTE. Entendemos que estas 

informações são suficientes para que os potencias licitantes realizem suas próprias análises 

diagnósticas partir destas, tenham condições de formularem suas propostas. 

RESPOSTA DA PERGUNTA N°3 

O APÊNDICE E, citado pelo potencial licitante apresenta as figuras resultado do 

georreferenciamento dos locais apresentados nos APÊNDICES B, C e D. Essas informações 

são mais do que suficientes para que o potencial licitante realize o seu próprio 

georreferenciamento e apresente sua proposta de execução do objeto, conforme já 

mencionado na resposta do item 2 deste mesmo questionamento. 
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RESPOSTA DA PERGUNTA N°4 

De acordo com o APÊNDICE F do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, são 

apresentadas a localização de duas torres já instaladas no território pertencente ao PODER 

CONCEDENTE. A torre 1 possui as coordenadas de 1°31’44.94” S e 52°34’42.70” O.  E a 

torre 2 possui coordenadas geográficas 0°53’0.22” S e 52°36’11.07” O. 

O Estudo de Viabilidade Técnica, assim como apresentado no TERMO DE REFERÊNCIA 

possui nível de detalhamento de ANTEPROJETO, necessário para composição dos custos 

de investimento da CONCESSÃO. Desta forma, de acordo com as premissas do 

funcionamento de rádio enlace e estudo da conjuntura do PODER CONCEDENTE é 

prevista a nível de referencia a necessidade de implantação de uma torre de 40 metros de 

altura. Porém é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, com base na sua proposta 

apresentada e expertise de mercado, definir o modelo de torre a ser adotado, sua altura, o 

local de instalação da torre e realização da sondagem de solo.  

RESPOSTA DA PERGUNTA N°5 

O APÊNDICE G apresenta a quantidade de unidades consumidoras, o número de instalação 

de cada uma delas, a descrição dos locais, a modalidade tarifária e a quantidade de fases de 

ligação. Essas informações são suficientes para que o potencial licitante elabore sua 

proposta. 

RESPOSTA DA PERGUNTA N°6 

O local de instalação do Centro de Controle e Operação (CCO) não foi definido no 

ANTEPROJETO, e como estabelecido pelo ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, o 

local será definido conjuntamente pela CONCESSIONÁRIA e pelo PODER 
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CONCEDENTE. É previsto na composição do OPEX apresentado na Tabela 8 do ANEXO 

IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA, valores referentes ao custo de aluguel 

do local de instalação do CCO, realizado com base na análise do preço médio do mercado 

imobiliário da região. 

 

Publique-se.  

Cumpra-se. 

 

Almeirim/PA, 24 de agosto de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Ariane Farias Sobrinho 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) 


