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São João del-Rei, 29 de junho de 2015 
 
 

Processo: 23122.009255/2015-41 
Pregão Eletrônico SRP: 026/2015 
Assunto: Relatório de análise de Recurso Administrativo 
 
 

Vistos e examinados os autos do processo licitatório nº 23122.009255/2015-41, 
realizado na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços nº. 026/2014, cujo objeto 
do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de 
desembaraço e despachante aduaneiro, para executar serviços continuados de desembaraço 
alfandegário de mercadorias importadas e exportadas, inclusive aquelas recebidas em doação, 
em caráter definitivo ou não, com ou sem cobertura cambial e outros serviços correlatos, na 
Alfândega do Aeroporto Internacional de CONFINS/MG, foi concluído o que se segue. 

 
Trata-se, em síntese, de recurso administrativo interposto pelas empresas ÁPICE 

COMÉRCIO EXTERIOR LTDA e EXPORTADORA E IMPORTADORA LUBEL LTDA., 
contra decisão da Pregoeira em face da aceitação da proposta da empresa RHANA CARGA 
INTERNACIONAL LTDA. A empresa RHANA CARGA INTERNACIONAL LTDA 
interessada no certame manifestou-se apresentando suas contrarrazões.  

 
Por ser tempestivo, recebemos a peça recursal e proferimos a seguinte decisão: 

 
1 – PRELIMINARMENTE 

A licitação pública é processo seletivo, mediante o qual a Administração Pública 
oferece igualdade de oportunidades a todos os que com ela queiram contratar, preservando a 
equidade no trato do interesse público, tudo a fim de confrontar propostas para escolher uma 
ou algumas delas que lhe sejam as mais vantajosas.  

Segundo Marçal Justen Filho, “a licitação é um procedimento administrativo 
disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos de 
seleção da proposta de contratação mais vantajosa, com observância do princípio da 
isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica”. 

Marcus Vinícius Corrêa Bittencourt, define a licitação como sendo aquela que 
“corresponde a um processo administrativo, mediante o qual, a Administração Pública 
decidirá qual a proposta mais vantajosa para firmar um contrato. Esse processo consiste em 
uma série de atos preparatórios do ato final buscado pelo ente Público”.  

Dessa forma, para que se possa garantir o exame de legalidade das alegações e 
sobremaneira a fiel observância dos princípios norteadores da licitação, passo a analisar o 
mérito das razões. 
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2 – DO HISTÓRICO 
 

Licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços nº. 
026/2015, cujo objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica 
especializada em serviços de desembaraço e despachante aduaneiro, para executar serviços 
continuados de desembaraço alfandegário de mercadorias importadas e exportadas, inclusive 
aquelas recebidas em doação, em caráter definitivo ou não, com ou sem cobertura cambial e 
outros serviços correlatos, na Alfândega do Aeroporto Internacional de CONFINS/MG para 
Universidade Federal de São João del-Rei. 

Em síntese, terminada a fase de lances foi constatado, em primeira análise que a 
proposta da empresa RHANA CARGA INTERNACIONAL LTDA., primeira colocada no 
certame, estava com valor muito inferior ao estimado no edital. A pregoeira enviou mensagem 
via “chat” do sistema “comprasnet”  conforme previsto no item 8.5 do Edital, solicitando 
envio de declaração comprobatória que demonstrasse a exequibilidade da proposta 
apresentada. A empresa respondeu através de envio de declaração, anexada aos autos, que o 
preço apresentado é exeqüível, uma vez que as Taxas do Despachante via Sindicato - SDA 
serão recebidas através de reembolso, e ainda afirmou que os serviços de embarque e fretes a 
empresa e seus agentes no exterior, na qualidade de agentes de carga internacional, são 
remunerados pelas Cias Aéreas conforme estabelecido pela IATA (Associação Internacional 
de Transportes Aéreos). Depois de certificado com a empresa a confirmação da 
exeqüibilidade de sua proposta, este fato ensejou a análise da documentação apresentada pela 
citada empresa, na qual foi constatado, também, o atendimento das condições de habilitação 
do Edital. Diante disso, a mencionada empresa foi declarada vencedora do certame.  

 
Após declaração do resultado do certame, foi aberto no Sistema ComprasNet prazo 

para intenção de recursos. As empresas ÁPICE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA e 
EXPORTADORA E IMPORTADORA LUBEL LTDA. registraram intenções de recurso, 
tendo sido aceitas, assegurando a todos os licitantes interessados vista dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses, em cumprimento às disposições legais que 
regulamentam a matéria, conforme inciso XVIII do art. 4º da Lei nº. 10.520/02 e art. 26 do 
Decreto nº. 5450/05.  
 
3 – DOS RECURSOS 
 

3.1 – SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - ÁPICE COMÉRCIO 
EXTERIOR LTDA. 
 
A RECORRENTE solicita a “inabilitação da empresa Rhana Carga Internacional Ltda 
tendo em vista que seus argumentos de viabilidade não estão ancorados em base prevista 
no Edital. Alega também, que, o objeto da licitação é exclusivamente a contratação de 
serviços de desembaraço aduaneiro, não caracterizando a possibilidade de outro tipo de 
demanda acessória afirmando que o presente Edital não contempla licitação de 
agenciamento de cargas e com isso a empresa Rhana não teria garantia de que os 
embarques seriam realizados através de seus agentes ao invés de concorrência como é de 
praxe com a apresentação de pelo menos 03 orçamentos a serem avaliados pela 
Contratante.” 
A RECORRENTE manifestou ainda que “É transparente que a Rhana está pautando a sua 
remuneração em serviços outros que não o objeto do Edital estando assim em desacordo 
com o item 6.12. Por fim argumenta que a Rhana tem como propósito a “manutenção de 
carteira de clientes”, e que o propósito de um processo de licitação não é tornar a 
contratante membro da carteira de clientes da contratada.”  
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E finaliza solicitando que seja prosseguido o certame, respeitando a ordem de 
classificação, declarando vencedora a Ápice Comércio Exterior Ltda.  
 
3.3 – SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - EXPORTADORA E 
IMPORTADORA LUBEL LTDA. 
 
A RECORRENTE em sua peça recursal diz que: “...o valor ofertado pela empresa 
vencedora é nitidamente inexequível pois em nenhum lugar no Brasil se cobra RS$1.00 
por desembaraço aduaneiro. Será que este valor ofertado não é sinal que a empresa irá 
cobrar outros valores indiretamente como superfaturar valores de fretes internacional e 
doméstico ??.” 
 

 
4 – DAS CONTRARRAZÕES DA EMPRESA RHANA CARGA INTERNACIONAL 
LTDA  
 

4.1 – DAS CONTRARRAZÕES DOS RECURSOS DA RECORRENTE 
ÁPICE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. 

 
A RECORRIDA manifesta em sua contrarrazão que “No recurso apresentado pela 

empresa ÁPICE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, alega RESUMIDAMENTE QUE O 
OBJETO DESTA LICITAÇÃO É DE Desembaraço Aduaneiro e não de Agenciamento de 
Cargas, analisando o Objeto deste Edital e transcrito pelo decorrente em sua argumentação 
verifica-se “.. serviços continuados de desembaraço alfandegário de mercadorias importadas e 
exportadas, inclusive aquelas recebidas em doação, em caráter definitivo ou não, com ou sem 
cobertura cambial e outros serviços correlatos (gn), ...” 
Conforme poderá apreciar no próprio objeto deixa claro a inserção de outros serviços 
correlatos a exemplo do agenciamento de cargas, ainda sem contar com o esclarecimento 
realizado na data 03/06/2015 as 09:18:27 através do site do Comprasnet onde ratifica-se este 
serviço: “ ....B- A UFSJ não possui agente de cargas no Brasil, este serviço ficará a cargo da 
contratada da presente licitação coordenar os embarques junto a agentes no exterior...”  
Conforme poderá apreciar tais argumentos não devem prosperar visto estar claramente 
definido no objeto do Edital e através do esclarecimento do pregoeiro o serviço de 
Agenciamento estar dentro do escopo de serviços a ser realizado pelo licitante vencedor deste 
Pregão, porém de maneira intrigante fica a alegação da recorrente quanto a nosso valor sendo 
que a mesma ficou na ordem de R$195,00 o que no entender da mesma teria a exequibilidade 
exclusivamente considerando o serviço de desembaraço aduaneiro. Diante do exposto, 
solicitamos 
 
Por tudo, entendemos que fica definitivamente esclarecido a inconsistência das alegações do 
recurso apresentado pela empresa ÁPICE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA e requer a Vas. 
Sas. Considerem improcedente o recurso apresentado e determinem o prosseguimento do feito 
com a efetiva contratação da RHANA CARGA INTERNACIONAL LTDA, vencedora do 
Edital de Pregão Nº 026/2015.” 
 
E pede Deferimento. 
 
 
 

4.2 – DAS CONTRARRAZÕES DOS RECURSOS DA RECORRENTE 
EXPORTADORA E IMPORTADORA LUBEL LTDA. 
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 A RECORRIDA afirma que “No recurso apresentado pela empresa LUBEL, o qual 
carece de total falta de argumentos que nos possamos responder apenas uma simples 
colocação de informações a titulo de será, o que de maneira alguma podemos considerar como 
um recurso onde constam os alicerces e fundamentos do mesmo, e assim através desta análise 
poder pronunciar as nossas contrarrazões. Claramente esta ferramenta do comprasnet, foi 
utilizada de maneira irresponsável alegando vislumbres de adivinhação sem nenhum dado e 
argumentos desrespeitando a todos nós licitantes e entidades, intencionalmente atrasando as 
etapas do sistema comprasnet e podendo prejudicar o inicio dos serviços de importação de 
esta Universidade....Por tudo, entendemos que fica definitivamente esclarecido a 
inconsistência das alegações do recurso apresentado pela empresa LUBEL e requer a Vas. 
Sas. Considerem improcedente o recurso apresentado e determinem o prosseguimento do feito 
com a efetiva contratação da RHANA CARGA INTERNACIONAL LTDA, vencedora do 
Edital de Pregão Nº 026/2015.” 
 
E pede deferimento.  
 
5- É O RELATÓRIO 
 
5.1 - DO EXAME DO MÉRITO 
 

Preliminarmente, esclareceremos que a Administração, através da equipe de pregão, 
procura sempre o fim público, respeitando os princípios basilares da licitação, especialmente 
os da legalidade, impessoalidade, igualdade, razoabilidade, publicidade, moralidade e 
transparência.  Sempre objetivando preservar o caráter competitivo de forma que se alcance a 
solução mais benéfica para a Administração Pública. 
  
 O Pregão Eletrônico instituído pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, define em 
seu Art. 4º, inciso X que para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério 
de menor preço traduzido pelo Item 8.2.1 do edital. A vantagem, considerada sob o enfoque 
econômico, se traduz na seleção do menor preço. O tratamento da exeqüibilidade está 
condicionado aos seguintes itens do edital: 
 

8.3 “Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente, 

for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do 

artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN 

SLTI/MPOG nº 2, de 2008. 

8.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 

inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.” 
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Quando constatada a manifesta inexeqüibilidade da proposta, em face do valor orçado 
pela Administração, oportuniza-se ao particular a possibilidade de comprovar sua viabilidade 
econômica, o que pode ser feito por meio da apresentação de documentos, declaração, 
planilhas, etc., ou seja, através de instrumentos capazes de atestar que os valores propostos 
são praticáveis materialmente.  

Nesse contexto, após encerramento da fase de lances, o pregoeiro executou o previsto 
no item 8.5 do Edital solicitando envio de declaração comprobatória que demonstrasse a 
exequibilidade da proposta apresentada. Prontamente, a empresa RHANA CARGA 
INTERNACIONAL LTDA atendeu e enviou declaração afirmando que o valor era exeqüível 
e manifestou as justificativas fundamentando sua rentabilidade virá através do reembolso via 
Sindicato dos Despachantes Aduaneiros – SDA e através de remuneração efetuadas pelas 
Cias. Aéreas referentes aos serviços de embarque e fretes internacionais, na qualidade de 
agentes de carga, conforme estabelecido pela IATA. 

 
Necessário acrescer que, o Decreto Lei nº 2.472/88, que dispõe sobre legislação 

aduaneira, e a própria legislação do Imposto de Renda também o faz, estabelece que "Os 
honorários profissionais dos despachantes aduaneiros autônomos, relativos à execução dos 
serviços de desembaraço e despacho de mercadorias importadas e exportadas e em toda e 
qualquer operação do comércio exterior, realizada por qualquer via, inclusive no desembaraço 
de bagagem de passageiros, serão recolhidos, ressalvado o direito de livre sindicalização, 
POR INTERMÉDIO DE ENTIDADE DE CLASSE com jurisdição em sua região de 
trabalho, a qual efetuará a correspondente retenção do imposto na fonte". (Destacou-se). 

    
O ART. 5º, do Decreto Lei nº 2.472/88, § 2º prevê que “Na execução dos serviços 

referidos neste artigo, o despachante aduaneiro poderá contratar livremente seus honorários 
profissionais, que serão recolhidos por intermédio da entidade de classe com jurisdição em 
sua região de trabalho, a qual processará o correspondente recolhimento do imposto de renda 
na fonte”. 

 
Entendemos que a atividade do Despachante Aduaneiro, inclui os serviços de 

importação e exportação (em todas as suas modalidades) e ainda o agenciamento de cargas, 
que no caso da UFSJ, foi claramente previsto no Termo de Referência, anexo ao Edital. 
Assim, havendo a interveniência do Despachante em tais operações, os honorários deverão ser 
pagos por intermédio do seu SINDICATO, de acordo com a legislação em vigor. Dentro do 
entendimento legal, nenhum Despachante Aduaneiro poderá receber seus honorários 
diretamente, mas sim por intermédio da entidade de classe, para fins de retenção do Imposto 
de Renda na fonte. Além desta remuneração, os serviços de embarque e fretes aéreos, a 
empresa e seus agentes no exterior, na qualidade de agentes de carga internacional são 
remunerados pelas Cias. Aéreas conforme estabelecido pela IATA (Associação Internacional 
de Transportes Aéreos), que rege as normas para transporte de carga aérea inclusive as tarifas 
de agenciamento de cargas. Neste caso, a vencedora do certame, na qualidade de agente de 
carga internacional, é remunerada também pelas Cias aéreas.  

 
Isto posto, conclui-se que a remuneração das Empresas de Despacho Aduaneiro para 

executar os serviços de desembaraço e despachante aduaneiro, bem como o agenciamento de 
cargas internacionais, conforme previsto neste edital, não está restrita ao valor correspondente 
ao serviço proposto, pois outras fontes fazem parte desta estrutura remuneratória. 
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Assim, a apresentação de proposta onde o preço, a princípio, pareça irrisório ou 
inexequível, não permite concluir que a licitante não disponha de adequadas condições para 
execução do objeto da contração. 

 
Ademais, não se afigura razoável transformar a inexequibilidade em presunção absoluta, 

como se extrai da lição de MARÇAL JUSTEN FILHO, que nos ensina que: 
 
"Se o particular puder comprovar que sua proposta é exeqüível, não se lhe poderá 
interditar o exercício do direito de apresentá-la. É inviável proibir ao Estado de 
realizar contratação vantajosa. A questão é de fato, não de direito. Incumbe o ônus da 
prova da prova da exeqüibilidade ao particular. Essa comprovação poderá fazer-se 
em face da própria Administração, pleiteando-se a realização de diligência para 
tanto" (op. cit., p. 474). 
 
"A formulação desse juízo envolve uma avaliação da capacidade patrimonial do 
licitante. Se ele dispuser de recursos suficientes e resolver incorrer em prejuízo, essa é 
uma decisão empresarial privada. Não cabe à Administração a tarefa de fiscalização 
da lucratividade empresarial privada. No entanto, deve-se ter em vista que a 
inexequibilidade apenas deve ser pronunciada quando se evidenciar risco à efetiva 
viabilidade de execução do contrato. Vale dizer, se uma proposta de valor irrisório 
for plenamente executável por um particular, não estará em jogo dito interesse. A 
proposta não deve ser excluída do certame." (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 15ª Ed. Editora Dialética. São Paulo: 2012. p.754, 757) 

 
 Nesse sentido, o Tribunal de Contas já se posicionou no sentido de que esses critérios 
não são absolutos:  

 
Licitação de obra pública: 1 – Para o fim de cálculo de inexequibilidade de proposta 
comercial, os critérios estabelecidos na Lei 8.666/1993 não são absolutos, devendo a 
instituição pública contratante adotar providências com vistas à aferição da 
viabilidade dos valores ofertados, antes da desclassificação da proponente (...) 
Acórdão n.º 1857/2011, TC-009.006/2009-9, rel. Min.- Subst. André Luis de Carvalho, 
13.07.2011. 
 
“A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não 
conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia 
comercial da empresa. A desclassificação por inexequibilidade deve ser objetivamente 
demonstrada, a partir de critérios previamente publicados, após dar à licitante a 
oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta. (...) Dependendo da 
escolha da estratégia comercial, a empresa pode ser bem agressiva na proposta de preços, 
relegando a segundo plano o retorno do investimento considerado para o contrato....; pode 
haver interesse em incrementar o portfolio de execução de obras da empresa; pode haver 
interesse na formação de um novo fluxo de caixa advindo do contrato ... Esses exemplos 
podem traduzir ganhos indiretos atuais para empresa ou mesmo ganho futuro, na ótica de 
longo prazo para o mercado. Assim, é possível que empresas atuem com margem de lucro 
mínima em propostas para concorrer nas contratações ..., desde que bem estimados os custos 
diretos e indiretos.”. Por fim, destacou o relator, “não há norma que fixe ou limite o 
percentual de lucro das empresas”, de forma que “atuar sem margem de lucro ou com 
margem mínima não encontra vedação legal, depende da estratégia comercial da empresa e 
não conduz, necessariamente, à inexecução da proposta”. O Tribunal, seguindo o voto da 
relatoria, considerou procedente a Representação e fixou prazo para a anulação do ato de 
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desclassificação da proposta da representante. Acórdão 3092/2014-Plenário, TC 
020.363/2014-1, relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014. 
 
 

           Desta forma, entende-se que, no caso concreto em análise, a inexequibilidade restou 
afastada pela própria empresa por meio de manifestação formal e expressa de que é capaz de 
executar a presente contratação, objeto desta licitação, com o valor proposto.  
 

Portanto, diante dos elementos contidos nos autos, e tendo em vista o interesse 
público, representado no procedimento licitatório pela contratação da proposta mais 
vantajosa, no presente caso com expressiva economia ao erário, conclui-se pela 
improcedência do pleito das RECORRENTES. 

 
 
6 - CONCLUSÃO  
 

Por todo o exposto e em razão dos princípios da Legalidade, da Isonomia, da 
Impessoalidade, Moralidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, considero 
improcedente os recurso administrativos impetrados pelas empresas ÁPICE COMÉRCIO 
EXTERIOR LTDA e EXPORTADORA E IMPORTADORA LUBEL LTDA , e decido pela 
manutenção da classificação e habilitação da empresa RHANA CARGA INTERNACIONAL 
LTDA. declarada vencedora do Pregão Eletrônico nº. 026/2015 da UFSJ. 

 
Submeta-se, por conseguinte, o assunto à consideração da autoridade competente em 

respeito ao § 4º, do art. 109, da Lei de Licitações. 
 
 
 

São João del-Rei, 29 de junho de 2015. 
 
 

 
 
 

Fernanda Rodrigues de Andrade Drumond 
Pregoeira da UFSJ 

 
 

A DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR ficará disponível para acesso no 
endereço eletrônico: http://www.ufsj.edu.br/dimap 
 


