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Rodrigo Jordão Dias

De: sei-selita
Enviado em: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 16:13
Para: Elis Mery Pickler - Gelic
Cc: franciele@negociospublicos.com.br; suporte.adm@negociospublicos.com.br; 

camila.crozeta@negociospublicos.com.br; 
viviane.riego@negociospublicos.com.br; 'Thalita Heloisa Ferreira'; sei-selita

Assunto: RES: Solicitação de Esclarecimento - PE  02/2022 Conselho da Justiça Federal - 
CJF - ID 21945

Prezada, boa tarde! 
 
Trata-se de pedido de esclarecimento, referente ao PE-CJF 02/2022, recebido nos termos da cláusula 3.4 do edital e 
artigo 23 do decreto 10.024/2019.  
 
Consoante prazos e condições presentes nos subitens 3.4.1 e 3.4.2 do instrumento convocatório do PE-CJF 02/2022, 
tem-se a resposta aos questionamentos: 
 

 
Conforme abordado nos estudos preliminares e termo de referência, esclarece-se que se faz necessário o 
acesso a, no mínimo (7) sete  portais de compras governamentais, quais sejam: 
 

1. Comprasnet (Governo Federal); 
 
2. Licitações-e (Banco do Brasil); 
 
3. Base do Ministério da Saúde (BPS) 
 
4. Base da Bolsa Eletrônica de Compras de SP (BEC) 
 
5. Tabela SINAPI 
 
6. Tabela CMED 
 
7. Preços SRP 

 
As bases citadas compreendem a quase totalidade da gama de materiais/serviços constante comumente da 
rotina de aquisições/contratações do CJF. As pesquisas de preços concentram-se em materiais/serviços 
comuns, que são satisfatoriamente atendidos por estas bases. 
 
Cabe destacar que, além de acesso às bases citadas, a ferramenta deve permitir o acesso às 
informações/documentos relativos aos valores de referência (Editais, Atas do Pregão, Termo de 
homologação, Anexos, Propostas Comerciais, Registro de Preços), atualizados diariamente, ou seja, aos 
documentos referentes ao procedimento licitatório. 
 

Atenciosamente, 
 
 

  

    

Rodrigo Jordão Dias 
Pregoeiro  
Subsecretaria de Compras, Contratos, Licitações e Patrimônio 
Secretaria de Administração 
+55 (61) 3022-7543 
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De: Elis Mery Pickler - Gelic <elis@gelicprime.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 16:38 
Para: sei-selita <sei-selita@cjf.jus.br> 
Cc: franciele@negociospublicos.com.br; suporte.adm@negociospublicos.com.br; 
camila.crozeta@negociospublicos.com.br; viviane.riego@negociospublicos.com.br; 'Thalita Heloisa Ferreira' 
<thalita@negociospublicos.com.br> 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - PE 02/2022 Conselho da Justiça Federal - CJF - ID 21945 
 
Ao 
Conselho da Justiça Federal - CJF 
Brasília/DF 
 
Pregão Eletrônico nº 02/2022 
Processo SEI nº 0003252-15.2021.4.90.8000 
  
 
Assunto: Esta licitação tem por objeto aquisição de licença para 5 (cinco) usuários de ferramenta para pesquisa e 
comparação de preços praticados pela Administração Pública, baseada numa ampla base de dados de resultados de 
licitações adjudicadas e homologadas, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência – Módulo I 
do Edital. 
 
 
A Capacitação Legal – Treinamentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Lourenço Pinto, 196 
– Conj. 301 – Andar 03 – Centro – Curitiba/PR, CEP: 80.010-160, e inscrita no CNPJ sob o n° 42.818.048/0001-51, vem 
pela presente tempestivamente, com esteio no preâmbulo do Edital de Dispensa supra, oferecer ESCLARECIMENTO, 
conforme razões de fato e de direito, para a devida análise e acolhimento, na forma da lei e do instrumento 
convocatório. 
 
Em análise ao Termo de Referência – item 3 – DETALHAMENTO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / QUANTITATIVO e 
PARCELAMENTO DO OBJETO, é mencionado no item 3.2 letra d) possuir ampla base de dados de preços da 
Administração Pública, já adjudicado e homologado, compreendendo compras nas esferas federal, estadual e 
municipal. 
 
Com o intuito de ofertar preço para participação na licitação, oferecendo ferramenta de busca de preços que 
apresenta excelente relação-custo benefício e qualidade e atendam plenamente ao que se destinam para essa 
licitação, solicitamos o esclarecimento sobre a questão abaixo. 
 
A ampla base de dados de preços da Administração Pública citada no item 3.2 letra d, se trata de quantos portais? 
 
 
Agradecemos a compreensão. 
 
Atenciosamente. 
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ELIS MERY PICKLER 
Supervisora de Licitações 
 

GELIC Tecnologia 

Rua Doutor Brasílio Vicente de Castro, nº 111 

Sala 902 Campo Comprido - Curitiba/PR  

 

 
Telefone: 

Celular: 

E-mail: 

+55 (41) 3513-6522 

+55 (11) 98414-0704 

elis@gelicprime.com.br
  
www.gelicprime.com.br 

www.cotavw.com.br 

www.quantovale.com.br 
 

  

 

CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO 

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação 

confidencial e/ou privilegiada. Caso você tenha recebido este e-mail por 

engano, não utilize, copie ou divulgue as informações nele contidas. E, 

por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo ao e-mail, e em 

seguida apague-o. 
 

DISCLAIMER 

This message, including its attachments, may contain confidential and/or 

privileged information. If you received this email by mistake, do not use, 

copy or disseminate any information herein contained. Please notify us 

immediately by replying to the sender and then delete it. 
 

 
 


