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Ayesca Liddiane | Air Phoenix <pricing@phxlog.com> 
2 de fevereiro de 2021 

12:13 
Para: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL/FUNDECC 
<comissao.fundecc@ufla.br> 
Cc: Almir Moraes | Air Phoenix <diretoria@phxlog.com>, Pricing1 | Air Phoenix 
<pricing1@phxlog.com>, Licencimento | Air Phoenix <licenciamento@phxlog.com> 

Prezado Sr Pregoeiro, 

  

Entendo que a Instituição não seja obrigada a demonstrar a planilha, mas 
ainda fica como necessário a informação de quais são as despesas que 
estão incluídas no processo unitário para o processo e também as 
informações estimadas de quais são os pesos, origens, dimensões das 
cargas previstas. A definição clara e precisa do objeto do certame é 
indispensável ao bom andamento dele. Este proceder assegura ao Órgão 
licitador de que adquirirá exatamente o objeto pretendido e necessário ao 
contexto público envolvido. 

  

As informações que estão no edital são insuficientes para que haja a 
precificação de cada processo. Para estimar valores de fretes (tanto o frete 
internacional quanto o frete rodoviário) é necessário saber a origem das 
cargas e peso e dimensões; o seguro internacional é sempre uma 
porcentagem em cima do valor da carga, então depende dessa informação; 
a armazenagem também é cobrada em cima do valor da carga, do frete 
internacional e dos dias que a carga ficou no aeroporto para ser liberada. 

  

O valor de um processo de importação de uma carga de 1kg da Europa 
para Confins que tem o valor de R$ 15.000,00 é completamente diferente 
do valor de uma importação de uma carga de 1.500kg da Ásia que tem o 
valor de R$ 1.000.000,00. Os custos variáveis para cada processo são 
completamente diferentes e é impossível que haja uma precificação única 
para o processo, sendo impossível que todos os processos sejam todos no 
mesmo valor de R$ 4.995,90, por haver custos variáveis (como frete 
internacional, seguro, armazenagem, etc) que dependem diretamente do 
peso das cargas, dimensões, origem e valores. 

  

Assim, sem que haja a previsão pelo menos estimada das informações 
corretas dos embarques, é impossível que haja a precificação do serviço. É 
imprescindível a inclusão dessas informações no Edital, assim como 



planilha de custos que demonstre exatamente quais são os custos e 
despesas que estão inclusas no valor de R$ 4.995,90 por processo. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 
 

 Resposta  
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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
CULTURAL/FUNDECC <comissao.fundecc@ufla.br> 
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Para: Ayesca Liddiane | Air Phoenix <pricing@phxlog.com> 

Ayesca boa tarde, 
Eu entendo sua preocupação. Peço que considere o valor de  R$ 174.856,69  para 12 
meses de contrato e uma quantidade estimada de 35 processos. Foi o valor da mediana 
entre a planilha de preços que pagamos à empresa atual, valor coletado em outras 
licitações ocorridas em  outros órgãos , consulta, como em painel de preços e banco de 
preços. Não temos como   prever os custos pois, não sabemos o que iremos comprar. 
Dependemos da demanda da Universidade.Sei que na  maioria das vezes são 
equipamentos para pesquisa.Caso eu estipulasse o valor por cada transação eu teria que 
cumprir e voce sabe melhor do que eu que os valores são muito relativos. Preferimos 
colocar o valor global do contrato.  
att,  
Eriwelton Vilela Coelho  
Pregoeiro Oficial FUNDECC 

 

 


