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RESUMO 
 
 
Em 03 de outubro de 2003, através da Autorização de Serviços com Força 
Contratual n° 001/2003, referente ao Processo Administrativo n° 4627/2003 – 
Contratação de Todos os Habilitados conforme Portaria no 203, de 20.08.2003, 
estabeleceu na SEAD, o Setor de Acompanhamento de Gastos / Passagens Aéreas 
que funciona ate hoje como uma Central de Compras de Passagens Aéreas do 
Governo Estadual. Em 28 de Julho de 2005 e publicado no Diário Oficial do Estado o 
Processo Administrativo no 00.000.02/2005-CEL-SEAD, referente ao Pregão no 
003/2005-CEUSEAD legitimando todo o processo com a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO. Esse processo inédito é desencadeado pela Secretária Regina Sousa que, 
motivada pelos dados referentes às compras de passagens aéreas pelos órgãos, 
determinou que se fizesse controle e houvesse democratização em relação aos 
fornecedores, fato nunca ocorrido no Estado do Piauí. Após varias reuniões com a 
ABAV – Associação Brasileira de Agencias de Viagens do Piauí e SINDETUR – 
Sindicato das Empresas de Turismo do Piauí, os técnicos da Secretaria de 
Administração iniciaram o processo de implantação do setor, coordenados pela Dra. 
Yonice Pimentel, Coordenadora Geral das Licitações do Estado do Piauí. 
Inicialmente as servidoras Raquel Mendes e Rosângela Martins, e a administradora 
Tailândia Melo, deram os primeiros passos de organização e padronização de 
procedimentos. Logo em seguida, em 07 de outubro de 2003, entra para equipe 
Francisco Correia, Bacharel em Turismo com larga experiência na iniciativa privada, 
notadamente no setor de agenciamento. Com isso, o Governo inicia um processo de 
conferencia e acompanhamento. Foi estabelecido, desde então, um Rodízio entre 
todas as Agendas que se habilitaram ao processo (11 empresas). 
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1 INTRODUÇÃO 

A questão da compra de passagens aéreas por instituições 

governamentais é um problema que há muito desafia diversos setores da 

administração pública, em vista dos rígidos parâmetros estabelecidos pela Lei 8.666 

de 23 /06/1993. A busca de novo sistema, coerente com a legislação, capaz de 

incentivar as Agendas de Viagens cadastradas como fornecedoras do Estado, se 

constitui o cerne do presente trabalho. 

Após seis anos de funcionamento, o objetivo de realizar revezamento nas 

compras de bilhetes aéreos foi atingido, sendo necessários alguns ajustes. Podemos 

concluir que o inédito modelo implantado no Piauí, servirá como base para outros 

Governos, sendo que o Estado de Rondônia já solicitou informações através da 

ABAV-Associação Brasileira de Agencias de Viagens de Rondônia. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Conforme afirmado na introdução do trabalho, a questão de venda de 

passagens aéreas aos órgãos governamentais de quaisquer níveis ou forma jurídica 

vem se constituindo em desafio aos administradores públicos de um lado e as 

empresas vendedoras do outro. Desafio no tocante a lisura desejada, desafio a 

operacionalização de um sistema que movimenta substanciais somas de recursos. 

No Piauí, esses recursos representam nada menos que 62% (sessenta e 

dois por cento) do volume bruto de passagens emitidas. Trata-se de um volume de 

negócios cobrado por muitas empresas do ramo, cuja movimentação tem gerado 

conseqüências as vezes imprevisíveis. Se de um lado o favorecimento de 

determinado grupo empresarial leva a inusitado enriquecimento, em outras ocasiões 

provoca a falência de empresas, que não mediram o risco de investir em contas 

governamentais, cujo pagamento sofre freqüentes contingenciamentos. 

Todos esses fatos, em razão da complexidade operacional do 

recebimento dos recursos, terminam por criar um mercado, cujo volume deixa de ser 

a grande vantagem primordial, para use unicamente como complemento de uma 

media de vendas maior, na expectativa de compensações nem sempre exeqüíveis 

ou quase sempre ilusórias. No final forma-se um negócio cuja tendência e o 

monopólio dissimulado, num processo espúrio socialmente indesejável, ao abrigo 

dos rigores da Lei 8.666. 

Neste cenário, o processo de licitação imposto pela Lei 8.666 acaba 

sendo um fator gerador de corrupção consentida, equivocada, que deprecia setor 

privado e avilta a publica administração. Inúmeros casos ilustram nossa tese. 

A busca da racionalidade e da transparência administrativa, fez surgir um 

sistema que favorece a equidade entre interessados, ao tempo em que gera 

oportunidades iguais a todas as empresas habilitadas no processo. A maior 

relevância do sistema se insere nesse aspecto. Oferecer oportunidade a todos, 

particularmente viabilizando o acesso as pequenas empresas, enquanto ocorre o 

aumento do controle por parte do Estado, sobre a aplicação de recursos públicos. 

Esse e o sistema que foi proposto pelo autor e se encontra em pleno funcionamento 

na Secretaria de Administração do Estado do Piauí. Alem de todos os argumentos 

acima expostos, a imprescindível verificar o parecer da Dra. Yonice Maria de 

Carvalho Pimentel, Coordenadora da Coordenadoria de Controle das Licitag6es 
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Publicas- CCLIP, referente ao Processo Administrativo Especial Nr. 4.627/2002, que 

trata da contratação das agencias de viagens pelo Governo Estadual. Segundo a 

ilustre jurista, "iluminados pelos princípios da eficiência, proporcionalidade e 

razoabilidade, mister o entendimento de que o fato da utilização da hipótese 

defendida nesta pega, apesar de não encontrar-se resguardada pelas hipóteses 

descritas no corpo do art. 25 da Lei das Licitag6es, encontram-se, certamente 

contemplada na norma extraída das linhas da caput do mesmo artigo, é inexigível a 

licitação quando houver inviabilidade de competição ..., doutra forma os seus 

incisos não seriam meramente ilustrativos e sim taxativos, o que não pode se 

conceber dentro dos limites da terão as mesmas oportunidades. 

Orienta-nos a doutrina, que no mundo da realidade fática outros casos de 

fato hão de ser considerados, a lei jamais poderia prevê todas as situações reais 

presentes em cada ente da Federação somando-se suas peculiaridades, condições 

de vida e, no caso, de fornecimento. A configuração da hip6tese não se resume ao 

que vai ali descrito, encontrando-se viva em cada momento especial de sua 

ocorrência, passiva de análise para que possa tornar-se efetivamente viável, após o 

gestor observar, dentre outras, as seguintes exigências: 

a) garantia na contratação de real economicidade para o erário; 

b) mesmo afastado o procedimento licitatório, solicitar dos contratados 

comprovação de regularidade para com os encargos sociais e outras 

exigências materiais, financeiras e/ou técnicas, como forma de 

legitimar a contratação, por forma de dispositivos constitucionais e 

complementares, de acordo com cada caso;  

c) comprovação de que as empresas cadastradas e habilitadas para as 

contratações foi devidamente credenciada, o que gera o direito de 

inserir-se na condição e contexto da contratação de todos, além de ser 

detentora das condições mínimas exigidas para garantia do objeto em 

contratação, o que poderá ser feito através de declarações e/ou 

atestados de outras pessoas físicas e/ou jurídicas; 

d) juntada do relatório mensal contendo e discriminando as passagens 

fornecidas; 

e) demonstrativo, no processo, viabilidade financeira em sustentação do 

contrato; 
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f) relação de pagamentos efetuados através de autorizag6es 

individualizadas (devidamente liquidados).” 

A contratação de todos é instituto defendido pelo credenciamento tratado 
pela lei de forma extremamente superficial, embora seja na pratica uma 
excelente solução para grandes problemas em que a realização da licitação 
mostra-se inadequada ou afastada por um motivo como o que ora se 
orienta, assim se pronuncia Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. Anote-se que 
a jurisprudência já consagrou a possibilidade do use do credenciamento ou 
cadastramento para contratação de todos, excluindo a vontade do 
administrador na determinação da demanda , o que pode ser feito pelo 
preenchimento dos requisitos ou, na falta deste, pelo rodízio entre os 
credenciados. 

Dessa forma, as Agendas de Viagens poderão manter os níveis de 

empregabilidade e ate gerar mais postos de trabalho, sem o apadrinhamento outrora 

existente, beneficiando diversos setores, inclusive o grande contingente de 

turismólogos formados a partir de julho de 2004 no Piauí. 

Com relação ao setor publico, é inegável que o melhor controle 

estabelecido na SEAD, proporciona economia substancial de recursos, 

estabelecendo a transparência necessária, fiscalização de descontos 

promocionais. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivos gerais 

Implantar e operar o Sistema de Controle e Compra de Passagens 

Aéreas de todos os órgãos da administração direta e indireta, centralizado na 

SEAD/SAG, mediante articulação com Agências de Viagens devidamente 

registradas no MINISTÉRIO DO TURISMO/EMBRATUR/SNEA/ABAV, credenciadas 

na SEAD/SAG, por solicitação espontânea e critérios idênticos a todos os 

interessados. 

3.2 Objetivos específicos 

Controlar todas as compras de passagens aéreas do poder executivo 

(secretarias, empresas, fundações, autarquias), conferindo todos os descontos 

promocionais nas datas das viagens, além de, através dos ofícios das solicitações, 

verificar a necessidade do motivo da viagem. Realizar rodízio através de 

compensação mensal entre todas as empresas credenciadas, eliminando qualquer 

tipo de privilegio antes existente. 

Produzir relatórios mensais com todos os dados necessários para 

conferencias, valores das passagens aéreas adquiridas por agenda e por companhia 

aérea (ver anexo... relatórios mensais – agencias/companhias), além de 

acompanhar o pagamento devido as empresas fornecedoras. 
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4 METODOLOGIA APLICADA 

O Sistema Centralizado de Compras de Passagens Aéreas pelos órgãos 

governamentais foi concebido para superar os problemas identificados no processo 

anteriormente adotado. 

O sistema anterior 

O processo adotado anteriormente caracterizava-se pela realização de 

licitações, para selecionar entre as diversas Agências de Viagens devidamente 

registradas na EMBRATUR, aquela que durante um certo período seria fornecedora 

preferencial do Governo do Estado. Diversos órgãos realizavam licitações, com a 

mesma finalidade. 

Como a sabido as agências de viagens percebem uma comissão paga 

pelas transportadoras, em percentual que varia de 10 a 13 % (dez a treze por cento), 

sobre o valor das emissões mensais de passagens aéreas. Na licitação, procedida a 

qualificação das empresas concorrentes, ganharia a preferência, aquela agência que 

renunciasse, a favor do órgão comprador o major percentual relativo a sua 

comissão. Essa modalidade, apesar de ser perfeitamente legal, gerava diversas 

distorções: formavam-se cartéis, pela negociação prévia entre as agências 

vendedoras, definindo uma empresa ganhadora numa determinada licitação em 

troca do privilégio de outra em próximo evento. Esse era um dos acontecimentos. 

Havia também o favorecimento político, mediante o use de artifícios, que 

privilegiavam determinada empresas, para que vencesse a licitação. Era o muito 

freqüente. Finalmente, quando ocorria o desentendimento entre os concorrentes, 

aparentemente o Estado lucrava, com a renúncia máxima da Comissão. Houve 

casos em que a proposta da empresas caracterizava "damping", na certeza de que 

negociaria posteriormente com o setor de compras, um artifício para viabilizar o 

fornecimento a um prego menos critico. Fatos semelhantes eram inúmeros, todos 

eles acabando por prejudicar uma das partes – Órgão governamental ou a própria 

empresa. Existiam ainda, os órgãos que não realizavam licitação e adquiriam 

passagens aéreas de um único fornecedor, constituindo assim, uma 

ilegalidade, que até hoje não pudemos apurar como era permitida essa 

conduta por parte dos secretários e gestores. 
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O sistema atual 

As agências interessadas, ao se tornarem fornecedoras dos Órgãos 

estaduais cadastram-se na SEAD, habilitando-se a vender passagens a qualquer 

dos Órgãos, governamentais, mediante um processo de rodízio. No final do mês 

todas as empresas cadastradas terão vendido aproximadamente o mesmo valor. 

Outra peculiaridade do sistema é que as agências não oferecem nenhuma renúncia 

de comissão aos órgãos governamentais, integrantes do sistema. 

Deve-se ter em vista que as passagens aéreas têm tarifas previamente 

conhecidas e registradas no DAC. Esse a um dos argumentos que respalda a 

legalidade da compra a um grupo de empresas, previamente cadastradas, com 

liberdade de acesso ou saída do sistema a qualquer tempo. 

Outro argumento é que se o órgão público compra diretamente às 

transportadoras, não percebe nenhuma comissão. Quem ganharia com isso seria a 

transportadora, saindo mais recursos do Estado. Quando ocorre a compra por 

intermédio de agência de viagem e esta percebe a sua comissão, um percentual de 

recursos permanece no Estado, circulando na economia. E, se a compra é realizada 

em rodízio, todas as agendas cadastradas no sistema acabam percebendo uma 

comissão, cujo resultado será incorporado a economia por intermédio de varias 

empresas e não apenas uma delas que fosse privilegiada como nos Governo 

anteriores, que não realizavam licitação, e as agência fornecedoras eram escolhidas 

por amizade ou tráfico de influência. 

Com a oportunidade aberta a participação de todas as agências cumpriu-

se a exigência da universalidade e da igualdade exigida pela Lei 8666. Houve, 

então, alegação de que o Estado perdeu ao adquirir as passagens sem desconto. 

Mas neste caso aconteceu uma compensação, já que as Agências são obrigadas a 

emitirem bilhetes no maior desconto na data de emissão das passagens. 

De acordo com os cômputos ultimamente realizados, os Órgãos 

governamentais estão auferindo vantagem equivalente àquela que teriam com os 

descontos que as Agências teriam que oferecer, retirando das suas próprias 

comissões. 

O Governo passou a ter rigoroso controle sobre as emissões das 

passagens aéreas e a sua correta utilização, podendo exercer maior eficiência na 

pontualidade dos pagamentos. 

O sistema passou a ser transparente a todos os intervenientes, fato que 

resultará em futuro próximo no permanente aprimoramento dos procedimentos. 
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5 TEMPO DE AVALIAÇÃO 

E indispensável a avaliação periódica do Sistema. Com esse ânimo 

realizou-se uma pesquisa junto as agências cadastradas, obtendo-se os resultados 

em síntese transcritos. 

Quando questionada sobre o atual sistema de compras, adotado pelo 

Governo e operacionalizado pela SEAD, algumas agencias responderam: 

"Uma idéia altamente inovadora. Acabou com o sistema de "afilhados" que 
reinava nos governos anteriores. Muito justa e transparente.” 

"Justo e coerente com a filosofia do atual governo.” 

"Um rodízio justo com oportunidades para todos.” 
“O sistema permitiu minorizar um problema crônico do Governo do Estado, 
o de atraso nos pagamentos das Faturas, dividindo as dividas entre varias 
agências e comprando sem descontos "extras”, ofertados pelas agencias.” 

Como podemos observar, ainda temos problemas a serem sanados, mas 

no geral, o sistema vem funcionando e principalmente, mudando a cultura dos 

servidores e dos fornecedores. Somente o fato de se ter um órgão responsável pela 

fiscalização e controle já inibe a corrupção, e em médio prazo, poderemos chegar a 

atingir níveis de controle bem mais satisfatórios que os atuais. 

Com relação aos entes da administração direta e indireta, observamos 

algumas resistências localizadas, justamente por falta de uma compreensão mais 

aprofundada e boa vontade em aceitar mudanças. Nossa intenção é atingir 100%, 

mas já estamos com mais de 90% dos órgãos fazendo parte do sistema, o que é um 

grande avanço, considerando-se que ao longo dos últimos 30 anos, o 

apadrinhamento e a corrupção eram as formas mais utilizadas na aquisição de 

bilhetes aéreos, sendo utilizado no passado, uma espécie de talonário com 

requisições que ficavam em poder de vários gestores, sem nenhum controle nas 

emissões. 

Atualmente temos cerca de 30 agências de viagens registradas na 

Piemtur/Embratur, sendo que apenas 10 (dez) empresas preencheram os requisitos 

para cadastro na Secretaria da Administração para fornecer ao Estado. Apesar de 

ampla divulgação, para o cadastro ser efetivado, a necessário que a empresa seja 

credenciada pelas companhias aéreas e possuir certidões no âmbito federal, 

estadual e municipal, comprovando assim sua idoneidade e capacidade técnica. 
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6 AGÊNCIAS DE VIAGENS FORNECEDORAS DO GOVERNO DO PIAUÍ 

1)  ANA TURISMO 

2) PRIMEIRA CLASSE TURISMO 

3) ELDERTUR VIAGENS 

4) EMBARQUE TURISMO 

5) MIRACEU TURISMO 

6) OPEN-TOUR VIAGENS 

7) PORTAL TURISMO 

8) FLORTUR – FLORIANO TURISMO 

9) STELLA TURISMO 

10) THEREZINA TURISMO 

11) POLTRONA 1 

12) AEROVIP 
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7 ANÁLISE DO RESULTADO 

Desde os primeiros estudos, em meados de Agosto de 2003, já sabíamos 

das dificuldades que teríamos de enfrentar ao implantar um novo método, um novo 

procedimento. As grandes mudanças sempre provocam reações adversas que 

precisam ser neutralizadas. Dentro das previsões, o sistema tem influenciado 

positivamente, principalmente pela forma democrática, abrangente e negociada com 

que foram conduzidas todas as fases. 

Os primeiros contatos com a Associação das Agências de Viagens do 

Piauí-ABAV, com o Sindicato das Empresas de Turismo do Piauí (SINDETUR) e 

com os responsáveis pelas compras de passagens aéreas nos órgãos , foram feitos 

de forma bastante conciliadora, sem imposições , mas demonstrando a firme 

determinação de que algo iria mudar. E mudar para melhor. Mesmo com algumas 

imperfeições e ajustes a realizar, o novo procedimento contemplou todas as 

necessidades e interesses da iniciativa privada, sem ferir as metas do atual 

Governo, que são de contenção de despesas e otimização da máquina publica. 
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8 CONCLUSÃO 

O sistema de centralização de compras de passagens aéreas, implantado 

na Secretaria da Administração através do setor de acompanhamento de gastos, foi 

um fato inovador e de grande relevância, considerando-se vários aspectos. Desde a 

forma transparente na condução do processo, ate a operacionalização com a 

disponibilização de todos as dados correspondentes as compras das passagens. 

Considerando a grande soma de recursos envolvidos e a necessidade de 

moralização dos procedimentos, já se justifica o novo sistema, que necessita, 

entretanto, de aprovação do Tribunal de Contas, legitimando-o e tornando-o 

permanente, inclusive para os Governos posteriores. 

Com isso, poderemos atingir no futuro, um nível de controle mais 

satisfatório ainda que o atual, fomentando o pequeno e médio empresário a investir 

em qualificação e aumentar a possibilidade de mais empregos no setor. 

O próprio Governo Federal, considerando a grande importância no 

controle de gastos com passagens aéreas e diárias, criou o sistema SCDP- Sistema 

de Controle de Diárias e Passagens, já implantado nos Ministérios. Assim falta ao 

Governo do Piauí aprimorar o sistema, implantando gerenciamento através de 

programa similar ao SCDP do Governo Federal, melhorando ainda mais a eficácia 

do setor. 
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