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1. Breve histórico a respeito da contratação de serviços de aquisição de passagens 
aéreas 

A contratação de serviços de aquisição de passagens aéreas tem sido alvo de 
intensos debates no meio jurídico para estabelecer um modelo de contratação 
adequado às necessidades da Administração Pública, bem como das demais entidades 
que se submetem ao dever de licitar (como é o caso dos Serviços Sociais Autônomos), 
e que esteja em sintonia com as práticas de mercado das empresas que atuam na área. 

Inicialmente, a contratação de tais serviços se dava por intermédio das 
agências de viagens, que eram remuneradas mediante o pagamento de uma comissão 
pela venda dos bilhetes. Nessa sistemática, as agências eram remuneradas 
diretamente pelas próprias companhias aéreas, que pagavam uma comissão 
previamente ajustada e inserida no valor de cada bilhete. Assim, as agências de 
viagens, no processo de intermediação para a compra de passagens, ofertavam um 
percentual de desconto sobre a sua comissão, sagrando-se vencedora da licitação 
aquela agência que ofertasse o maior percentual de desconto sobre a venda dos 
bilhetes. 

Mais recentemente foi editada a IN SLTI nº 07/2012, que passou a estabelecer 
como critério de julgamento a ser utilizado para a aquisição de passagens aéreas por 
intermédio de agências de viagens o de menor preço, resultante do menor valor 
ofertado pela prestação dos serviços de agenciamento de viagens. Nesse caso, as 
agências passaram a ser remuneradas por uma taxa de serviço relativa à prestação dos 
serviços de agenciamento de viagens com o valor proposto, multiplicado pela 
quantidade de passagens emitidas no período faturado, e, pelos serviços correlatos, 
com os valores decorrentes da incidência de percentual definido em instrumento 
convocatório sobre o valor proposto para o agenciamento, multiplicado pela 
quantidade dos serviços efetivamente prestados. 

Dessa forma, para fins de julgamento das licitações processadas nos moldes 
da IN nº 07/2012, os licitantes deveriam cotar em suas propostas apenas o valor 
correspondente para a taxa de agenciamento de viagens, sagrando-se vencedor da 
licitação aquele que ofertasse o menor valor para a prestação dos serviços. 

2. O procedimento para a contratação de passagens aéreas previsto IN SLTI nº 
03/2015 e a sua aplicabilidade aos Serviços Sociais Autônomos 

A partir de algumas recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de 
Contas da União no Acórdão nº 1.973/2013-Plenário1 e estudos sobre a matéria, no 
                                                           
1 “VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Representação formulada pela empresa Eurexpress Travel Ltda., em 
que questiona a vantajosidade e a economicidade da Instrução Normativa nº 7/2012 editada pela Secretaria de Logística e 



 

 

último mês de fevereiro, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI) expediu a Instrução Normativa 
nº 03/2015, atualmente vigente, que, dentre outros aspectos, passou a disciplinar a 
contratação de serviços de aquisição de passagens nacionais e internacionais da 
seguinte maneira: 

“Art. 1º Esta Instrução Normativa regula os procedimentos para aquisição de passagens 
aéreas nacionais e internacionais e serviços correlatos, bem como os procedimentos 
administrativos internos para emissão de bilhetes de passagens aéreas a serviço pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
(...) 
Art. 3º A aquisição de passagens aéreas será realizada diretamente das companhias aéreas 
credenciadas, sem intermediação de agência de turismo, salvo quando a demanda não estiver 
contemplada pelo credenciamento, quando houver impedimento para emissão junto à 
empresa credenciada ou em casos emergenciais devidamente justificados no SCDP, hipóteses 
em que será aplicado o procedimento previsto na Seção II desta Instrução Normativa.  
Parágrafo único. A adesão ao credenciamento será formalizada pelo órgão beneficiário, por 
meio de contrato firmado com instituição financeira autorizada para operacionalização do 
Cartão de Pagamento do Governo Federal - Passagem Aérea, de uso exclusivo para 
pagamento das despesas relativas à aquisição direta de passagens aéreas. 
(...) 
Art. 11. Conforme previsto no art. 12-A, do Decreto nº 5.992, de 19 de março de 2006, o 
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - MP é de utilização obrigatória pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional para a concessão, o registro, o 
acompanhamento, a gestão e o controle de diárias e de passagens e envio de informações 
para a Controladoria Geral da União - CGU. 
Parágrafo único. São responsáveis pela gestão do sistema: 
a) O gestor central na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério 

                                                                                                                                                                          
Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), vigente desde 27/8/2012, que 
regulamenta a contratação de serviços de aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais no âmbito da Administração 
Pública Federal. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, 
em:  
9.5. recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com 
fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que: 
9.5.1 avalie a conveniência e a oportunidade de rever as disposições da IN nº 7/2012, que regulamenta a contratação de prestação 
de serviços de aquisição de passagens aéreas na Administração Pública, a fim de inserir no referido normativo: 
9.5.1.1. exigência de apresentação de planilhas de custos pelas empresas licitantes, assim como orientação aos pregoeiros para 
que verifiquem a exequibilidade das propostas ofertadas; 
9.5.1.2. previsão de concessão de benefícios às agências de viagens que buscassem adquirir as passagens nas menores tarifas, tais 
como a aplicação de fatores de multiplicação das taxas fixas de acordo com o percentual de economia atingido, combinada com as 
ferramentas de controle necessárias; 
9.5.2. que avalie a conveniência e a oportunidade de fazer constar do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), que 
está sendo desenvolvido pelo Serpro, as seguintes funcionalidades: 
9.5.2.1. desenvolvimento de módulo que possa fazer a pesquisa de preços efetivamente praticados pelas companhias aéreas, em 
tempo real, de acordo com os parâmetros solicitados, tais como: cidade de origem e cidade de destino, data de partida da viagem 
e data de retorno da viagem assim como uma sugestão de horário de voo (MÓDULO BUSCADOR); 
9.5.2.2. desenvolvimento de módulo que permita ao gestor setorial confirmar a utilização dos bilhetes adquiridos pela APF, assim 
como receber informações a respeito deste bilhete, tais como: datas e horários de partida, cancelamentos, alteração e preço 
(MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS); 
9.5.2.3. desenvolvimento de módulo que permita a gestão das faturas a serem pagas pelos órgãos, de acordo com as solicitações 
de emissão de bilhete e levando em consideração os cancelamentos e as remarcações que vierem a ocorrer (MÓDULO DE 
FATURAMENTO); 
9.6. determinar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que 
promova estudos no sentido de avaliar a vantajosidade de contratar diretamente das companhias aéreas o fornecimento de 
passagens aéreas nacionais e internacionais para a Administração Pública, informando ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, as conclusões;” (grifou-se) 



 

 

do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP; e 
b) O gestor setorial nos órgãos usuários do SCDP. 
Art. 12. Todas as viagens no âmbito de cada órgão ou entidade devem ser registradas no 
SCDP, mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus limitado.  
Art. 13. São procedimentos administrativos para concessão de diárias e passagens no SCDP: 
I - autorização e solicitação de afastamento; 
II - pesquisa e reserva dos trechos; 
III - autorização de emissão da passagem; 
IV - pagamento da diária; e 
V - prestação de contas do afastamento. 
Art. 14. A unidade administrativa deverá efetuar procedimento de solicitação de proposta de 
afastamento por meio do SCDP. 
§ 1º A solicitação da proposta de afastamento deverá ser realizada de forma a garantir que a 
reserva dos trechos ocorra com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista de 
partida. 
§ 2º Nas situações em que não for possível realizar a reserva dos trechos, a emissão deverá 
observar a antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista de partida. (...)” 

Conforme se observa, a partir da leitura dos dispositivos legais acima 
transcritos, o modelo de aquisição de passagens atualmente vigente, como regra geral, 
dispensa a necessidade de haver qualquer tipo de intermediação de agências de 
viagens, possibilitando que os órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
adquiram as passagens aéreas diretamente com as companhias previamente 
credenciadas2, através do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Tal modelo de contratação, portanto, acaba afastando o dever que possui a 
Administração Pública de realizar regular procedimento licitatório previamente às suas 
contratações, em consonância com os princípios e disposições legais constantes na 
Constituição Federal de 1988 (art. 37, inc. XXI) e na Lei nº 8.666/1993, possibilitando a 
aquisição direta das passagens junto às companhias aéreas credenciadas. 

É imperioso destacar, no entanto, de acordo com o seu art. 1º, que as regras 
instituídas pela IN SLTI nº 03/2015 são dirigidas, tão somente, aos órgãos e entidades 
que integram a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, não se 
aplicando, consequentemente, às Entidades componentes do “Sistema S”, que são 
pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da Administração Pública. 

Nesse sentido, explica Hely Lopes Meirelles, ao tratar dos Serviços Sociais 
Autônomos: 

“(...). São entes paraestatais, de cooperação com o Poder Público, com administração e 
patrimônio próprios, revestindo a forma de instituições particulares convencionais (...) ou 
peculiares ao desempenho de suas incumbências estatutárias. 
(...) 

                                                           
2 O credenciamento é um sistema por meio do qual o ente licitante viabiliza a contratação de todos os interessados em executar 
determinado objeto, de acordo com pré-requisitos de qualificação e remuneração definidos previamente pela própria 
contratante. 
Portanto, o que justifica a existência do credenciamento é o interesse público de se obter o maior número possível de 
particulares realizando a prestação do objeto. Justamente por isso, diz-se que o seu fundamento jurídico é a inexigibilidade de 
licitação por inviabilidade de competição (art. 10, “caput”, do Regulamento), uma vez que todos os possíveis interessados que 
cumprem os requisitos exigidos serão contratados. 



 

 

Essas instituições, embora oficializadas pelo Estado, não integram a Administração direta 
nem a indireta, mas trabalham ao lado do Estado, sob seu amparo, cooperando nos setores, 
atividades e serviços que lhes são atribuídos, por considerados de interesse específico de 
determinados beneficiários.”

3
 (grifou-se) 

Além disso, cumpre mencionar que o modelo de contratação direta instituído 
pela IN SLTI nº 03/2015 é recente, não se tendo notícias acerca do êxito e das 
vantagens das contratações formalizadas de acordo com o procedimento nela 
disciplinado, o qual, inclusive, pode ser objeto de questionamento frente aos 
normativos vigentes, visto que o credenciamento referido pressupõe, como regra, a 
fixação de um preço único a ser praticado por todos os interessados, dentre outros 
requisitos, o que dificilmente ocorrerá em tal modelo de contratação. 

Desse modo, a fim de salvaguardar a observância do interesse público na 
gestão de suas atividades, bem como os princípios gerais administrativos aos quais se 
encontram devidamente submetidos4, é de todo recomendável que os Serviços Sociais 
Autônomos se abstenham de contratar diretamente o fornecimento de passagens 
aéreas nos moldes do atual modelo regulamentado pela IN SLTI nº 03/2015, 
promovendo, como regra geral, regular procedimento licitatório para a contratação 
de tais serviços. 

Inclusive, esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União 
consubstanciado nos seguintes julgados que preveem a necessidade de licitação para a 
contratação dos serviços de aquisição de passagens aéreas: 

“Consulta formulada pelo Senado Federal sobre a obrigatoriedade, ou não, de licitação para 
aquisição de passagens aéreas e outros serviços de transporte. “1. Conhecer da presente 
consulta para responder, em tese: 1.1. a aquisição de passagens aéreas e outros serviços de 
transporte aéreo, obrigatoriamente, deve ser precedida do competente processo licitatório, 
nos termos do art. 2º da Lei nº 8.666/93; 1.2. a licitação deverá ter o caráter mais amplo 
possível, de modo a viabilizar a participação tanto de empresas aéreas como de agências de 

                                                           
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 346. 
4 A título de esclarecimento, vale registrar, ainda que não seja o posicionamento defendido no presente artigo jurídico, as recentes 
manifestações do TCU e STF que preveem a inaplicabilidade dos princípios gerais da Administração Pública previstos no “caput” do 
art. 37 da CRFB/1988: 
“Voto 
(...) 
17. Relembro de passagem de meu Voto, no qual falei de nossa tentação publicista de declarar a autonomia e a liberdade de auto-
gestão do Sistema, falando da inaplicabilidade de normas como a Lei 8.666/1993, averbando, contraditoriamente, que o Sistema 
só está submetido aos princípios da administração pública. Ora, se são privados não estão regidos por princípios da administração 
pública. Prova é que eles não se submetem ao princípio da legalidade administrativa. Ao contrário, quando falamos em princípios 
da moralidade, da legitimidade, da eficiência, estamos a falar de meta-princípios, aplicáveis a todos indistintamente. Aos 
incrédulos dou um exemplo: quando a lei fundamental declara o direito fundamental à propriedade, ao mesmo tempo declara a 
função social da mesma, dizendo desapropriáveis as propriedades improdutivas. Nada mais está a falar o texto constitucional do 
que a produtividade (eficácia e eficiência) na iniciativa privada. O mesmo se pode dizer do instituto da encampação de empresas. 
(...) 
21. Afirmo, sem qualquer hesitação, que ao Sistema S Sindical não se aplica o art. 37 da Constituição Federal, pois de 
Administração Pública não se trata. Também não lhe incide o § 1º do art. 173 da Carta da República, pois não há estatuto jurídico 
especial do Sistema S Sindical. São entidades de direito privado.” (TCU. Acórdão nº 3.554/2014 – Plenário). 
“VOTO 
(...) 
8. Por outro lado, não procede a alegação de que o só fato de serem os serviços sociais autônomos subvencionados por recursos 
públicos seria circunstância determinante da submissão das entidades do Sistema “S” aos princípios previstos no art. 37, caput, da 
Constituição, notadamente no que se refere à contratação de seu pessoal. Tal relação de causa e efeito, além de não prevista em 
lei e nem ser decorrência de norma ou princípio constitucional, jamais foi cogitada para outras entidades de direito privado que 
usufruem de recursos públicos, como as de utilidade pública declarada, as entidades beneficentes de assistência social e mesmo 
as entidades sindicais, também financiadas por contribuições compulsórias.” (STF. Recurso Extraordinário nº 789.874/DF). 



 

 

viagem, de modo a assegurar a ampla competitividade, atender plenamente ao princípio da 
igualdade e alcançar o objetivo maior da licitação que é selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, consubstanciada, no caso, naquela de menor preço, 
conforme estabelece o art. 3º c/c o art. 45, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93;”

5
 (grifou-se) 

“3.1. A obrigatoriedade de procedimento licitatório, do tipo menor preço, para contratação 
de serviços de transporte aéreo já foi assunto amplamente discutido nesta Corte de Contas 
(por exemplo: Decisão n.º 409/94-Plenário). 
(...) 
3.1.3. A exigência de procedimento licitatório, do tipo menor preço, não dispensa da 
Administração Pública os devidos cuidados na contratação de empresa que tenha efetiva 
capacidade para realização dos serviços licitados, consoante Decisão n.º 889/99-Plenário. 
Com base nos critérios de conveniência e oportunidade, cabe à Administração fixar, no 
instrumento convocatório, as condições que melhor atendam seus interesses.”

6
 (grifou-se) 

“2. Nas aquisições de passagens aéreas com intermediação de agências de viagens, deve 
constar, no edital da licitação, cláusula com exigência de apresentação pela agência 
contratada, mês a mês, das faturas emitidas pelas companhias aéreas referentes às passagens 
aéreas compradas pelo órgão público, apresentação esta que deverá condicionar o 
pagamento da próxima fatura da agência. É irregular o pagamento efetuado com base apenas 
em sistemas criados e mantidos pelas agências.”

7
 (grifou-se) 

A rigor, somente se visualiza possível as Entidades componentes do Sistema 
“S” contratarem diretamente os serviços de aquisição de passagens se o caso concreto 
enquadrar-se devidamente em uma das hipóteses excepcionais previstas, 
respectivamente, nos arts. 9º e 10 do Regulamento de Licitações e Contratos, as quais 
devem estar devidamente justificadas face às características do caso concreto. 

3. Forma de contratação de passagens aéreas pelos Serviços Sociais Autônomos 

Uma vez afastada a possibilidade de os Serviços Sociais Autônomos se 
valerem do modelo de contratação descrito na IN SLTI nº 03/2015, fica a questão: 
como estas entidades, que, como regra, estão sujeitas à regular procedimento 
licitatório previamente às suas contratações, devem contratar os serviços de aquisição 
de passagens aéreas? 

De plano, responde-se que não há um modelo/formato específico e 
delimitado no ordenamento jurídico que possa ser observado pelos Serviços Sociais 
Autônomos para a contratação de tal objeto. 

Justamente por isso, é de suma importância que, previamente à realização da 
licitação para a contratação dos serviços de aquisição de passagens aéreas, as 
Entidades do Sistema “S”, em consonância com o art. 13 do Regulamento, promovam 
estudos e pesquisas para verificar as medidas usualmente adotadas pelo mercado 
relativas às condições de fornecimento/prestação do objeto pretendido, a exemplo de 
suas especificações, forma de contratação, pagamento e custo estimado. 

A intermediação de agências de viagem ou a aquisição de bilhetes das 
companhias aéreas também deve ser alvo de estudos que definam qual será o modelo 
da contratação a ser adotado e que represente maior competitividade entre os 

                                                           
5 TCU. Decisão nº 409/1994 – Plenário. 
6 TCU. Acórdão nº 112/2007 – Plenário.  
7 TCU. Acórdão nº 1.314/2014 – Plenário. 



 

 

interessados e vantajosidade para a Entidade, consideradas, ademais, nas 
contratações decorrentes, as disposições legais aplicáveis. 

Dessa forma, na fase interna do procedimento, devem as Entidades do 
Sistema “S” identificarem adequadamente as suas necessidades, passando-se à 
consulta das empresas do ramo do objeto que se pretende contratar a fim de verificar 
como estas têm sido usualmente contratadas e remuneradas pelos serviços prestados. 
Somente assim será possível definir o critério de julgamento adequado para a presente 
licitação, o qual deverá possibilitar a apresentação de propostas sérias e firmes, que 
assegurem a vantajosidade da licitação. 

Conforme esclarece o Tribunal de Contas da União8, a pesquisa de preços é 
um procedimento específico que tem por finalidade atestar as exigências e condições 
do mercado fornecedor do objeto a ser licitado pela Entidade. Justamente por isso, 
tem-se que a sua realização é obrigatória para toda e qualquer contratação a ser 
realizada, seja ela efetuada através de procedimento licitatório ou, até mesmo, por 
dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Marçal Justen Filho, ao comentar sobre a importância da pesquisa de preços 
durante a fase interna da licitação, destaca que: 

“A obrigatoriedade da formulação de estimativas quanto aos custos necessários à execução 
do objeto destina-se a satisfazer várias finalidades. 
Em primeiro lugar, trata-se de assegurar a seriedade do planejamento administrativo. Se a 
Administração desconhecer os custos será inviável programar a execução do objeto. Sem 
estimar os custos, é inviável determinar a existência de recursos orçamentários, a 
modalidade cabível de licitação, o prazo necessário para executar o objeto, e assim por 
diante. 
Depois, a Administração não disporá de condições para avaliar a seriedade das propostas 
apresentadas. Será inviável identificar as ofertas despropositadas e destituídas de 
consistência. A Administração correrá o risco de contratar com um licitante destituído das 
condições mínimas de executar o objeto. 
Ainda sob o prisma da avaliação das propostas, a existência de uma planilha de custos – a 
qual deverá balizar a proposta apresentada pelo licitante – permite à Administração 
identificar os próprios equívocos.”

9
 (grifou-se) 

Ressalte-se que a pesquisa de preços não constitui mera exigência formal 
prevista pelo ordenamento jurídico. Em verdade, trata-se de etapa fundamental do 
processo licitatório, uma vez que visa estabelecer parâmetros para que os Serviços 
Sociais Autônomos possam julgar adequadamente as propostas apresentadas pelos 
licitantes na fase competitiva do certame e obter, ao final, uma proposta efetivamente 
vantajosa. 

Portanto, para a contratação de serviços de aquisição de passagens aéreas, é 
de todo recomendável que os SSA procedam à ampla e escorreita pesquisa de 
mercado a fim de verificar a forma de contratação e de remuneração usualmente 
adotada pelas empresas que atuam na área do objeto.  

                                                           
8 TCU. Licitações e Contratos. Orientações e Jurisprudência do TCU. 4. ed. Brasília : TCU, Secretaria-Geral da Presidência : Senado 
Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. p. 85 e seguintes. 
9 FILHO, Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
p. 190-191. 



 

 

Destaque-se que todas essas condições deverão estar devidamente 
justificadas nos autos do processo, de forma que fique evidenciado que a solução 
adotada é a mais eficaz, econômica e pertinente aos critérios e condições 
efetivamente praticados pelo mercado, demonstrando-se, assim, que a solução 
adotada possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa aos interesses da Entidade, 
privilegiando-se, sempre, a realização do procedimento licitatório, conforme preceitua 
o art. 1º dos Regulamentos de Licitações e Contratos. 

Por fim, vale mencionar que o desrespeito às regras praticadas no mercado 
pode inviabilizar a contratação a ser realizada, de nada adiantando a imposição de 
condições impraticáveis no mercado específico do objeto. 
 

 


