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Algumas atividades executadas por funcionários terceirizados envolvem 
deslocamentos desses pelo território nacional, às vezes internacional, e demandam 
planejamento prévio pela Administração para que esses custos recaiam às empresas 
contratadas e estejam embutidos na proposta apresentada na licitação.  

Não é raro deparar com o pagamento de diárias e passagens aos terceirizados pela 
Administração Pública. Mas essa prática é irregular, como será demonstrado abaixo. 

Consoante dispõe os artigos 51 e 58 da Lei Federal 8.112/90 (que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais) as diárias constituem indenização ao servidor que se afastar da sede em caráter 
eventual ou transitório, a serviço, para outro ponto do território nacional ou para o exterior. O 
servidor, nesse caso, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as despesas 
extraordinárias com estadia, alimentação e locomoção urbana. 

Como se observa, a Lei Federal prevê como destinatário desta indenização os 
servidores públicos, o que, por força do princípio da legalidade, leva à conclusão de que tal 
será devida apenas a estes, não incluindo funcionários terceirizados que prestam serviços para 
a Administração. 

Importa destacar que servidor é aquele legalmente investido em cargo público (art. 
2º, Lei 8.112/90), sendo o funcionário terceirizado empregado da empresa contratada pela 
Administração para prestar determinado serviço, possuindo, então, vínculo empregatício 
apenas com esta última e não com a Administração. 

Aliás, não há e nem deve haver qualquer vínculo entre a Administração Pública e o 
prestador de serviço contratado, motivo pelo qual várias atividades que possam caracterizar 
este são vedadas, a exemplo do contemplado no artigo 10, inciso IV, da Instrução Normativa 
nº 02/08, que disciplina a contratação de serviços continuados ou não, no âmbito dos órgãos e 
entidades integrantes do SISG – Sistema de Serviços Gerais. Segue o dispositivo citado: 

“Art. 10. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na 
administração da contratada, tais como: 

[...] 

IV – considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio 
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 
diárias e passagens.” 

O Decreto nº 5.992/06, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da 
Administração Pública Federal, expressamente prevê: 

"Art. 10... 



 

 

§ 2º É vedada a concessão de diárias para o exterior a pessoas sem vínculo com a 
administração pública federal, ressalvadas aquelas designadas ou nomeadas pelo Presidente 
da República". 

Portanto, não há como se cogitar a concessão de diárias a funcionários terceirizados 
da Administração Pública, mesmo que estes viajem para executar serviços objeto do contrato. 

A única exceção prevista pela norma citada refere-se à pessoa designada ou 
nomeada pelo Presidente da República, o que pressupõe uma situação especial. 

Mesmo entendimento aplica-se à concessão de passagens aéreas aos funcionários 
terceirizados. 

Tais custos são, em verdade, de responsabilidade do contratado, pois deve o mesmo 
arcar com todos os custos advindos da prestação dos serviços, neles inclusos os valores de 
eventuais diárias e passagens aéreas. Ou seja, tais despesas devem estar embutidas no valor 
do contrato. 

Por isso, é de salutar importância que, quando da definição do objeto e das 
condições de execução do contrato, especifique a Administração, entre outros, a necessidade 
de locomoção de funcionários da contratada para executar certos serviços em local diverso do 
original, a fim de que o proponente possa elaborar uma proposta séria, abrangendo todas as 
despesas com a execução do objeto, aí considerados os custos referentes a estas despesas. 

A definição precisa do objeto da contratação, inclusive, é a determinação que emana 
da Súmula 177 do Tribunal de Contas da União, in verbis: 

“SÚMULA Nº 177 

A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, 
até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é 
subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes 
potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação 
para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à 
definição do objeto do pregão.” 

Neste sentido, pontua-se que o art. 15 da IN 02/08 prevê que o projeto básico ou 
termo de referência deverá conter a quantidade estimada de deslocamentos dos empregados 
terceirizados, justamente para que possa o particular cotar estes valores em sua proposta. E, 
complementarmente, o art. 20 informa não ser vedado prever no instrumento convocatório 
que os proponentes ofertem preços para as necessidades de deslocamentos previstas no 
edital. Prevêem os dispositivos referidos, in verbis: 

"Art. 15. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 

... 

XII - o custo estimado da contratação, o valor máximo global e mensal estabelecido em 
decorrência da identificação dos elementos que compõem o preço dos serviços, definido da 
seguinte forma: 

a) por meio do preenchimento da planilha de custos e formação de preços, observados os 
custos dos itens referentes ao serviço, podendo ser motivadamente dispensada naquelas 
contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou desnecessário o 
detalhamento dos custos para aferição da exeqüibilidade dos preços praticados; e 

b) por meio de fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado em contratações 
similares; ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas 



 

 

de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o 
caso. 

XIII - a quantidade estimada de deslocamentos e a necessidade de hospedagem dos 
empregados, com as respectivas estimativas de despesa, nos casos em que a execução de 
serviços eventualmente venha a ocorrer em localidades distintas da sede habitual da 
prestação do serviço; 

... 

Art. 20. É vedado à Administração fixar nos instrumentos convocatórios: 

... 

V - exigência de qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à 
disputa; 

... 

IX - a obrigação do contratante de ressarcir as despesas de hospedagem e transporte dos 
trabalhadores da contratada designados para realizar serviços em unidades fora da 
localidade habitual de prestação dos serviços. 

 ... 

§ 2º O disposto no inciso V não impede a exigência no instrumento convocatório que os 
proponentes ofertem preços para as necessidades de deslocamento na prestação do serviço, 
conforme previsto no inciso XII do art. 15." (grifou-se). 

Por oportuno, no site de compras do governo federal, em ícone próprio sobre a 
terceirização de serviços, encontra-se pergunta e resposta que se coadunam com o ora 
exposto: 

“18 – Quais os requisitos e as condições necessárias que devem ser observadas para 
determinar o custo estimativo das diárias? 

R - O valor das diárias deverá ser obtido por meio de pesquisa de preço ou em pesquisa a 
contratos similares no âmbito da Administração Pública Federal. Nos casos em que a 
Convenção Coletiva de Trabalho dispuser sobre diárias, a Administração deverá observar as 
disposições ali contidas. 

Importante esclarecer que a Administração deverá prever no seu Termo de Referencia a 
quantidade estimada de deslocamentos e a necessidade de hospedagem dos empregados, 
com as respectivas estimativas de despesas, nos caso em que a execução de serviços 
eventualmente venha a ocorrer em localidades distintas da sede habitual da prestação do 
serviço conforme preconiza o inciso XIII do art. 15 da Instrução Normativa nº 2, de 2008.  

Lembrando que é vedado à Administração considerar os trabalhadores da contratada como 
colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, 
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

É necessário verificar, também, as restrições do custo das diárias impostas pela legislação: § 
2º do art. 457 da CLT, que estabelece que as diárias para viagem não devem exceder 50% 
(cinquenta por cento) do salário recebido pelo empregado, pois em caso da não observância, 
as diárias pagas serão consideradas verbas salariais e integrarão o salário do empregado para 
todos os efeitos legais, inclusive para incidência dos encargos sociais devidos.”

1
 (grifou-se)  

No âmbito do Tribunal de Contas da União seguem os seguintes julgados sobre a 
matéria:  

                                                           
1 Disponível em: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/terceirizacao/peguntas-e-respostas-tercerizacao-
convalidado.pdf 



 

 

“O mercado de TI desenvolveu modelos que padronizam conceitos e processos, permitindo a 
mensuração objetiva de prazo, custo e qualidade dos produtos gerados, como a Análise por 
Pontos de Função (APF), adotada na licitação. Com isso, e considerando que não pode haver o 
pagamento de diárias e passagens aos empregados de empresa terceirizada, as informações 
disponibilizadas no edital são suficientes para a cotação de preços pelas licitantes.”
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“86. É pertinente ressaltar que diárias e passagens são indenizações pagas ao servidor, 
conforme art. 51 da Lei nº 8.112/90. Não há previsão legal para pagamento de tais vantagens 
a terceirizados. Essa é mais uma razão para que fosse previsto no contrato a realização de 
deslocamentos por parte dos contratados. 

87. Além disso, mesmo que houvesse previsão contratual de viagens a serviço por parte dos 
contratados, quem deveria pagar os custos dos deslocamentos seria a empresa contratada, 
visto que não há previsão legal de pagamento de diárias e passagens a terceirizados pela 
Administração Pública. Posteriormente, a empresa poderia ser ressarcida das despesas pelos 
cofres públicos, seguindo o que fora estabelecido no contrato.”
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“9.4. determinar ao Ministério da Educação, com fulcro nos arts. 43, I, da Lei nº 8.443/1992 e 
250, II, do Regimento Interno do TCU, que: 

[...] 

9.4.22. nos contratos de prestação de serviços de TI, abstenha-se de prever ressarcimento de 
despesas de viagens, como diárias e passagens, de profissionais alocados pela contratada, 
uma vez que esse procedimento contraria o disposto nos arts. 54, § 1º, e 55, III, da Lei nº 
8.666/1993, ao tornar indeterminado o valor efetivo da contratação;”
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Ante o exposto, vislumbra-se que qualquer deslocamento de empregado das 
empresas contratadas decorrente da execução de serviço prestado deve ser coberto pela 
remuneração estipulada no contrato, não sendo crível o pagamento de diárias e de passagens 
aéreas pela Administração Pública contratante a este. 

                                                           
2 TCU. Acórdão 5736/2011 – Primeira Câmara. 
3 TCU. Acórdão 5351/2009 – Segunda Câmara. 
4 TCU. Acórdão 0669/2008 – Plenário. 


