MEMORA/GERLIC_068/2021
Brasília/DF, 29 de março de 2021
Ao
Conselho de Justiça Federal - CJF
Seção de Licitações
A/C Sr. Tamires Haniery de Souza Silva
Pregoeira
Brasília/DF
Ref.: Pregão Eletrônico nº 08/2021
A Empresa Memora Processos Inovadores, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.765.378/0001-23, vem, por
seu bastante procurador, que assina ao final, solicitar tempestivamente os seguintes ESCLARECIMENTOS
a respeito do pregão eletrônico em epígrafe:
Questionamento 1: Na data de hoje, 29/03/2021 ocorreu a publicação no sítio www.gov.br/compras, do
processo de compra visando realização de “licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de empresa especializada para o fornecimento de 80 licenças
de software de virtualização de estações de trabalho (Horizon 7 Enterprise – CCU), para acesso remoto, e
de 100 licenciamentos Production Support Enterprise, por meio de subscrição, mediante condições
estabelecidas neste edital, por meio do Sistema de Registro de Preços.” promovido pelo Conselho Federal
de Justiça, unidade de compra SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL-DF, UASG nº
90026, registrado naquele portal sob o número Pregão nº 82021 - Eletrônico por SRP.
Ao realizar download do instrumento convocatório e efetuar leitura do Edital da licitação em questão,
observamos que o preâmbulo do Edital apresenta o número de publicação PREGÃO ELETRÔNICO N.
06/2021 e PROCESSO SEI N. 0002509-40.2020.4.90.8000, licitação que fora cancelada na data de
26/03/2021 devido divergência constante entre o edital frente ao cadastro no site ComprasNet indicando
critério de julgamento das propostas conflitantes. Ainda neste arquivo consta que a data de realização da
sessão Pública do Pregão está agendada para o dia 12/04/2021 às 10h, conforme item 1.2. do Edital.
Entendemos que se trata de um mero erro material, que no arquivo disponível para download no link
http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp?coduasg=9002
6&modprp=5&numprp=82021, onde temos PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2021, lê-se PREGÃO
ELETRÔNICO N. 08/2021. Nosso entendimento está correto?
Questionamento 2: Solicitamos ainda a gentileza desta seção de licitações informar se houve alteração
do número do processo SEI para a licitação em referência que terá sua abertura na data de 12/04/2021 às
10h. Em caso positivo, qual o novo número do processo SEI?
Atenciosamente

Henrique Girão Moreira
Memora Processos Inovadores S.A.
CNPJ: 36.765.378/0001-23
Gerente de Licitações
Diretoria Comercial
 (61) 3771-8240 / (61) 3963-0030
 comercial@memora.com.br
www.memora.com.br

SIG Quadra 04 Lote 625 Parte A – Brasília DF
(61) 3963-0030 e-mail: contato@memora.com.br
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MEMORA/GERLIC_072/2021
Brasília/DF, 05 de abril de 2021
Ao
Conselho de Justiça Federal - CJF
Seção de Licitações
A/C Sr. Tamires Haniery de Souza Silva
Pregoeira
Brasília/DF
Ref.: Pregão Eletrônico nº 08/2021
A Empresa Memora Processos Inovadores, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.765.378/0001-23, vem, por
seu bastante procurador, que assina ao final, solicitar tempestivamente os seguintes ESCLARECIMENTOS
a respeito do pregão eletrônico em epígrafe:
No item 2.1.2 - Descrição do Objeto do Edital do pregão em referência, é definido:
Item 1 – Descrição: Licença de uso de Software de virtualização de estações de trabalho Horizon 7
Enterprise - CCU (production)(pacote de 10 licenças para acesso concorrente) - HZ7-ENC-10-C.
Quantidade total do Item 1: 48 (quarenta e oito) licenças;
Item 2 – Descrição: Production Support Enterprise do fabricante (subscrição de suporte técnico e
atualização de versão de 10 licenças para o período de 36 meses) - HZ7-ENC-10-3P-SSS-C).
Quantidade total do Item 2: 50 (cinquenta) licenças;
Em contato com o Fabricante/Distribuidor da solução objeto da presente licitação, foi informado a existência
do contrato nº 465539684 referente a 02 (dois) suportes/garantias com este Conselho de Justiça Federal,
para o Item 2 - Production Support Enterprise do fabricante (subscrição de suporte técnico e atualização de
versão de 10 (dez) licenças para o período de 36 (trinta e seis) meses) - HZ7-ENC-10-3P-SSS-C).
Questionamento 3:
Entendemos que para o Item 2 a quantidade licitada que será fornecida pela futura contratada por meio da
presente licitação é de: 48 (quarenta e oito) licenças + suporte/garantia para nova aquisição e 02
(duas) para renovações suportes/garantias. Nosso entendimento está correto?
Questionamento 4:
O contrato nº 465539684, informado pelo Fabricante/Distribuidor para renovação da quantidade 02 (duas)
renovações suportes/garantias do Item 2 - Production Support Enterprise do fabricante (subscrição de
suporte técnico e atualização de versão de 10 (dez) licenças para o período de 36 (trinta e seis) meses
- HZ7-ENC-10-3P-SSS-C) firmado com o Conselho de Justiça Federal está correto?
Atenciosamente

Henrique Girão Moreira
Memora Processos Inovadores S.A.
CNPJ: 36.765.378/0001-23
Gerente de Licitações
Diretoria Comercial
 (61) 3771-8240 / (61) 3963-0030
www.memora.com.br
SIG Quadra 04 Lote 625 Parte A – Brasília DF
(61) 3963-0030 e-mail: contato@memora.com.br
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E-mail - 0208877
Data de Envio:
05/04/2021 20:36:43
De:
CJF/Seção <sei-selita@cjf.jus.br>
Para:
henrique.girao@memora.com.br
Assunto:
Resposta ao pedido de esclarecimento PE 8/2021
Mensagem:
Prezados, boa noite,
Nos termos do inciso II, do art. 17, do Decreto n. 10.024/2019, encaminho, a seguir, respostas aos
questionamentos/pedidos realizados:
Questionamento 01:
Na data de hoje, 29/03/2021 ocorreu a publicação no sítio www.gov.br/compras, do processo de compra visando
realização de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para
contratação de empresa especializada para o fornecimento de 80 licenças de software de virtualização de estações
de trabalho (Horizon 7 Enterprise CCU), para acesso remoto, e de 100 licenciamentos Production Support Enterprise,
por meio de subscrição, mediante condições estabelecidas neste edital, por meio do Sistema de Registro de Preços.
promovido pelo Conselho Federal de Justiça, unidade de compra SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA
FEDERAL-DF, UASG nº 90026, registrado naquele portal sob o número Pregão nº 82021 - Eletrônico por SRP.
Ao realizar download do instrumento convocatório e efetuar leitura do Edital da licitação em questão, observamos que
o preâmbulo do Edital apresenta o número de publicação PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2021 e PROCESSO SEI N.
0002509-40.2020.4.90.8000, licitação que fora cancelada na data de 26/03/2021 devido divergência constante entre o
edital frente ao cadastro no site ComprasNet indicando critério de julgamento das propostas conflitantes. Ainda neste
arquivo consta que a data de realização da sessão Pública do Pregão está agendada para o dia 12/04/2021 às 10h,
conforme item 1.2. do Edital.
Entendemos que se trata de um mero erro material, que no arquivo disponível para download no link
http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp?coduasg=9002
6&modprp=5&numprp=82021, onde temos PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2021, lê-se PREGÃO ELETRÔNICO N.
08/2021. Nosso entendimento está correto?
Resposta 1:
Sim, o entendimento está correto.
Questionamento 02:
Solicitamos ainda a gentileza desta seção de licitações informar se houve alteração do número do processo SEI para
a licitação em referência que terá sua abertura na data de 12/04/2021 às 10h. Em caso positivo, qual o novo número
do processo SEI?
Resposta 2:
Não, o número do processo permanece o mesmo - 0002509-40.2020.4.90.8000.

Questionamento 03:
No item 2.1.2 - Descrição do Objeto do Edital do pregão em referência, é definido:
Item 1 Descrição: Licença de uso de Software de virtualização de estações de trabalho Horizon 7 Enterprise - CCU
(production)(pacote de 10 licenças para acesso concorrente) - HZ7-ENC-10-C. Quantidade total do Item 1: 48
(quarenta e oito) licenças;
Item 2 Descrição: Production Support Enterprise do fabricante (subscrição de suporte técnico e atualização de versão
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de 10 licenças para o período de 36 meses) - HZ7-ENC-10-3P-SSS-C). Quantidade total do Item 2: 50 (cinquenta)
licenças;
Em contato com o Fabricante/Distribuidor da solução objeto da presente licitação, foi informado a existência do
contrato nº 465539684 referente a 02 (dois) suportes/garantias com este Conselho de Justiça Federal, para o Item 2 Production Support Enterprise do fabricante (subscrição de suporte técnico e atualização de versão de 10 (dez)
licenças para o período de 36 (trinta e seis) meses) - HZ7-ENC-10-3P-SSS-C).
Entendemos que para o Item 2 a quantidade licitada que será fornecida pela futura contratada por meio da presente
licitação é de: 48 (quarenta e oito) licenças + suporte/garantia para nova aquisição e 02 (duas) para renovações
suportes/garantias. Nosso entendimento está correto?
Resposta 3
Esta correto o entendimento.
Questionamento 04:
O contrato nº 465539684, informado pelo Fabricante/Distribuidor para renovação da quantidade 02 (duas) renovações
suportes/garantias do Item 2 - Production Support Enterprise do fabricante (subscrição de suporte técnico e
atualização de versão de 10 (dez) licenças para o período de 36 (trinta e seis) meses - HZ7-ENC-10-3P-SSS-C)
firmado com o Conselho de Justiça Federal está correto?
Resposta 4
Esta correto o entendimento.

Atenciosamente,
Tamires Haniery de Souza Silva
Seção de Licitações/CJF
Anexos:
Esclarecimento 2 de 8.2021 - MEMORA.pdf
Esclarecimento 3 de 8.2021 - MEMORA.pdf
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