SEÇÃO 1
PORTARIA No- 40, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (*)
Estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela Advocacia-Geral da União na
prestação de informações sobre ações judiciais ajuizadas contra a União, suas autarquias ou
fundações públicas, que possam representar riscos fiscais. O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e XVIII do artigo 4º da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, e Considerando a necessidade de prestação de informações por
parte da Advocacia-Geral da União - AGU para confecção do Anexo de Riscos Fiscais previsto no
§3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; Considerando que as
informações prestadas pela AGU serão utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis
consolidadas da União, destinadas a compor a prestação de contas anual do Presidente da
República; Considerando a necessidade de padronização dos critérios utilizados pela AGU na
elaboração dessas informações, resolve: Art. 1º Esta Portaria estabelece os critérios e
procedimentos a serem observados pela AGU na prestação de informações sobre ações judiciais
ajuizadas contra a União, suas autarquias ou fundações públicas, que possam representar riscos
fiscais. Art. 2º Para fins da classificação de risco, serão consideradas as ações judiciais em
tramitação nos tribunais superiores ou já transitadas em julgado, cujo eventual impacto
financeiro seja estimado em valor igual ou superior a um bilhão de reais. Parágrafo único.
Quando houver multiplicidade de ações judiciais com fundamento em idêntica questão de
direito, serão considerados os casos em que o impacto financeiro estimado da somatória das
ações judiciais for igual ou superior a um bilhão de reais. Art. 3º A classificação das ações quanto
à probabilidade de perda observará os seguintes critérios: I - Risco Provável: a) quando houver
Súmula Vinculante desfavorável à Fazenda Pública; b) quando houver ação de controle
concentrado de constitucionalidade, com decisão de colegiado do Supremo Tribunal Federal STF desfavorável à Fazenda Pública, ainda que pendente o debate quanto à eventual modulação
dos efeitos; c) quando houver decisão de órgão colegiado do STF desfavorável à Fazenda Pública
proferida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ainda que pendente a
publicação do acórdão ou o julgamento dos embargos de declaração; d) quando houver recurso
representativo de controvérsia julgado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça - STJ
ou do Tribunal Superior do Trabalho - TST desfavorável à Fazenda Pública, ainda que pendente
a publicação do acórdão ou o julgamento dos embargos de declaração e desde que não haja
matéria passível de apreciação pelo STF; e) quando houver Súmula, Enunciado ou Orientação
Jurisprudencial emitida pelo STJ ou TST desfavorável à tese da Fazenda Pública, desde que não
haja matéria passível de apreciação pelo STF; f) quando na ação judicial houver decisão
desfavorável à tese da Fazenda Pública proferida por órgão colegiado do STF; g) quando na ação
judicial houver decisão desfavorável à Fazenda Pública proferida por órgão colegiado dos demais
tribunais superiores, desde que não haja matéria passível de apreciação pelo STF; e h) quando
a ação judicial estiver em fase de execução. II - Risco Possível: a) quando houver recurso
representativo de controvérsia julgado pelo STJ ou pelo TST desfavorável à Fazenda Pública, nos
casos em que houver possibilidade jurídica de a matéria ser conhecida pelo STF; b) quando
houver Súmula, Enunciado ou Orientação Jurisprudencial emitida pelo STJ ou TST desfavorável
à tese da Fazenda Pública, nos casos em que houver possibilidade jurídica de a matéria ser
conhecida pelo STF; c) quando houver incidente de inconstitucionalidade julgado por Tribunal
Superior desfavorável à tese da Fazenda Pública, enquanto a matéria ainda não tiver sido
apreciada por órgão colegiado do STF; e d) quando na ação judicial houver decisão desfavorável
à Fazenda Pública proferida por órgão colegiado do STJ ou do TST, nos casos em que houver
possibilidade jurídica de a matéria ser conhecida pelo STF. III - Risco Remoto: ações que não se
enquadrem na classificação prevista nos incisos I e II. § 1º O disposto no parágrafo único do art.
2º não se aplica às hipóteses previstas nas alíneas f, g, e h do inciso I, e alínea d do inciso II do
caput. § 2º Excepcionalmente, desde que devidamente justificado e observado o parâmetro de
eventual impacto financeiro igual ou superior a um bilhão de reais estabelecido o art. 2º,

poderão ser incluídas na classificação dos incisos I ou II outras ações judiciais não abrangidas
pelos critérios fixados neste artigo. Art. 4º Para os efeitos da estimativa de risco, devem ser
excluídas: I - as ações em fase de execução cujo título judicial exequendo tenha sido declarado
inválido ou tenha sido suspenso por decisão judicial; e II - as ações judiciais para as quais já exista
inscrição em precatório ou já tenha havido o pagamento judicial ou administrativo. Art. 5º A
estimativa de impacto financeiro da ação judicial será aferida com base nos elementos
constantes no processo e nas informações e documentos apresentados pelos órgãos e entidades
envolvidas no processo judicial. § 1º Os órgãos de direção superior da AGU poderão solicitar aos
órgãos ou entidades da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, envolvidos no
caso, subsídios fáticos ou mesmo a elaboração da estimativa do impacto. § 2º A estimativa de
impacto financeiro poderá ser feita com base nos dados e relatórios disponíveis nos sistemas
informatizados da AGU quando houver elementos suficientes à adequada verificação do
impacto financeiro. § 3º Os órgãos da AGU poderão solicitar o auxílio técnico do Departamento
de Cálculos e Perícias da Procuradoria-Geral da União para a elaboração de laudo técnico com a
estimativa de impacto financeiro, desde que indiquem os parâmetros a serem considerados. §
4º A estimativa de impacto financeiro deve ser adequadamente fundamentada, indicando-se as
fontes dos valores informados ou os critérios utilizados. § 5º Quando não for possível estimar o
impacto financeiro com razoável segurança, devem ser indicadas as razões dessa
impossibilidade. Art. 6º O disposto nesta Portaria não se aplica à Procuradoria-Geral do Banco
Central. Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS
(*) Republicada por ter saído no D.O.U de 11 de fevereiro de 2014, Seção 1, págs. 1 e 2, com
incorreção no original
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 20, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015
Revoga a Portaria nº 505, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a emissão de bilhetes
de passagens aéreas para viagens a serviço e utilização do Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens - SCDP no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional
e dá outras providências. O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II, parágrafo único do art. 87 da Constituição
Federal, resolve: Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 505, de 29 de dezembro de 2009. Art. 2º
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NELSON BARBOSA
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para aquisição de passagens aéreas pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 34 do Anexo I do Decreto nº 8.189, de 21 de janeiro de 2014,
resolve: 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. Capítulo I DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: I - Agenciamento de viagens:
serviço prestado por agência de turismo, compreendendo a venda comissionada ou a
intermediação remunerada na comercialização de passagens, viagens e serviços correlatos,

conforme especificações contidas no instrumento convocatório. II - Bilhete de passagem:
compreende a tarifa e a taxa de embarque; III - Buscador: módulo do Sistema de Concessão de
Diárias e Passagens - SCDP, que permite o acesso aos sistemas das companhias aéreas,
objetivando a realização da pesquisa de preços, reserva de tarifas, emissão, remarcação e
cancelamento das passagens aéreas; IV - Cartão de Pagamento do Governo Federal - (CPGF) Passagem Aérea: meio de pagamento eletrônico, operacionalizado por instituição financeira
autorizada, de uso exclusivo para pagamento das despesas relativas à aquisição direta de
passagens aéreas; V - Credenciamento: procedimento público para habilitação das empresas de
transporte aéreo, visando à aquisição direta de passagens pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal; VI - Companhia aérea: empresas de prestação de serviços aéreos
comerciais de transporte de passageiros; VII - Ordenador de despesa: autoridade investida de
competência para autorizar a emissão de empenho, pagamento, suprimento ou dispêndio de
recursos da União ou pela qual esta responda; VIII - Órgão beneficiário: órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, que utilizem o SCDP e que são
beneficiários dos serviços decorrentes da aquisição direta de passagens aéreas; IX - Passagem
aérea: compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos, nos casos
em que isto represente toda a contratação; X - Proponente ou Concedente: autoridade
responsável pela aprovação da viagem no SCDP e pela aprovação da prestação de contas da
viagem realizada; XI - Proposta de Concessão de Diárias e Passagens cadastrada (PCDP):
proposta cadastrada no SCDP, onde constam os dados do servidor, as informações do
deslocamento, os documentos comprobatórios da demanda e os dados financeiros; XII Serviços correlatos: serviços prestados pelas agências de turismo que se interligam com a
prestação de serviços de agenciamento de viagens tais como: transportes terrestres e
aquaviários, aluguel de veículos, hospedagem, seguro de viagem, dentre outros; XIII - Solicitante
de passagem: servidor formalmente designado pela autoridade competente, no âmbito de cada
unidade, de acordo com o disposto no regimento de cada órgão ou entidade, responsável por
realizar os procedimentos administrativos descritos nos incisos II e III do artigo 13 desta
Instrução Normativa; XIV - Tarifa do serviço de transporte aéreo de passageiros: valor único
cobrado pela companhia aérea em decorrência da prestação do serviço de transporte aéreo de
passageiros, de acordo com o itinerário determinado pelo adquirente; XV - Taxa de embarque:
tarifa aeroportuária cobrada ao passageiro, por intermédio das companhias aéreas; XVI Trecho: compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente de
existirem conexões, escalas ou ser utilizada mais de uma companhia aérea. Capítulo II DAS
FORMAS DE AQUISIÇÃO Seção I Da Aquisição Direta 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. Seção II Da Aquisição por Agenciamento de Viagens Art. 4º O objeto do agenciamento
de viagens atenderá às demandas não contempladas pela aquisição direta de passagens
viabilizada pelo credenciamento, aos casos em que houver impedimento de emissão junto à
empresa credenciada ou aos casos emergenciais devidamente justificados no SCDP. § 1º Por se
tratar de serviço comum, a licitação será realizada, preferencialmente, na modalidade pregão,
em sua forma eletrônica, podendo ainda, a critério do órgão solicitante, ser utilizado o Sistema
de Registro de Preços - SRP. Art. 5º Além do serviço de agenciamento de viagens, o instrumento
convocatório poderá prever, justificadamente, serviços correlatos. § 1º Para remuneração dos
serviços correlatos poderá ser utilizado percentual incidente sobre os preços dos serviços de
agenciamento de viagens, desde que previsto no instrumento convocatório, sendo

comprovados mediante recibo, nota fiscal ou outro documento oficial. § 2º É devida a
contratação de seguro-viagem para o servidor quando da realização de viagens internacionais,
garantidos os benefícios mínimos constantes das normas vigentes expedidas pelos órgãos do
governo responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro. Art. 6º A remuneração
total a ser paga à agência de turismo será apurada a partir do valor ofertado pela prestação do
serviço de agenciamento de viagens, multiplicado pela quantidade de passagens emitidas,
remarcadas ou canceladas e serviços correlatos. § 1º Os valores relativos à aquisição de bilhetes
de passagens serão repassados pela Administração à agência de turismo contratada, que
intermediará o pagamento junto às companhias aéreas que emitiram os bilhetes. § 2º Os valores
referidos no § 1º não serão considerados parte da remuneração pelos serviços de agenciamento
de turismo e não poderão constar da planilha de custos a que se refere o art. 7º desta Instrução
Normativa. Art. 7º O instrumento convocatório deverá prever que a licitante classificada em
primeiro lugar, na fase de lances, apresente planilha de custos que demonstre a compatibilidade
entre os custos e as receitas estimados para a execução do serviço. § 1º A planilha de custos
será entregue e analisada, no momento da aceitação do lance vencedor, em que poderá ser
ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que
não haja majoração do preço proposto. § 2º Quando da análise da planilha de custos, se houver
indícios de inexequibilidade, a Administração deverá efetuar diligência, solicitando que a
licitante comprove a exequibilidade da proposta. § 3º Consideram-se preços inexequíveis
aqueles que, comprovadamente, sejam insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes
da contratação. § 4º Caso a licitante não comprove a exequibilidade da proposta, esta será
desclassificada. § 5º Eventuais incentivos, sob qualquer título, recebidos pelas agências de
turismo das companhias aéreas, não poderão ser considerados para aferição da exequibilidade
da proposta. Art. 8º No momento da habilitação, a licitante deverá apresentar declaração
firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que possui condições operacionais
necessárias à emissão dos bilhetes de passagens, em conformidade com as políticas comerciais
e financeiras das principais companhias aéreas. Art. 9º Na hipótese de descumprimento
contratual da agência de turismo contratada, em que se verifique inadequação da estimativa de
custos e receitas conforme planilha de custos apresentada nos termos do art. 7º desta Instrução
Normativa, deverá ser instaurado processo administrativo para verificar a manutenção das
informações prestadas pela contratada durante o procedimento licitatório. Art. 10. O
instrumento convocatório disporá sobre a forma de reversão de passagem não utilizada, a qual,
por medida de simplificação processual, deve se dar, sempre que possível, mediante glosa dos
valores respectivos na fatura subsequente à apresentação da nota de crédito pela contratada. §
1º Quando da efetuação da glosa, eventuais taxas e multas aplicadas pelas companhias aéreas
em razão do cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão ser consideradas, desde
que comprovada sua aplicação. § 2º Quando do encerramento ou rescisão contratual, na
impossibilidade de reversão da totalidade dos cancelamentos efetuados, na forma estabelecida
no caput, o montante a ser glosado poderá ser deduzido da garantia apresentada na contratação
ou ser reembolsado ao órgão ou entidade, mediante recolhimento do valor respectivo por meio
de Guia de Recolhimento da União - GRU. Capítulo III DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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 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.
Art. 15. Deve ser atribuída a servidor formalmente designado, no âmbito de cada unidade
administrativa, de acordo com o disposto no regimento de cada órgão ou entidade, a realização
de pesquisa de preços, a escolha da tarifa e, se for o caso, a autorização de emissão, observados
os parâmetros previstos no art. 16 e o encaminhamento da PCDP para aprovação das
autoridades competentes. § 1º No caso da aquisição direta, a pesquisa de preços, a indicação
do voo, a reserva e a autorização da emissão da passagem serão realizadas diretamente no
SCDP. § 2º A emissão das passagens na aquisição direta será realizada eletronicamente pelo
SCDP junto à companhia aérea correspondente. § 3º Quando a aquisição for realizada por
intermédio da agência de turismo, a pesquisa de preços e a reserva serão realizadas por meio
do SCDP ou solicitadas à agência contratada. § 4º Na hipótese do § 3º, a emissão das passagens
será realizada pela agência de turismo contratada a partir do encaminhamento da reserva pelo
SCDP. § 5º A emissão de que trata o § 4º, deverá ser realizada no prazo estabelecido pela
Administração no instrumento convocatório. Art. 16. A escolha da melhor tarifa deverá ser
realizada considerando o horário e o período da participação do servidor no evento, o tempo de
traslado e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa produtiva,
preferencialmente utilizando os seguintes parâmetros: I - a escolha do voo deve recair
prioritariamente em percursos de menor duração, evitando-se, sempre que possível, trechos
com escalas e conexões; II - os horários de partida e de chegada do voo devem estar
compreendidos no período entre 7hs e 21hs, salvo a inexistência de voos que atendam a estes
horários; III - em viagens nacionais, deve-se priorizar o horário de chegada do voo que anteceda
em no mínimo 3hs o início previsto dos trabalhos, evento ou missão; e IV - em viagens
internacionais, em que a soma dos trechos da origem até o destino ultrapasse 8hs, e que sejam
realizadas no período noturno, o embarque, prioritariamente, deverá ocorrer com um dia de
antecedência. Parágrafo único. A escolha da tarifa deve privilegiar o menor preço, prevalecendo,
sempre que possível, a tarifa em classe econômica, observado o disposto neste artigo e no art.
27 do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973. Art. 17. Serão direcionadas pelo solicitante
de passagem para emissão pela agência de turismo, as passagens aéreas não supridas pelas
empresas credenciadas, compreendendo, conforme o caso, os serviços de assessoria, cotação,
reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso das passagens, bem como, se
necessário, as emissões em finais de semana, feriados e horários fora de expediente, além de
remarcações e cancelamentos nesse mesmo período, dentre outras situações excepcionais e
alheias à vontade da Administração, impeditivas à emissão junto às empresas credenciadas. Art.
18. Caberá ao proponente autorizar o afastamento. § 1º Deverá a autoridade máxima dos órgãos
ou entidades autorizar o afastamento nos casos abaixo: I - em prazo inferior ao estabelecido no
parágrafo único do art. 16 desta Instrução Normativa, desde que devidamente formalizada a
justificativa que comprove a inviabilidade do seu efetivo cumprimento; II - efetuada por servidor
que não prestou contas de viagem anteriormente realizada; III - que se enquadre em qualquer
das hipóteses previstas no art. 7º do Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012. § 2º A autorização
de que trata o inciso I do § 1º deste artigo pode ser objeto de delegação e subdelegação. § 3º
Quaisquer alterações de percurso, data ou horário de deslocamentos serão de inteira
responsabilidade do servidor, se não forem autorizadas ou determinadas pela Administração.
Art. 19. A prestação de contas do afastamento deverá ser realizada por meio do SCDP, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, contados do retorno da viagem, mediante a apresentação dos bilhetes
ou canhotos dos cartões de embarque, em original ou segunda via, ou recibo do passageiro
obtido quando da realização do check in via internet, ou a declaração fornecida pela companhia

aérea, bem como por meio do registro eletrônico da situação da passagem no SCDP. Parágrafo
único. Em caso de viagens ao exterior, com ônus ou com ônus limitado, o servidor ficará
obrigado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do término do afastamento do
país, a apresentar relatório circunstanciado das atividades exercidas no exterior, conforme
previsão contida no art. 16 do Decreto nº 91.800, de 18 de outubro de 1985, além do
cumprimento do que dispõe o caput. Art. 20. A competência para fiscalizar os instrumentos
firmados com as companhias aéreas, com as agências de turismo e com a instituição financeira
autorizada para operacionalização do Cartão de Pagamento do Governo Federal - Passagem
Aérea deve ser atribuída a servidor formalmente designado, cabendo-lhe: I - confirmar se os
bilhetes de passagem emitidos pela agência de turismo contratada correspondem às reservas
efetuadas pela unidade administrativa; II - fiscalizar, por amostragem, se os valores de tarifas
encaminhados, via sistema, pelas companhias aéreas ao buscador encontram-se majorados em
relação aos valores oferecidos no mercado e se as condições comerciais mais vantajosas estão
sendo cumpridas; III - fiscalizar, periodicamente e por amostragem, o valor efetivamente
repassado pelas agências às companhias aéreas; IV - fiscalizar o reembolso dos bilhetes emitidos
e não utilizados; e V - comunicar formalmente à instituição financeira ou à agência de turismo,
preferencialmente por escrito, sobre qualquer ocorrência de erro de cobrança que venha a
identificar, para que a devida correção seja realizada na fatura subsequente. § 1º Poderão ser
atribuídas responsabilidades e obrigações complementares nos instrumentos firmados entre a
Administração e as partes mencionadas no caput deste artigo. § 2º Caso o servidor designado
encontre indícios de fraude ou falhas na execução contratual, no exercício da fiscalização a que
se refere esta Instrução Normativa, a Administração deverá instaurar processo administrativo,
devendo, se for o caso, aplicar as sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002 e dos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções penais
previstas no art. 96 da Lei nº 8.666, de 1993. Capítulo IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 21.
Aplicam-se as disposições desta Instrução Normativa, no que couber, para a aquisição de
passagens terrestres, ferroviárias, marítimas e fluviais. Art. 22. Aplicam-se subsidiariamente,
para as contratações previstas nesta Instrução Normativa, as normas da Instrução Normativa nº
02, de 30 de abril de 2008. Art. 23. Os órgãos e entidades deverão realizar as providências
necessárias à implantação dos procedimentos dispostos nesta Instrução Normativa, observado
o disposto na Portaria nº 555, de 31 de dezembro de 2014, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. Art. 24. Fica revogada a Instrução Normativa nº 7, de 24 de agosto de
2012. Art. 25. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
CRISTIANO ROCHA HECKERT
SEÇÃO 2
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PORTARIA No- 74, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2015
O PROCURADOR-GERAL FEDERAL SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos I e VIII do § 2º do art. 11 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, tendo em vista o disposto
no art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o contido no Processo
nº 00421.000181/2015-16, resolve: DISPENSAR LUIZ REIMER RODRIGUES RIEFFEL, Procurador
Federal, Matrícula SIAPE nº 1553382, do encargo de substituto eventual da Procuradora
Regional Federal da 4ª Região, código DAS 101.5.
RENATO RODRIGUES VIEIRA
PORTARIA No- 75, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2014
O PROCURADOR-GERAL FEDERAL SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos I e VIII do § 2º do art. 11 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, tendo em vista o disposto
no art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o contido no Processo

nº 00421.000181/2015-16, resolve: DESIGNAR EDUARDO DIAS DIAZ CARVALHO, Procurador
Federal, matrícula SIAPE nº 1553326, para o encargo de substituto eventual da Procuradora
Regional Federal da 4ª Região, código DAS 101.5, pelo período de 19 de janeiro a 27 de fevereiro
de 2015.
RENATO RODRIGUES VIEIRA
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA No- 59, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015
A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da
competência que lhe foi delegada pelo artigo 44, inciso XV, da Portaria nº 51, de 21 de fevereiro
de 2013, do Advogado-Geral da União, publicada no Diário Oficial de 22 de fevereiro de 2013, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 00552.007361/2014-44, resolve Conceder
aposentadoria voluntária a CELITA HELENE KALBUSCH DE SOUZA, matrícula SIAPE 6102693,
ocupante do cargo de Agente de Portaria, Classe S, Padrão III, código da vaga 42441, do Quadro
de Pessoal da Advocacia-Geral da União, com fundamento no art. 3º, incisos I, II e III, parágrafo
único, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, combinado com o § 18 do art. 40
da Constituição Federal, com paridade e proventos integrais correspondentes ao vencimento
básico do cargo efetivo, acrescido dos anuênios, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, combinado com o art. 15 da Medida Provisória nº 2.225-45, de 4 de
setembro de 2001, e do Ofício-Circular nº 36/SRH/MP/2001, das Gratificações de Desempenho
de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo, Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e da
Específica de Apoio Técnico Administrativo, Lei nº 10.907, de 15 de julho de 2004, e da vantagem
prevista no art. 3º da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, assegurada pelo art. 15, § 2º da Lei
nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, declarando, em decorrência, a vacância do cargo acima
mencionado.
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM
PORTARIA No 60, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015
A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da
competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 51, de 21 de fevereiro de 2013, do AdvogadoGeral da União, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo nº 00404.000572/2015-31,
resolve EXONERAR, a pedido, do cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, LEONARDO
SANTOS RIBEIRO, matrícula Siape nº 2164674, código da vaga nº 886706, a contar de 4 de
fevereiro de 2015.
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM
SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA
PORTARIA No 120, DE 10 DE FEVERIERO DE 2015
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, e considerando o que consta do Processo nº 00416.000084/2015-94,
resolve DISPENSAR FABIANA PALMIRA CARDOSO NISAN SILVEIRA, Nutricionista, matrícula Siape
nº 2550644, da Função Comissionada Técnica, código FCT-05, da Procuradoria-Regional da
União da 4ª Região, a contar de 12 de janeiro de 2015.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
PORTARIA No 121, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do

Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 33 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e considerando o que consta do Processo nº 00404.000449/2015-10,
resolve DECLARAR A VACÂNCIA, do cargo efetivo de Advogado da União, ocupado por PEDRO
MARADEI NETO, matrícula Siape nº 2028772, código da vaga nº 915498, a contar de 29 de
janeiro de 2015, em virtude de posse em outro cargo inacumulável.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
SEÇÃO 3
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2015 - UASG 110096
Nº Processo: 00587001291201413. PREGÃO SISPP Nº 20/2014. Contratante:
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ Contratado:
03415021000166. Contratado: DECOLE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
Objeto: Prestação de serviços continuados de continuo, copeira, operador de máquina
reprográfica, recepcionista e portaria. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 atualizada. Vigência:
05/02/2015 a 05/02/2016. Valor Total: R$559.598,88. Fonte: 100000000 - 2015NE800174
Fonte: 100000000 - 2015NE800175 Fonte: 100000000 - 2015NE800176 Fonte: 100000000 2015NE800177 Fonte: 100000000 - 2015NE800178. Data de Assinatura: 05/02/2015. (SICON 11/02/2015) 110161-00001-2014NE000065
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2014 UASG 110161
Nº Processo: 00405003304201480. INEXIGIBILIDADE Nº 14/2014. Contratante: ADVOCACIA
GERAL DA UNIAO -CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado: GOMEZ & ASOCIADOS. Objeto:
Contratação de serviços jurídicos no exterior com vistas à recuperação de créditos decorrentes
da indenização de sinistros pelo Seguro de Crédito à Exportação (SCE), lastreado no Fundo de
Garantia à Exportação (FGE), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Fundamento Legal: Art.
25, Inciso II c/c o Art. 13, Inciso V, Ambos da Lei nº 8.666/93. Vigência: 30/12/2014 a 29/12/2016.
Valor Total: R$675.875,34. Fonte: 150000000 - 2014NE802556. Data de Assinatura: 30/12/2014.
(SICON - 11/02/2015) 110161-00001-2014NE000065
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2015 - UASG 110161
Nº Processo: 00482000149201427. Objeto: Pregão Eletrônico – Contratação de empresa
especializada para a prestação dos serviços dos serviços de Auxiliar Administrativo, a serem
executados na unidade da PF no Estado do Amazonas, conforme especificações contidas no
Termo de Referência, Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 12/02/2015 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Sig Quadra 06 Lote 800 Sig - BRASILIA - DF. Entrega
das Propostas: a partir de 12/02/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br Abertura das
Propostas: 26/02/2015 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br Informações Gerais: O edital
encontra-se disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.agu.gov.br. ANGELITA MARIA
DA COSTA Pregoeira (SIDEC - 11/02/2015) 110161-00001-2014NE000065

