
Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

De: 	 Setape <setape@setape.com.br > 
Enviado em: 	 quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 12:05 

Para: 	 licitacao@coronelvivida.pr.gov.br ; licitacaocoroinelvivida@gmail.com  
Cc: 	 Luis Eduardo 
Assunto: 	 Licitação PE 111/2022 - Questionamento 

Ao Setor de Licitações, 

Questionamento sobre a Licitação PE 111/2022 que tem por Objeto: 

* LICITAÇÃO ELETRÔNICA * CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM 
VALUATION, PELO MÉTODO DE FLUXO DE CAIXA DESCONTADO E PELO 
MÉTODO DE AVALIAÇÃO POR MÚLTIPLOS DE MERCADO E AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL, COM ENTREGA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA CONFORME O PADRÃO DA CVM - COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS DA EMPRESA FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA. 
HTTP://WWW.LICITACOES-E.COM.BR  
Datas Abertura: 27/12/2022 08:00 

Pergunta: 

"Entendemos que o plano de investimentos da Empresa Força e Luz Coronel Vivida 
Ltda., ou seja, os investimentos propriamente ditos (Capex) e as previsões dos 
efeitos futuros desses investimentos sobre as receitas e sobre os correspondentes 
custos e despesas (Opex) serão fornecidos pela Contratante juntamente com os 
dados históricos sobre receitas e Opex. Está correto o nosso entendimento?" 

SETAPE Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia Ltda. 
CNPJ: 44.157.543/0001-92 
setape@setape.com.br  
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De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei 13 70912018), temos o dever legal de proteger qualquer informação que coletamos 
de você. As informações contidas neste e-mail e quaisquer anexos são privilegiadas, confidenciais e destinadas ao uso exclusivo do destinatário 
original. Se você recebeu este e-mail por engano, você não deve copiar, distribuir ou divulgar as informações nela contidas. Por favor, informe 
imediatamente o remetente e exclua o e-mail, inclusive esvaziando sua caixa de e-mail excluída. 
A SETAPE está comprometida em garantir a segurança e a proteção das informações pessoais que tratamos e em fornecer uma abordagem 
compatível e consistente à proteção de dados. Se você tiver alguma dúvida relacionada à nossa conformidade com a LGPD, entre em contato 
com nosso Encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou faça uma Solicitação de Acesso do Titular dos Dados. 



Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

De: 	 marcelo@coronelvivida.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 22 de dezembro de 2022 10:51 

Para: 	 licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Assunto: 	 Re: ENC: Licitação PE 11112022 - Questionamento 

Todas as informações necessárias para realização dos serviços serão fornecidos pela empresa quando da execução 
dos serviços, 

Como são dados contábeis, estes estão de posse da empresa Força e Luz não tendo o Município esses 
documentos, os quais serão fornecidos para a empresa vencedora do certame 

21 de dezembro de 2022 13:01, Iicitacaocoronelvivida.pr.gov.br  escreveu: 

De: Setape <setapesetape.combr> 
Enviada em: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 12:05 
Para: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br ; licitacaocoroinelvividaqmail.com  
Cc: Luis Eduardo <lepcsetape. com . br> 
Assunto: Licitação PE 11112022 - Questionamento 

Ao Setor de Licitações, 

Questionamento sobre a Licitação PE 111/2022 que tem por Objeto: 

* LICITAÇÃO ELETRÔNICA * CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS EM VALUATION, PELO MÉTODO DE FLUXO DE CAIXA 
DESCONTADO E PELO MÉTODO DE AVALIAÇÃO POR MÚLTIPLOS 
DE MERCADO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL, COM ENTREGA DE 
LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CONFORME O 
PADRÃO DA CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DA 
EMPRESA FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA. * 
HTTP://WWW.LICITACOES-E. COM . BR * 

Datas Abertura: 27112/2022 08:00 

Pergunta: 

"Entendemos que o plano de investimentos da Empresa Força e Luz 
Coronel Vivida Ltda., ou seja, os investimentos propriamente ditos 
(Capex) e as previsões dos efeitos futuros desses investimentos sobre 
as receitas e sobre os correspondentes custos e despesas (Opex) 
serão fornecidos pela Contratante juntamente com os dados históricos 
sobre receitas e Opex. Está correto o nosso entendimento?" 

SETAPE Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia 
Ltda. 

CNPJ: 44.157.543/0001-92 
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Seba P e 
3 rmr ( 

Maria Tereza Stoppa 
Departamento Comercial 

ç +55(11) 3817.2022/98246.9985 
+55 (11) 98341.9828/ 98341.9812 

co setape@setape.com.br  

3 www.setape.com.br  

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13. 709/2018), temos o dever legal de proteger qualquer 
informação que coletamos de você. As informações contidas neste e-mail e quaisquer anexos são privilegiadas, confidenciais 
e destinadas ao uso exclusivo do destinatário original. Se você recebeu este e-mail por engano, você não deve copiar, 
distribuir ou divulgar as informações nela contidas. Por favor, informe imediatamente o remetente e exclua o e-mail, inclusive 
esvaziando sua caixa de e-mail excluída. 

A SETAPE está comprometida em garantir a segurança e a proteção das informações pessoais que tratamos e em fornecer 
uma abordagem compatível e consistente à proteção de dados. Se você tiver alguma dúvida relacionada à nossa 
conformidade com a LGPD, entre em contato com nosso Encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou faça uma 
Solicitação de Acesso do Titular dos Dados. 



Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

De: 	 licitacao@ coro nelvivi da. pr.govbr 
Enviado em: 	 quinta-feira, 22 de dezembro de 2022 11:06 

Para: 	 Setape 

Assunto: 	 Licitação PE 11112022 - Questionamento 

Bom dia 

Segue abaixo resposta ao questionamento 

Atte., 

Todas as informações necessárias para realização dos serviços serão fornecidos pela empresa quando da execução 
dos serviços, 

Como são dados contábeis, estes estão de posse da empresa Força e Luz não tendo o Município esses 
documentos, os quais serão fornecidos para a empresa vencedora do certame 

21 de dezembro de 2022 13:01, licitacaocoronelvivida.pr,qov.br escreveu: 

De: Setape <setapesetape.com  br> 
Enviada em: quarta-feira. 21 de dezembro de 2022 12:05 
Para: licitacaocoroneIvivida.pr.gov.br ; licitacaocoroinelvividagmail.com  
Cc: Luis Eduardo <lepcsetape. com . br> 
Assunto: Licitação PE 111/2022 - Questionamento 

Ao Setor de Licitações, 

Questionamento sobre a Licitação PE 111/2022 que tem por Objeto: 

* LICITAÇÃO ELETRÔNICA * CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS EM VALUATION, PELO MÉTODO DE FLUXO DE CAIXA 
DESCONTADO E PELO MÉTODO DE AVALIAÇÃO POR MÚLTIPLOS 
DE MERCADO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL, COM ENTREGA DE 
LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CONFORME O 
PADRÃO DA CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DA 
EMPRESA FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA. * 
HTTP://WWW.LICITACOES-E. COM . BR * 

Datas Abertura: 27/12/2022 08:00 

Pergunta: 

Entendemos que o plano de investimentos da Empresa Força e Luz 
Coronel Vivida Ltda., ou seja, os investimentos propriamente ditos 
(Capex) e as previsões dos efeitos futuros desses investimentos sobre 
as receitas e sobre os correspondentes custos e despesas (Opex) 



serão fornecidos pela Contratante juntamente com os dados históricos 
sobre receitas e Opex. Está correto o nosso entendimento?" 

SETAPE Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia 
Ltda. 

CNPJ: 44.157.543/0001-92 

setape@setape.com.br  

Seba P e 
a member Ot 

VRG 

Maria Tereza Stoppa 
Departamento Comercial 

ç +55(11) 3817.2022/98246.9985 
+55 (11) 98341.9828 / 98341.9812 

o setape@setape.com.br  

, www.setape.com.br  

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.70912018), temos o dever legal de proteger qualquer 
informação que coletamos de você. As informações contidas neste e-mail e quaisquer anexos são privilegiadas, confidenciais 
e destinadas ao uso exclusivo do destinatário original. Se você recebeu este e-mail por engano, você não deve copiar. 
distribuir OU divulgar as informações nela contidas. Por favor, informe imediatamente o remetente e exclua o e-mail, inclusive 
esvaziando sua caixa de e-mail excluída. 

A SETAPE está comprometida em garantir a segurança e a proteção das informações pessoais que tratamos e em fornecer 
uma abordagem compatível e consistente à proteção de dados. Se você tiver alguma dúvida relacionada à nossa 
conformidade com a LGPD, entre em contato com nosso Encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou faça uma 
Solicitação de Acesso do Titular dos Dados. 
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