Como criar Pesquisa de Preços para itens:
Para essa atividade o operador do sistema precisa ter perfil de “Solicitante de Pesquisa”.

1- Consultar cada um dos itens no catálogo para verificar se todos estão com preço
atualizado:
Exemplo para consulta de um item:
- No módulo “Catálogo de Itens”; menu “Catálogo” => “Catálogo de Itens”;
- Clicar no botão “Filtrar”;
- Digitar o código GCE no campo correspondente ou parte do nome do item no campo “Nome
Modificador”: Como exemplo, o item a ser consultado será: filtro de papel 103, código GCE
0360.0505.000078. Sugestão, filtrar pelo código GCE:

Para consultar o item pode ser com duplo clique na linha ou um clique simples na linha (para
que fique marcada em negrito) e em seguida um clique no botão “Abrir”:

O preço de referência pode ser observado na aba “Detalhes” ou na aba “Valor de Referência”:

2- Como criar uma pesquisa de preços para diversos itens:
No Módulo Catálogo de Itens, Menu Catálogo, Nova Solicitação de Pesquisa:

Preencher o campo “Unidade de Solicitação de Pesquisa:” e em seguida clicar em “Gravar”:

a) Na aba “Itens”, clicar em “Incluir” para adicionar os itens que necessitam de revisão de preços.
Obs.: preferencialmente itens de mesma família, caso o operador deseje realizar consulta a
fornecedores utilizando as funcionalidades do sistema.

Digitar parte do nome ou código GCE do item; selecionar o item conforme indicado abaixo:

Digitar os dados do próximo item e selecioná-lo até que todos os que farão parte da pesquisa
sejam incluídos.
Assim que todos os itens necessários forem incluídos, clicar em “OK”:

Itens incluídos:

Por meio do sistema GCE é possível solicitar (por e-mail) cotação de preços a fornecedores
registrados na CELIC, de acordo com a família em que estes estão aptos a atender. Quando
estes fornecedores respondem à solicitação, os preços informados devem ser inseridos na aba
“Orçamentos”. Essa funcionalidade contempla a fonte de preços “V-Fornecedores” (IN CELIC
007/2019, art.2º, §1º, V,) e está detalhada na letra “d”, deste capítulo.
Os demais preços obtidos de diversas fontes, conforme determina a IN CELIC 007/2019, naquele
mesmo artigo, devem ser inseridos na aba “Fonte de Preços”. Vejamos:
b) Aba “Fonte de Preços”:
- Clicar em “Incluir”:

- Selecionar a Fonte de Preço; informar CNPJ (caso necessário); informar Nome do Fornecedor,
Data de Emissão e clicar em “Gravar”. Após a gravação dessas informações será exibido o ícone
para incluir o Anexo, conforme telas abaixo:

- Após a inclusão do anexo, clicar em “Incluir” para informar preço e marca de cada um dos
itens pesquisados:

- Clicar em “Gravar” e em seguida em “Fechar”:

Observação: Caso algum dos itens necessite de justificativa relacionada aos
orçamentos ou à indicação de inexigibilidade, na aba “Itens” clicar em
“Justificar” e em seguida no botão correspondente, conforme indicado abaixo:
Cada justificativa fica restrita ao item em que está relacionada.

c) Na aba “Pesquisa de Preços” elabora-se a solicitação de cotação de preços que será enviada
por e-mail para fornecedores:
Passo 1: Clicar em “Incluir” para adicionar contatos dos fornecedores (de acordo com a família
dos itens).

Ao clicar em “Incluir” o sistema apresentará a tela abaixo com todos os
fornecedores registrados no sistema. Nesta tela os fornecedores podem
ser filtrados, de acordo com a família que consta em seu cadastro.
Clicar em “Filtrar”:

Na próxima janela, digitar a família desejada (neste exemplo: 0360) e
clicar novamente em “Filtrar”:

Selecionar todos, conforme indicado abaixo, e em seguida clicar em
“OK”:

Fornecedores incluídos:

Passo 2:
a) é obrigatório informar o remetente;
b) podem ser incluídos e-mails de destinatários adicionais;
c) pode ser modificado o assunto; e
d) pode ser modificado o texto da mensagem, clicando nos botões indicados na figura
abaixo:

Os e-mails devem ser separados apenas por ponto e vírgula, sem espaçamento.
Ex.: ricardo@vendasx.com.br;antonio@vendasy.com.br;maria@vendasz.com.br

Passo 3: Após verificar que a aba foi preenchida, clicar em “Gravar” (nos dados da aba) e em
seguida clicar em “Solicitar cotação por e-mail”:

Aguardar retorno dos fornecedores por e-mail e assim que as cotações forem
respondidas, estas deverão ser incluídas na aba “Orçamentos” (o que contempla o parâmetro
“V - Fornecedores” da IN CELIC 007/2019, art.2º, §1º, V).

d) Aba “Orçamentos”, informar preços recebidos dos fornecedores:
- Clicar em “Incluir” e na próxima tela clicar no ícone em formato de lupa;

- Será exibida a relação de fornecedores que receberam o e-mail enviado pelo sistema:

- Com duplo clique na linha que contém o fornecedor desejado será aberta a tela para
informação do preço recebido. É necessário anexar o documento enviado pelo fornecedor,
informar a Data de Emissão e, em seguida, clicar em “Gravar”:

- Após clicar em “Abrir” o arquivo será apresentado:

- Informar a Data de Emissão e clicar em “Gravar”:

- Novos ícones serão exibidos. Clicar em “Incluir”:

- Informar “Preço Orçado” e “Marca” e clicar em “OK”:

- Na tela seguinte clicar em “Gravar” e, em seguida, em “Fechar”:

3- Com todos os orçamentos e/ou justificativas inseridos, clicar em “Enviar” e em
seguida “Enviar para Pesquisador” para que os orçamentos sejam avaliados e o preço seja
definido no catálogo:

- Selecionar a “Unidade de Destino”, descrever a “Movimentação” e clicar em “Gravar”

- A situação da solicitação ficará “Enviada para Unidade de Pesquisa de Preço”.

Aguardar a análise dos orçamentos por parte da Unidade de Pesquisa de Preços indicada.

4- Para acompanhar a solicitação:
Módulo Pesquisa de Preços, Menu Consultas e Relatórios, Todas as Pesquisas de Preço:

A lista pode ser ordenada pelo número da pesquisa ou a solicitação específica pode ser
localizada ao clicar na ferramenta “Filtrar”.

Quando a Situação da Solicitação estiver como “Concluída”, o preço do item estará atualizado
no catálogo de itens.

