
 

 
 

 
6º CADERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS – CONCORRÊNCIA Nº 24/2022 

 
Consulta recebida em 12/12/2022 às 18:18hs 
 
ESCLARECIMENTO 1 
Em relação aos itens NT3 CONHECIMENTO DO PROBLEMA e NT4 PLANO DE TRABALHO, não 
identificamos limite de páginas e forma de apresentação a ser estabelecido para apresentação 
dos aspectos a serem pontuados em cada um deles. Assim, pedimos, por gentileza, esclarecer 
qual o limite de páginas deve ser considerado pelas licitantes, com fins de conferir isonomia 
entre as propostas a serem apresentadas pelas licitantes. 
Resposta:  Limite até 40 páginas na apresentação 
 
ESCLARECIMENTO 2 
Em análise à Planilha Referencial, apresenta-se a seguir algumas considerações para, ao final, 
requer. 
  
·         Em análise às porcentagens adotadas na Planilha do “Anexo A-2 cronograma físico”, 
nota-se que para o item “5.5 – Impressão de documentos”, subitem “Cópias A0”, foi adotado 
uma porcentagem de 8,33% durante os 12 meses. No entanto, ao analisar a Planilha “Anexo A-
3 cronograma financeiro”, nota-se que nos últimos dois meses do respectivo item, os valores 
apresentados passam de R$ 50,70 para R$ 152,10 (o que representa um percentual maior). 
  
·         Em análise às porcentagens adotadas na Planilha do “Anexo A-2 cronograma físico”, 
nota-se que para o item “5.5 – Impressão de documentos”, subitem “Cópias A1”, foi adotado 
uma porcentagem de 8,33% durante os 12 meses. 
No entanto, ao analisar a Planilha “Anexo A-3 cronograma financeiro”, nota-se que nos últimos 
três meses do respectivo item, os valores apresentados passam de R$ 253,40 para R$ 
434,40 (também representa um percentual maior). 
  
·         Em análise as porcentagens adotadas na Planilha do “Anexo A-2 cronograma físico”, 
nota-se que para o item “5.5 – Impressão de documentos”, subitem “Cópias A2”, foi adotado 
uma porcentagem de 8,33% durante os 12 meses. 
No entanto, ao analisar a Planilha “Anexo A-3 cronograma financeiro”, nota-se que nos últimos 
dois meses do respectivo item, os valores apresentados passam de R$ 25,35 para R$ 
101,40 (mais uma vez, representando um percentual maior). 
 
Diante do apresentado, pedimos, por gentileza, esclarecer se deve ser adotado o percentual 
indicado ou o valor indicado nas respectivas planilhas. 
Resposta: Deverá ser adotado o percentual indicado 
 
Em, 13/12/2022 
COPEL 
 


