
Esclarecimento 6 - LI.EPE-004/2022 
 
 

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", referência LI.EPE.004/2022.  
 
 
Pergunta 1. Para podermos dimensionar o projeto apropriadamente, precisamos definir os 
limites do mesmo. Neste sentido, gostaríamos de saber se o projeto se limita ao setor elétrico 
ou abrangerá todo o setor energético, incluindo por exemplo o setor de combustíveis 
(Transporte). Entendemos que, considerando o prazo estipulado, o projeto se limitará ao setor 
elétrico, considerando suas relações com os demais setores energéticos.  
 
Resposta: O projeto possui foco no Setor Elétrico Brasileiro e suas interfaces com outros setores 
da economia nacional, com destaque para os de energia. 
 
 
Pergunta 2. No TDR, na descrição do componente 1, é mencionada a relação entre o setor 
elétrico e demais setores (pag 7): “apoiar o desenvolvimento de um sistema de MRV no Brasil, 
com prioridade no setor elétrico, em harmonia com demais setores,”. Gostaríamos de saber 
qual é a expectativa para esses outros setores. Deveremos considerar, por exemplo, os setores 
de transportes e mineração? Existe uma definição de quantos e quais setores? 
 
Resposta: Conforme resposta ao item anterior, o projeto possui o foco no Setor Elétrico e suas 
interações com outros setores, particularmente, os de energia. A definição de quantos e quais 
setores que terão interações com o Setor Elétrico Brasileiro será resultado dos estudos e 
produtos desenvolvidos no âmbito da contratação. 
 
 
Pergunta 3. Da mesma forma, de acordo com trecho retirado da página 8 do TDR, lê-se: 
“Relatório contendo uma análise e mapeamento de agentes e fontes de emissão com prioridade 
no setor elétrico, em harmonia com demais setores”. Entendemos que o mapeamento e análise 
deverá ser feita de maneira a cobrir a totalidade do setor elétrico, mas gostaríamos de entender 
as expectativas sobre tal mapeamento e análise nos demais setores. 
 
Resposta: A expectativa é de que seja apresentado o mapeamento de agentes e fontes de 
emissão do Setor Elétrico e suas interações com os demais setores. 
 
 
Pergunta 4. Em relação aos workshops presenciais, existe definição de número aproximado de 
participantes? 
 
Resposta: Não há definição do número de participantes, desde que fique caracterizado que 
houve a participação dos principais atores setoriais e tomadores de decisão. 
 
 



Pergunta 5. As despesas reembolsáveis previstas no TDR não deverão ser consideradas na 
proposta. Confirmam? 
 
Resposta: Salientamos que conforme informado na SMDI e nas diretrizes do Banco Mundial para 
a modalidade de contratação SBQC, neste momento as empresas devem encaminhar os seus 
portifólios para fins de avaliação e formação da lista curta. As empresas selecionadas na lista 
curta deverão apresentar a proposta financeira e técnica, conforme a SDP. 
 
 

Atenciosamente, 
 
Comissão de Licitação LI.EPE.004/2022. 


