
 

 
 

7º CADERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS – CONCORRÊNCIA Nº 24/2022 
 

Consulta recebida em 13/12/2022 às 18:42hs 
 
ESCLARECIMENTO 1 
Em virtude da resposta ao Questionamento n° 01 do 6° Caderno de Perguntas e Respostas, entendemos 
que o limite de 40 páginas é para cada item (NT3 – 40 páginas e NT4 – 40 páginas). O entendimento está 
correto? 
Resposta:  Sim. O entendimento está correto 
 
Ainda, destas 40 páginas, qual será o limite para apresentação de páginas no tamanho A-3? 
Resposta: Além do limite de 40 páginas, serão apresentadas em tamanho A3, o número de páginas 
necessárias para o atendimento do item NT3 e NT4. 
 
 
 
Consulta recebida em 14/12/2022 às 09:45hs 
 
ESCLARECIMENTO 1 
Em relação ao Esclarecimento 06 divulgado em 13/12/2022, o qual passa a limitar a apresentação dos 
itens relativos ao NT3 CONHECIMENTO DO PROBLEMA e NT4 PLANO DE TRABALHO a apenas 40 páginas, 
ressaltamos que a modificação abrupta e relevante impacta consistentemente no desenvolvimento das 
propostas que vem sendo elaboradas há semanas, prejudicando a competitividade de empresas que se 
dedicaram a elaborar um material com maior nível de detalhes e mais completo, demonstrando assim a 
adequada capacitação na prestação dos serviços propostos. Além disso, o prazo para adequação das 
propostas pode inclusive prejudicar os licitantes que se prepararam com antecedência e se dedicaram a 
uma apresentação mais adequada. 
Nesta toada entendemos que, pelo menos, as 40 (quarenta) páginas as quais a Comissão se refere na 
resposta ao esclarecimento publicado, sejam para cada um dos itens. Mais objetivamente, entendemos 
que sejam 40 (quarenta) páginas para o item relativo à NT3 e outras 40 (quarenta) páginas para o item 
relativo à NT4, somando 80 (oitenta) páginas para os dois. Entendemos também que peças gráficas 
como imagens, figuras e tabelas necessárias para compreensão dos argumentos técnicos poderão ser 
apresentadas em anexos não contabilizados do limite estabelecido, inclusive com a utilização de folhas 
em A3 facilitando a compreensão e leitura. 
Está correto o nosso entendimento? 
Resposta: Sim. O Entendimento está correto 
 
Em, 14/12/2022 
COPEL 
 


