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Prezados, 
 
Seguem esclarecimentos aos questionamentos apresentados no âmbito da 
manifestação de interesse do TDR-40 "Serviços de consultoria para desenvolver o 
Projeto Precificação de Carbono e o Setor Energético".  
 
Pergunta 2: O TdR cita "soluções tecnológicas", no plural. Gostaríamos de saber se já 
existe uma definição de quantas soluções devemos prever e a finalidade de cada uma.  
 
Resposta: Não existe um número de soluções definido. O uso do plural para “soluções 
tecnológicas” é para dar a ideia de diversidade de opções que poderão ser estudadas 
pela contratada ao realizar o benchmarking previsto da descrição do Produto 3, 
Componente 1 do TdR. A opção tecnológica a ser proposta e aprovada consiste na 
estrutura conceitual de um sistema que visa permitir o reporte automático de emissões 
de GEE pelas empresas do setor de energia a serem reguladas por um mercado de 
carbono doméstico. 
 
Pergunta 3: No TdR, entre os formatos de entrega, está a especificação de um banco de 
dados, porém o projeto brifado neste TdR não prevê a etapa de desenvolvimento, que 
é quando o banco de dados será criado. Gostaríamos de confirmar qual a expectativa de 
output deste projeto, seria apenas os requisitos para a criação da solução tecnológica 
mencionada ou algo além disso? Será necessária a entrega de algum banco de dados? 
 
Resposta: Conforme descrição do Produto 3, Componente 1 do TdR, espera-se o 
detalhamento e requisitos para o desenvolvimento de solução tecnológica para o 
reporte automático de emissões de GEE.  A previsão de um banco de dados no item 9. 
Forma de Apresentação dos Produtos, se aplica, apenas caso a contratada, de acordo 
com a metodologia adotada, queira apresentar um banco de dados. 
 
Pergunta 5: A comprovação de experiência dos profissionais indicados na proposta se 
dará por meio de análise de currículo ou deverão ser fornecidos documentos adicionais 
como atestados de execução de serviços? 
 
Resposta: A experiência dos profissionais deverá ser comprovada mediante 
apresentação de atestados e outros documentos, incluindo currículos, que comprovem 
o atendimento da experiência exigida no item 8 denominado Qualificação, do Termo de 
Referência (Projeto Precificação de Carbono e o Setor Energético). 
 
  
Pergunta 6: Com relação à formação de consórcios e subcontratação de profissionais, 
gostaríamos de saber se é possível ter as duas modalidades ao mesmo tempo. Isto é, 
gostaríamos de saber se é possível ter um consórcio de empresas (Joint Venture) e ao 
mesmo tempo a subcontratação de consultores pelo consórcio. 
 



Resposta: Conforme informado na SMDI publicada, as consultoras poderão se associar 
com outras empresas com o fim de melhorarem as suas qualificações, todavia, deverão 
indicar claramente se a associação será na forma de joint venture (consórcio) ou 
subcontratação. No caso de joint venture (consórcio), todos os seus membros deverão 
ser conjuntamente e solidariamente responsáveis pelo contrato integral, se a joint 
venture (consórcio) for selecionada. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 


