
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Assessoria Especial para Modernização da Gestão 

Brasília, julho de 2015 



ESTRATÉGIA 

CPGF 

PASSAGEM 

AÉREA 

CREDENCIAMENTO 

AGENCIAMENTO DE 

VIAGENS 





CREDENCIAMENTO 

Credenciadas as empresas AVIANCA, AZUL, GOL e TAM, por 

intermédio do Credenciamento 01/2014-CENTRAL, com vistas ao 

fornecimento de passagens em linhas aéreas regulares 

domésticas, sem o intermédio de Agência de Viagens e Turismo, 

compreendendo a reserva (por até 72h, de valor e assento), 

emissão, cancelamento e reembolso, bem como desconto 

incidente sobre as tarifas. 

 

 Vigência: 60 (sessenta) meses. 

 

 Procedimento licitatório: Inexigibilidade  

 

 

 

 

 





 

 

Cartão operacionalizado por instituição financeira autorizada, 

destinado exclusivamente para pagamento das despesas 

realizadas com aquisição de passagens aéreas das Unidades 

Gestoras dos órgãos da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional vinculadas ao Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens – SCDP. 

 

 É de uso exclusivo para compra de passagens aéreas junto às 

companhias aéreas credenciadas. 

   Vigência de 60 (sessenta) meses. 

 

 

 

CPGF 
CPGF – PASSAGEM AÉREA 





  Registro de Preços para contratação de empresa para 

prestação dos serviços de agenciamento de viagens para voos não 

atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, domésticos e 

internacionais, atendimento fora do horário de expediente e em 

finais de semana e feriados, destinados aos órgãos e entidades da 

APF, por meio de sistema eletrônico e atendimento remoto (e-mail e 

telefone)”. 

AGENCIAMENTO 

DE VIAGENS 

OBJETO 



AGENCIAMENTO 

DE VIAGENS 

OBJETO 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO O SERVIÇO COMPREENDE VALOR 

1 Emissão de bilhetes domésticos Assessoria, cotação, reserva e emissão. 14,53 

2 Alteração de bilhetes domésticos Cotação, reserva, alteração e reembolso. 5,00 

3 Emissão de bilhetes internacionais 
Assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhete 
aéreo e seguro de assistência em viagem. 

16,30 

4 Alteração de bilhetes internacionais Cotação, reserva, alteração e reembolso. 5,20 

5 
Cancelamento de bilhetes domésticos e 
internacionais 

Cancelamento e reembolso. 
5,00 

 

 A divisão por itens, dentro do lote único, visa oportunizar às licitantes a 

oferta de preços diferenciados, de acordo com a complexidade e o 

esforço despendido na prestação dos serviços de cada item. 
  

 

 

 



Adesão ao CPGF 
junto ao Banco do 

Brasil 

Habilitação da 
Aquisição Direta no 

SCDP 

Adesão a Ata de 
Agenciamento de 

viagens e assinatura 
de contrato 

ETAPAS ADESÃO 



 

Passagens 
Domésticas 
Nacionais 

 

Passagens 
Domésticas 

Outras 

Passagens 
Internac.  

Outros 
Serviços 

Agência 
de 

Viagens 

Migração dos Contratos 

 

Passagens 
Domésticas 
Nacionais 

 

Passagens 
Domésticas 

Outras 

Passagens 
Internac.  

Outros 
Serviços 

Agência 
de 

Viagens 

 

Passagens 
Domésticas 
Nacionais 

 

Passagens 
Domésticas 

Outras 

Passagens 
Internac.  

Outros 
Serviços 

Agência 
de 

Viagens 

 

Passagens 
Domésticas 
Nacionais 

 

Passagens 
Domésticas 

Outras 

Passagens 
Internac.  

Outros 
Serviços 

Agência 
de 

Viagens 

... 

Credenciamento Aquisição Direta Agenciamento de Viagens 

MIGRAÇÃO 

Migração para o Credenciamento e Agência Única 

Contrato 
específico 

Contrato 
específico 

Contrato 
específico 

Contrato 
específico 

Pagamento com o CPGF Pagamento via Faturamento 

ADESÃO 



MELHORIA DE PROCESSO 



SOLUÇÃO 

ANTERIOR 

FLUXO DE AQUISIÇÃO 

Cadastra solicitação no 
SCDP  

Encaminha pedido de 
cotação de trechos e 
valores por e-mail ou 
telefone à agência de 

viagem 

Faz cotação e 
encaminha por e-mail 

ao solicitante 

Solicitante escolhe o 
voo e retorna e-mail à 

agência de viagem para 
realizar a reserva 

Efetua a reserva e 
devolve dados por e-

mail ao solicitante 

Solicitante digitaliza a 
cotação e salva no 

sistema 

Solicitante insere os 
dados do voo no SCDP 

Autoridade aprova 
trechos e valores 

Autoridade Superior 
aprova trechos e 

valores (+ 10 pessoas, + 
40 diárias) 

Ordenador de despesa 
aprova valores/emissão 

do bilhete 

Visualiza a autorização 
de emissão no SCDP 

Emite o bilhete por 
meio do seu sistema de 

emissões 

Digita os dados do 
bilhete no SCDP e 

encaminha a PCDP para 
o pagamento das 

diárias 

Envia o bilhete emitido 
para o solicitante 

Solicitante envia o 
bilhete ao proposto 

Solicitante digitaliza e 
arquiva o bilhete 

emitido 



SOLUÇÃO 

ATUAL 

FLUXO DE AQUISIÇÃO 

Cadastra solicitação 
no SCDP  

Cota trechos e 
valores 

Reserva Trechos e 
valores 

Autoridade aprova 
trechos e valores 

Autoridade Superior 
aprova trechos e 

valores (+ 10 pessoas, 
+ 40 diárias) 

Ordenador de 
despesa aprova 

valores/emissão do 
bilhete 

Autoriza a compra da 
passagem aérea 

Emite bilhete 

Emite fatura em meio 
eletrônico para APF 

Acessa o site da 
Instituição Financeira 
e instrui o processo 

de pagamento 

Emite OB em favor da 
Instituição Financeira 
e encaminha para o 

Banco 

 Observação: fluxo de aquisição do Agenciamento de Viagens pelo Registro de Preços ainda é feito no 

formato inicial  



SOLUÇÃO 

ANTERIOR 

FATURAMENTO E PAGAMENTO 

Emite bilhetes 
Emite fatura para 

agência de viagens 

Efetua o pagamento à 
cia aérea (passagem + 

tributos) 

Emite fatura para o 
governo 

Distribui as faturas por 
unidades gestoras para 
conferência manual e 

ateste 

Efetua o pagamento da 
fatura à agência 

(decendial) 

Recolhe os tributos na 
fonte (Cias e Adm. 

Aeroportos)  

Gera DARF à agência 
de viagem (digitaliza 

ou imprime) 

Repassa o DARF à cia 
para ressarcimento 

CIA AÉREA 

AGÊNCIA DE VIAGENS 

APF 



SOLUÇÃO  

ATUAL 

FATURAMENTO E PAGAMENTO 

Emite bilhetes 
autorizados no SCDP 

Emite fatura para o 
Governo 

Acessa o SCDP e 
realiza a conferência 
eletrônica da fatura 

Efetua o pagamento 
ao Banco do Brasil 

(passagem + tributos) 

Fatura mensal 

Efetua o pagamento  
às cias aéreas 

 Observação: faturamento e pagamento do Agenciamento de Viagens pelo Registro de 

Preços ainda é feito no formato inicial  

CIA AÉREA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

APF 



SOLUÇÃO 

ANTERIOR 

REEMBOLSO E NOTA DE CRÉDITO 

Emite bilhetes 

Solicita por telefone ou 
e-mail o cancelamento 
do bilhete à agência de 

viagens 

Encaminha pedido de 
cancelamento à cia 

aérea 

Confere no SCDP os 
bilhetes não utilizados

  

Emite Ofício à agência 
de viagens solicitando 

reembolso dos bilhetes 
não utilizados 

Solicita o reembolso 
dos bilhetes não 

utilizados à cia aérea 

Emite Nota de Crédito 
dos reembolsos 

solicitados 

Realiza a compensação 
dos valores na Fatura 

subsequente 

AGÊNCIA DE VIAGENS 

APF 



SOLUÇÃO 

ATUAL 

REEMBOLSO E NOTA DE CRÉDITO 

Emite bilhetes 

Cancela a viagem no 
SCDP (reembolso é 

solicitado 
automaticamente ) 

Realiza a 
compensação dos 
valores na Fatura 

subsequente 

Confere os valores 
recebidos 

 Observação: reembolso do Agenciamento de Viagens pelo Registro de Preços ainda é feito 

no formato inicial  

CIA AÉREA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

APF 



SISTEMA  RESERVA 

O 

solicitante 

cria a 

reserva via 

compra 

direta. 



SISTEMA SELEÇÃO DOS VOOS 

Informativo 

Quadro 

resumo com 

os melhores 

preços 

Lista com 

todos os 

voos 

disponíveis 



SISTEMA STATUS DA RESERVA 

Viagens 

aguardando 

aprovação 

demonstrando 

com ícones os 

prazos de 

expiração das 

reservas 



SISTEMA EMISSÃO DOS BILHETES 

Quadro 

informativo 

da emissão 

dos bilhetes 



SISTEMA FATURAMENTO 

Lista de 

previsões de 

débitos e 

créditos 



SISTEMA REEMBOLSOS PENDENTES 

Lista de 

reembolsos 

pendentes 

por cia 

aérea 



SISTEMA STATUS DO BILHETE 

Status do 

bilhete 



  Ministério da Saúde: 

 

- Implantou a compra direta em 27 de abril de 2015; 

- tem uma das maiores demandas por passagens aéreas na 

administração pública federal. São 2,5 mil emissões por mês e 240 

servidores habilitados para efetuar as compras apenas em Brasília; 

 

RESULTADOS CASE 



RESULTADOS CASE 

 Processo antigo  

 R$ 20,71 de Taxa de 

agenciamento de viagens 

 

 

 1.500 faturas mensais 

 

 90 dias para receber  o 

reembolso dos bilhetes não 

utilizados  

Processo atual 

 R$ 0,00 de taxa de agenciamento 

de viagens + desconto de 3 a 5% 

sobre bilhete emitido 

 

 12 faturas mensais 

 

 30 dias para receber o reembolso 

dos bilhetes não utilizados 



RESULTADOS DESCONTOS 

Descontos de 3 

(três) a 5 (cinco) % 

sobre o valor da 

passagem  



RESULTADOS GARANTIA DE RESERVA E TARIFA 

Garantia de tarifa e 

reserva por até 72 

(setenta e duas) horas 



MAIORES INFORMAÇÕES 

- O passo a passo para adesão ao modelo e documentos 

complementares estão disponíveis no site do governo eletrônico:  

 

http://www.governoeletronico.gov.br/central-de-compras-e-contratacoes 

  

 

 

 



central.gestao@planejamento.gov.br 


